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PREDGOVOR
Vsakodnevno se po vsem svetu »rojevajo« nova podjetja, med njimi je velik delež tudi
družinskih podjetij, ki dokazujejo, da znajo biti zelo močni globalni igralci. V družinskih
podjetjih je pomembno, da so družinske vezi zelo močne, saj je to eden ključnih dejavnikov za
njihov uspeh. Le redka od novoustanovljenih podjetij so ustanovljena z namenom, da bi se
razvijala kot družinska podjetja. Ta namen pridobimo, ko v podjetje začnemo vključevati tudi
družinske člane ter jih zaposlujemo. S tem velikokrat ne izberemo najboljših kandidatov za
izbrano delavno mesto, ampak izberemo kandidata, ki ima s podjetjem čustveno vez ter je za to
podjetje oziroma organizacijo pripravljen garati. Večinoma v takšnih podjetjih dobiček ni zelo
pomemben, saj je prioriteta podjetja predvsem dobro predstavljati družinsko ime, ki ga takšna
podjetja večinoma nosijo. Ena od prioritet takšnih podjetij je tudi dobro počutje zaposlenih ter
rast dobrih odnosov v celotni družini.
V branži transporta in logistike je takšnih podjetij zelo veliko. Tako poznamo veliko globalnih
logističnih podjetij, ki še danes nosijo družinsko ime. Še posebej veliko družinskih podjetij se
je ustanovilo kot prevozništvo z enim vozilom, pri tem pa je celotna družina živela in skrbela
za posel. Nato se je potreba po prevozništvu povečala, zato so nabavili več novih vozil, ki so
jih nato vozili že sinovi, ženski del družine pa je večinoma skrbel za finance in papirne zadeve
podjetja. Tako se je vsako leto potreba po logističnih rešitvah povečevala, zato so ta podjetja
rasla in postajala globalna. Danes so ta podjetja uspešne multinacionalke, ki obvladujejo velik
delež vseh logističnih storitev. Iz podjetja z enim tovornim vozilom so zrasla v podjetja, ki
danes ponujajo cestni transport, letalski transport, ladijski transport, železniški transport ter
skladiščenje.
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POVZETEK
V magistrskem delu sta management in učinkovitost storitvenega podjetja prikazana na
primeru družinskega podjetja Špendal d.o.o., ki se ukvarja z logistiko in transportom blaga po
celotni Evropi. Na primeru opazovanega podjetja smo opredelili model managerskega vidika
poslovanja podjetja Špendal d.o.o. Gre za primer, kako v družinskem podjetju ustvariti
managerski model, s katerim management upravlja celotno podjetje. Za potrebe prikaza
managerskega modela smo preučili potenciale sodobnega managementa in vplive krize na
management. Kot smo prikazali v magistrskem delu, so za podjetje zelo pomembni cilji, glede
na katere si podjetje ustvari podcilje in kazalnike uspešnosti, ki temeljijo na rezultatih dnevnega
oziroma mesečnega poslovanja. V magistrskem delu smo tudi predstavili vlogo managementa
in učinkovitost poslovanja podjetja v pokriznem času, kar je v današnjem času aktualna
tematika. Kot smo že navedli, smo za potrebe magistrskega dela analizirali poslovanje
družinskega podjetja Špendal d.o.o. Tako smo vzeli pod drobnogled njihovo poslovanje zadnjih
nekaj let, nihanje prihodka, dobička, sredstev, bonitetne ocene in števila zaposlenih. Skupek
vseh podatkov nam je pomagal, da smo lahko preučili in predstavili, kako lahko s tem
managerskim modelom podjetje posluje.
V magistrskem delu je prikazan managerski model podjetja Špendal d.o.o. z namenom
predstaviti alternativo pogleda na razvoj in upravljanje mikro družinskega podjetja na
evropskem tržišču.

Ključne besede: management, managerski model, družinsko podjetje, logistika, transport
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ABSTRACT
In my master' s degree thesis the management and efficiency of a service company is shown in
the case of family business »Špendal« Llc., which is engaged in the logistics and transportation
of goods across Europe. In case of the observed company, we identified a model of
management aspect of business »Špendal« Llc. This is an example of creating a family business
management model, whereby the management manages the entire company. For the purpose
of presenting the management model, we examined the potential of modern management and
the impact of the crisis management. As shown in this thesis, the company objectives are very
important, helping the company to create sub-objectives and performance indicators, based on
the results of daily or monthly operations. In this thesis we also present the role of the
management and efficiency of the company in the post-crisis era, which is nowdays a very
popular theme. As already stated in this master' s thesis, we analyzed the operations of the
family business »Špendal« Llc. So we took a closer look of their business over the past few
years, fluctuations in revenues, their profit, assets, credit ratings and the number of employees.
The collection of all data helped us to investigate and present the operation of this management
model company.
In this thesis the management model company »Špendal« Llc. is shown, in order to present an
alternative view of the development and management of micro family business on the European
market.

Keywords: management, management model, family business, logistics, transportation
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1. UVOD
1.1.

Opredelitev področja in opis problema

Ob ustanovitvi podjetja je lastniku v prvi fazi pomemben predvsem obstanek podjetja ter seveda
rast prodaje in rast prihodkov podjetja. V zgodnjih letih poslovanja je pomembno, da podjetje
utrdi svoj položaj na trgu. Pomembno je, da ima podjetje ob ustanovitvi dobro zapisane cilje in
strategijo, kako bo le-te tudi uresničevalo, zato je zelo pomembno, da ima podjetje dober
poslovni načrt. Čez čas podjetje preide v naslednjo fazo rasti, kjer je zelo pomembna vloga
vodstva oziroma managementa.
Zaradi velike medijske izpostavljenosti nekaterih managerjev v Sloveniji in primerov slabe
prakse se od managementa zahteva vedno več. Zato mora bit v današnjem času manager človek
posebnih lastnosti. Manager mora imeti svojo vizijo, idejo in dober pregled nad podjetjem, saj
mora z vsako svojo odločitvijo podjetje peljati v kostanten razvoj. Seveda pa so njegove ideje
in strategije, kako uresničiti cilje, plod zahtev lastnikov podjetja. Pomembno je, da si manager
zamisli dobro poslovno strategijo, ki jo bo sposoben voditi in jo vzdrževati oziroma
preoblikovati tudi v krizi.
Podjetja in management v svetu, in tudi pri nas, se trenutno srečujejo s krizo. Predvsem jih pesti
pomanjkanje naročil, plačilna nedisciplina, državna birokracija, višji stroški energentov in
delovne sile. Vse to zavira razvoj podjetja in omejuje njegovo profitabilnost ter dobičkonosnost.
Uspešna podjetja so se v kriznem času hitro reorganizirala in postala veliko bolj tržno
prilagodljiva, kot so bila pred krizo. Zelo pomemben je bil premik v mišljenju, saj se je poslovno
okolje, v katerem sedaj poslujejo podjetja, spremenil. Pred krizo so cvetele pravzaprav čisto
vse panoge v gospodarstvu; gonilna sila rasti državnega BDP je bilo gradbeništvo, ki je rastlo
predvsem na krilih velikih projektov, ki niso imeli zaključene finančne konstrukcije. S krizo je
prišlo do streznitve, saj se je morala eksponentna rast podjetij in gospodarstva na krilih
preambiciozno zastavljenih projektov tudi končati. Veliko podjetij je v času po krizi propadlo
ali pa je bilo prisiljeno na veliko skrčiti obseg poslovanja. S krizo je prišel čas pomanjkanja
dela in pomanjkanja naročil. Na vse te vplive, ki jih prinaša kriza, pa bi moral biti pozoren
management podjetij. V mnogo podjetjih se je kasneje ugotovilo, da je bilo vodenje podjetja
neučinkovito. Uspešen management sproti zaznava in predvideva vplive ter pasti trga, v
katerem posluje. Zato lahko sproti ugotavlja tveganje in se na to tudi ustrezno pripravi.
Vsi lastniki se ukvarjajo s tem, kako bi določili kriterije učinkovitosti in uspešnosti
managementa. S tem se ukvarjajo praktično v vseh podjetjih, ne glede na njihovo panogo ali
tržišče, na katerem poslujejo. Vsaka od panog ima svoje značilnosti in svoje pasti, ki jih je
potrebno vključiti v kriterije učinkovitosti managementa v določeni dejavnosti. V vsakem
podjetju se tudi razlikujejo naloge in funkcije managementa v podjetju, pri tem pa se ne sme
pozabiti, da so lastniki tisti, ki natančneje določajo cilje rasti in razvoja podjetja, kakršnega
želijo videti v naslednjih nekaj letih.
Dobre odločitve managementa v podjetju vodijo k učinkovitosti. V današnjem času je zelo
pomembna učinkovitost podjetja, optimalno število zaposlenih, zniževanje stroškov, iskanje
poslovnih partnerjev in novih strank. Vse to so osnovna vodila managementa v kriznem času,
saj lahko le z optimizacijo odhodkov in s povečanjem prihodkov naredijo podjetje učinkovitejše
in tako tudi dobičkonosno.
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Kot smo že omenili, je za podjetje zelo pomemben obstanek in seveda rast. V začetnih letih se
podjetja ukvarjajo predvsem z obstankom na trgu in z utrjevanjem svojega položaja.
Management podjetja mora jasno opredeliti cilje in strategije poslovanja. Pomembno je, da vsi
v podjetju jasno vedo, kam in na kakšen način želimo podjetje pripeljati. Vse skupaj se
večinoma opredeli že v poslovnem načrtu, vendar se je s krizo poslovni načrt lahko nekoliko
spremenil, saj veliko podjetij ni predvidevalo kriznega obdobja in so zato morali ponovno
opredeliti svoj poslovni načrt.
Kot primer storitvenega podjetja smo si izbrali mlado družinsko podjetje, ki se ukvarja z
logističnimi storitvami in s transportom. Izbira tega podjetja ni naključna, saj je to naše
družinsko podjetje, v katero smo vpeti vsi družinski člani. Zaradi tega bomo lažje pridobivali
potrebne podatke za izbiro primernega managerskega modela. Iz našega storitvenega podjetja
bomo izhajali in ugotavljali pravilne prijeme managementa za učinkovitost storitvenega
podjetja.
Kot v vsakem podjetju se tudi v izbranem storitvenem podjetju pojavljajo težave, ki dušijo rast
ter razvoj podjetja. V izbranem podjetju se veliko delovnega časa, ki bi ga zaposleni morali
posvetiti poslu in pridobivanjem novih projektov ter strank, nameni predvsem izterjavam
neplačanih obveznosti. Plačilna nedisciplina je v Sloveniji velika težava, in prav to se čuti tudi
v našem izbranem podjetju. V podjetju opažajo, da imajo tri vrste strank. Prvi poravnajo svoje
obveznosti v valuti, ki je navedena na računu. Drugi namerno zavlačujejo svoje plačilo; tako
zamaknejo valuto plačila še za kakšen mesec ali dva. Takšnih strank je v zadnjem času vedno
več, saj zaradi kreditnega krča ne dobijo potrebnih finančnih sredstev za nove projekte. Tako
namerno zamaknejo valuto plačila za npr. dva meseca in s temi sredstvi financirajo nove
projekte. Zadnja, tretja skupina strank, pa naroči storitev že z namenom, da tega računa oziroma
storitve ne bo nikoli poravnala. Slednjih se v vsakem podjetju najbolj bojijo, saj le-ti povzročijo
čisto izgubo v podjetju.
Kot smo že navedli, porabijo zaposleni preveč časa za izterjavo zapadlih obveznosti. S tem ko
porabi zaposleni 20-30% svojega časa za opravilo, ki ne prinaša nobenega zaslužka, saj s tem
ne opraviš nobenega novega posla, je v podjetju čas za alarm. V podjetju je potrebno spremeniti
delovni proces in uvesti poslovni model, ki bo zaposlenemu omogočil nemoteno delo, s tem da
bo lahko med ostalim delom tudi poskrbel za neplačnike. To težavo lahko rešimo na več
načinov, vendar je nam zanimiv predvsem nov informacijski sistem, ki bo rešil več težav v
podjetju.
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1.2.

Namen in cilji dela

1.2.1. Namen dela
Namen magistrskega dela je raziskati in opredeliti management storitvenega podjetja ter
kriterije presojanja učinkovitosti storitvenega podjetja. Opredeliti želimo različne kriterije
učinkovitosti, ki so pomembni za management in rezultate podjetja. Z magistrskim delom
želimo pokazati pomembnost in vlogo managementa, saj je management v času krize in ob
odmevnih korupcijskih dogodkih v Sloveniji prišel na slab glas. Prav tako želimo prikazati
kompleksnost in težavnost nalog, s katerimi se srečujejo vodstva storitvenih podjetij. Največja
težava, s katero se bomo srečali, je plačilna nedisciplina, ki pesti naše izbrano podjetje. Zaradi
plačilne nediscipline strank zaposleni izgubijo ogromno časa z izterjavami. Na podlagi teh težav
bomo uvedli novi managerski model, ki bo podjetju omogočal lažje poslovanje in pridobitev
dodatnega časa za pridobivanje novih strank.

1.2.2. Cilji dela
Cilji magistrskega dela so:





1.3.

Preučiti potenciale sodobnega managementa;
Predstaviti vlogo managementa in učinkovitosti poslovanja v pokriznem času;
Preučitev in analiza storitvenega podjetja Špendal d.o.o.;
Predstaviti postopek poslovanja z izbranim modelom.

Predpostavke in omejitve raziskave

Veliko lastnikov se sprašuje, kako si naj nastavijo kriterije za učinkovitost managementa in
ostale kazalnike uspešnosti. V magistrskem delu želimo opredeliti prav te kriterije učinkovitosti
managementa in opredelili ter prikazati uvedbo managerskega modela za storitveno podjetje X.
Če je management učinkovit, je v večini primerov tudi uspešen. Prav tako pa želim s pomočjo
literature raziskati različne dejavnike, ki privedejo do uspeha in neuspeha managementa. Vsak
od teh dejavnikov lahko posledično vpliva na kazalnike v podjetju.
V magistrskem delu bomo upoštevali več omejitev. Kot prvo bi omenili vsebinsko omejitev,
saj so naše izkušnje in znanje iz tega področja omejene, zato bomo poiskali podatke in
informacije iz domače in tuje literature. Omejeni smo tudi z dostopnostjo vseh podatkov v
podjetju, saj je veliko teh podatkov zaupnih zaradi konkurenčnosti, ki je na tržišču zelo velika.
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Temeljne predpostavke magistrskega dela:




1.4.

V zadnjih nekaj letih se je še dodatno intenziviralo zanimanje za management in
njegovo učinkovitost v podjetjih.
Če je management učinkovit in odgovorno vodi storitveno podjetje,
predpostavljamo, da je tudi podjetje učinkovito v svojem poslovanju.
Učinkovit managementski model je v sodobnem poslovnem svetu ključnega
pomena za razvoj in obstanek podjetja.

Metode raziskovanja

V magistrskem delu »Management in učinkovitost storitvenega podjetja« bomo uporabili
naslednje metode raziskovanja:






Poslovna raziskava, saj smo mnenja, da bodo deli besedila našega magistrskega dela
imeli lastnosti poslovne vsebine.
Deskriptivno metodo bomo uporabljali za natančno opisovanje kriterijev učinkovitosti,
poslovnih modelov in ciljev.
Metodo klasifikacije bomo uporabljali za prikaze skupnih ciljev, ki jih ima izbrano
storitveno podjetje, za različne načine vodenj podjetja, odnos managementa do
poslovnih modelov pred krizo in po krizi.
Metodo kompilacije bomo uporabili za podajanje ugotovitev, spoznanj in stališč s
področja managementa.
V magistrskem delu bo prikazana študija primera – angl. case study.
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2.

POTENCIALI SODOBNEGA MANAGEMENTA

V času, odkar poznamo besedo management in jo tudi raziskujemo, tvori pojem managementa
veliko različnih pogledov. Nazor o poslovodenju izvira že iz starega Egipta, tako da takšen
nazor ni nov. Izvira iz časa, ko so Egipčani gradili piramide, Kitajci Veliki kitajski zid in ko so
se Mezopotamci naučili namakati zemljo ter pozidati in obzidati mesta. Vse te spretnosti so
potrebovale visoko stopnjo usklajevanja. In čeprav so mnogi imeli za delovno silo ujetnike, je
moralo obstajati, sicer še manj razvito, organiziranje dela. Prve formalne zapise o tehnikah
upravljanja in o poslovodenju lahko zasledujemo v času Mencija (372-289 pr. n. št.). Omenjeni
kitajski filozof se je ukvarjal z modeli in s sistemi, pokazal je na prednosti delitev dela in
obravnaval koncepte, ki so jih na novo odkrili več kot 2000 let kasneje (Easterby-Smith, M.,
Thorpe, R., Lowe, A., str. 20).
Opredeliti management je precej težko, zato so pogledi sledečih avtorjev tako različni. V
naslednjih odstavkih bomo predstavili nekaj pogledov na management in s tem prikazali širino
tega pojma v poslovnem ter znanstvenem svetu.
Za začetek bi želeli predstaviti osnovni pogled na management, ki ga je utemeljil Henri Fayol.
Management enači z upravljanjem in je proces odločanja, načrtovanja, osmišljanja idej,
usmerjanja, razporejanja organizacijskih resursov, vodenja ter nadzora in vrednotenja izvajanja
različnih aktivnosti. Poleg tega je upravljanje ekonomska in organizacijska znanstvena
disciplina,
ki
jo
je
v
svojih
delih
utemeljil
Henri
Fayol
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BEment).
Spet drugi opredeljujejo management kot delovanje s človeškimi, fizičnimi in finančnimi viri
za doseganje organizacijskih ciljev z izvajanjem funkcij planiranja, organiziranja, vodenja in
nadzorovanja (Megginson et. al. 1992, 13).
Robbins in DeCenzo gledata na management veliko bolj iz človeških virov, zato opredeljujeta
management kot proces doseganja organizacijskih ciljev s pomočjo sodelavcev in ostalih
organizacijskih resursov (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 14).
Belak v svoji knjigi z naslovom Politika podjetja in strateški management (2002, 51-52) piše,
da je management funkcija podjetja, proces, njegova inštitucija in inštrumentalni sistem.
Želeli bi poudariti, da lahko iz vseh pogledov raznih avtorjev izvlečemo dva bistvena pogleda
na management, ki imata v teoriji in praksi dva osnovna pomena. Prvi pomen, ki ga bi želeli
izpostaviti, je management, ki obvlada dogajanja, v katerem je treba delati in usklajevati
dejavnosti. Prvi pogled se nanaša predvsem na opredeljevanje in uresničevanje ciljev, zato da
zadovoljijo potrebe lastnikov, svojih odjemalcev in seveda samih sebe. Človeških virov, ki so
v vsakem poslovnem sistemu zelo pomembni, se dotika drugi pogled, ki ga v svojem delu
opredeljuje Likar. Management človeških virov opredeli kot proces obvladovanja ljudi, ki se
ukvarjajo z delitvijo in usklajevanjem dejavnosti v teh procesih (Likar et. al. 2006, 20).
Management lahko opredeljujemo kot sestavo štirih temeljnih funkcij, ki jih drugače
imenujemo tudi managerski vidiki ali managerske funkcije (Dimovski in Penger 2008, 10-11).


Planiranje, ki se ukvarja z definiranjem ciljev za doseganje rezultatov ter za odločanje,
katere naloge je potrebno uresničiti in katere resurse bomo potrebovali za uresničitev
teh ciljev.
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Organiziranje, ki po navadi sledi za planiranjem in kaže na to, kako organizacija želi
uresničiti postavljene cilje.
Vodenje, ki pomeni ustvarjanje skupne organizacijske kulture in vrednot, zadeva pa
komuniciranje ciljev zaposlenim po celotni organizaciji, poleg tega pa mora vnašati
voljo zaposlenim po doseganju čim boljših dosežkov.
Kontroliranje, ki nadzira aktivnosti zaposlenih in preverja, ali je organizacija na poti k
uresničitvi vseh svojih ciljev

Razlikujemo med managementom kot »kadrom« ljudi in managementom kot dejavnostjo.
Management kot kadri so tisti člani organizacije, ki imajo naziv manager in imajo navadno
podobna prepričanja o svojem statusu in pravici do upravljanja. V hierarhiji organizacije imajo
naziv manager ljudje, ki so eno ali več ravni nad tako imenovano prvo linijo nadzora. To
definicijo je najlažje uporabiti v tradicionalnem proizvodnem podjetju.
Castells (2000) je ugotovil, da z rastjo strokovnega sektorja, s premikom hierarhičnih
organizacijskih struktur na bolj vitke organizacije, z razvojem virtualnih timov in globalnih
korporacij postaja tradicionalna definicija managerja vedno bolj problematična.
Handy (1989;1996) je opazil to spremembo in poudaril, da mora v novih organizacijah imeti
vsakdo managerske veščine. Danes ne potrebujejo upravljanja samo tradicionalni viri, kot so
ljudje, kapital in tehnologija, večji poudarek je tudi na nematerialnem managementu, denimo
na kakovosti in znanju.
Danes mnogi avtorji, kot so Pralahad in Hamel (1990), Moingeon in Edmonson (1997), Nonaka
in Takeuchi (1995), verjamejo, da je v teh dejavnikih skrivnost konkurenčne prednosti
managementa (Easterby-Smith, M., Thorpe, R., Lowe, A., str. 21).
Če opredelimo na splošno, kaj je sodoben management in kaj so njegovi potenciali, lahko
rečemo, da je management planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v
organizaciji. Tako je potrebno vse naštete naloge opravljati za vse naloge in aktivnosti, ki jih
zaposleni opravljajo. Cilji organizacije dajejo managementu vodila in usmeritve za vodenje
procesov v organizaciji. Management bi lahko opredelili tudi kot ustvarjalno reševanje
problemov, ki se pojavljajo pri planiranju, organiziranju, vodenju in pregledovanju
razpoložljivih resursov pri doseganju ciljev poslanstva in razvoja organizacije (Možina et. al.
2002, 15).
Slika 1 prikazuje spremenjeno zaporedje v odnosu med posameznikom in okoljem:
OKOLJE

OKOLJE

Slika 1: Razmerje med podjetjem in posameznikom
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
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V središču podjetniških interesov je človek in njegov ustvarjalni potencial. V podjetju ni več
nasprotnikov, le parterji. Trend odraža določeno stanje v sedanjosti na osnovi sprememb iz
preteklih obdobij, zato je vedno pokazatelj sprememb, ki nas zanimajo, ko opazujemo določen
pojav.
Na Sliki 1 je prikazan trend, ki je značilen za velik del tega stoletja. Njegove temeljne
značilnosti so:
•
Podjetje deluje kot institucija, kar pomeni, da ima določeno moč v družbi (država,
vojska, cerkev).
•
Sodobno podjetje je staro približno 100 let. To je obdobje, ko je bila zaključena
industrijska revolucija (njena zadnja faza je bila tehnične standardizacija, ki je
omogočila masovno proizvodnjo strojev). Temu je sledil t.i. tekoči trak.
•
Tekoči trak je spodbudil širši razvoj družbe, drugih panog, storitvenih dejavnosti itd.
•
Odnos do zaposlenih v podjetju je približno takšen kot do vojakov v vojski. Človek je
predvsem številka in ne osebnost.
•
Posameznik sprejema vrednote podjetja, v katerem je zaposlen. Tem vrednotam se
podreja oz. jih sprejme ali pa podjetje zapusti.
Za drug del Slike 1 je značilno:
•
Sodobno podjetje, kot ga poznamo danes, je staro približno dve desetletji. V ospredju je
znanje posameznika, saj je razvoj najpomembnejši dejavnik sodobne konkurenčnosti.
•
Zaposleni niso več številke, temveč upoštevanja vredni sodelavci, ki tržijo svoje znanje.
Ob individualnem delu se vedno bolj uveljavlja delo v skupini.
•
Posameznikove vrednote pomagajo ustvarjati vrednote podjetja.
•
V središču podjetniških interesov je človek in njegov ustvarjalni potencial.
•
V podjetju ni več nasprotnikov, so le partnerji.
•
V ospredje prihaja potencial zaposlenih. To je zmožnost, da postavljene cilje poslovanja
tudi uresničimo, kar pa ni nujno, da se bo tudi zgodilo.

2.1.

Potenciali sodobnega managementa v kriznem času

Že od nekdaj je znan rek, da je preventiva boljša kot kurativa. To velja tako za preprečevanje
izvora krize kot tudi za preprečevanje razmaha nastale krize in katastrofalnih posledic. V
podjetju nastane veliko manj škode, če je management v podjetju zmeraj pripravljen na krizo.
(Belak, 2003, str. 150-151).
Kot opisuje Belak, preprečevanje nastanka krize v podjetju ni naloga kriznega managementa.
Faza preprečevanja krize se namreč odvija pred nastopom kriznega managementa in je v
dometu klasičnega strateškega in razvojno naravnanega managementa. To velja za
preprečevanje nastanka krize. Ko pa v podjetju že nastane kriza, nastopi preprečevanja razmaha
nastale krize in katastrofalnih posledic, kar lahko imenujemo tudi proaktivni management, ki
ima nalogo ofenzivnega preprečevanja posledic krize.
Vsak uspešen management je sposoben podjetje obvarovati pred nastankom krize. To tezo
potrjuje tudi Belak v svoji knjigi, kjer piše, da je najboljši krizni management v tem pomenu v
tem, da sploh ne pride do krize, ker pravočasno spozna priložnosti in se jih aktivno loti (Belak
et al., 2003, str. 151). Prav ta teza se je potrdila v globalni krizi leta 2008, kjer so dobro
pripravljena podjetja z uspešnim managementom izstopila iz krize še močnejša in veliko večja.
Ta podjetja so v krizi videla možnost za rast in razvoj.
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Podjetje se lahko pred krizo zaščiti na več načinov (Kash, 1998, str. 179-180):
 Strateško planiranje (angl. Strategic forecasting)
 Situacijsko planiranje (angl. Contingency planning)
 Analiza možnih izidov (angl. Issues analysis)
 Analiza možnih scenarijev (angl. Scenario analysis)
Od stopnje pripravljenosti podjetja na krizo je odvisno prej navedeno preprečevanje krize. Z
optimiziranjem pripravljenosti na krizo in z aktivnim preprečevanjem krize pa management
lahko ne le prepreči krizo v podjetju, ampak tudi zmanjša njene negativne posledice.
Priprava kriznega plana je del planiranja vsakega sodobnega podjetja; krizni plan naj bi bil v
vsakem trenutku dostopen in pripravljen za uporabo, saj ni le vprašanje, ali je možno, da
podjetje zaide v krizo, temveč je le vprašanje časa nastopa in vrste krizne situacije ter kako se
je podjetje pripravljeno spopasti s krizo. (Kash, Darling, 1998, str. 179).
Krizni plan naj bi bil čim bolj pregleden in dostopen vsem vpletenim. Vseboval naj bi štiri
glavne dele in dodatek (Newman, 2003, str. 33-35):
 Prvi del kriznega plana naj bi vseboval natančna navodila, kako ravnati v krizi za
vsakega zaposlenega.
 Drugi del kriznega plana naj bi vseboval protokol komunikacije v primeru nastopa krize.
 Tretji del kriznega plana opredeljuje postopke, katerim sledi krizni team.
 V zadnjem delu kriznega plana naj bi bila opredeljena vsa orodja, ki bi jih bilo potrebno
uporabiti v začetku krize.
 Dodatek h kriznemu planu naj bi poleg seznama ključnih oseb vseboval tudi obrazce in
ostale informacije za uporabo kriznega plana.
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2.2 Managementski vidiki (managerske funkcije)
Dimovski, Penger in Žnidaršič opredeljujejo management kot doseganje ciljev, organiziranje
na uspešen in učinkovit način skozi proces planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja
virov, ki jih ima organizacija na razpolago. Iz takšne definicije izhajata dve pomembni
ugotovitvi:



Proces managementa je sestavljen iz štirih temeljnih funkcij, med katere štejemo
funkcije planiranja, funkcije organiziranja, funkcije vodenja ter funkcije kontroliranja.
Doseganje ciljev organizacije na učinkovit in seveda uspešen način pa štejemo kot
glavno nalogo managementa.

Slika 2: Proces managementa
Vir: Dimovski, Penger, Žnidaršič, 2003, str. 4.
Dimovski opisuje tudi proces managementa, kjer ponazori proces od vira, skozi vse managerske
vidike, do rezultata. Kot vir so omenjeni človeški viri, finančni viri, surovine, tehnološki viri
ter informacije. Nato pridejo na vrsto managerski vidiki, kot so planiranje, določanje ciljev in
način za njihovo doseganje; organiziranje, določanje odgovornosti za izpolnitev nalog; vodenje,
uporaba vpliva za motiviranje zaposlenih; kontroliranje, nadzor aktivnosti in izvajanje korekcij;
kadrovanje, izbiranje pravega kadra za določeno delavno mesto.
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2.3.1 Planiranje
Planiranje je eden od procesov managementa v organizaciji, sestavlja pa ga razmišljanje in
odločanje.
Novak je navedel, da je planiranje proces razmišljanja in odločanja o prihodnosti z namenom,
da bi vplivali nanjo (Novak, 2003, str. 4). Podjetje se lahko okolju prilagaja ali pa izbere
drugačno pot in ga poskusi spremeniti. Uspešnost poslovanja podjetja je odvisna predvsem od
planiranja poslovanja, saj si s planiranjem podjetje zamišlja prihodnje poslovanje, ga usklajuje
in se odloča o njem tako, da bo čim bolj izkoristilo prednosti, ki jih ima, ter priložnosti, ki se
mu ponujajo (Rozman, 1995, str. 103).
Planiranje je primarno managerska funkcija, ki pomembno vpliva na doseganje zastavljenih
ciljev podjetja, rast in razvoj. V podjetju je načrtovanje neprestan proces, s katerim na
organiziran način zmanjšujemo negotovost in tveganje v organizaciji v prihodnosti. Planiranje
je drugače povedano razmišljanje o prihodnost, pri čem vzporedno razmislimo o preteklosti in
sedanjosti. Planiranje je kompleksna dejavnost, ki želi aktivno vplivati na prihodnje dohodke,
da bi te dohodke pripeljali do točno določenega želenega stanja v organizaciji. Veliko
managerjev se sprašuje, kako v podjetju doseči čim večjo uspešnost in kako zmanjšati tveganje
prihodnjih poslovnih odločitev. Ti dve vprašanji sta glavna razloga za resno načrtovanje v
organizaciji. Planiranje lahko tudi poimenujemo »organizacija preživetja organizacije«.
Poslanstvo podjetja je zelo pomembno že pri funkciji planiranja, zato jo moramo opredeliti
preden pridemo do funkcije planiranja. Poslanstvo podjetja na kratko pomeni opredelitev
razloga, zakaj organizacija obstaja. Formalna izjava o poslanstvu je javna listina, v kateri
organizacija predstavlja svoj razpon dejavnosti, ki jo razlikujejo od ostalih organizacij
podobnega tipa (Dimovski, Penger, Žnidaršič, str. 92).
Vizija podjetja pa je naša zamisel, kje vidimo našo organizacijo v prihodnosti, prav tako pa
vključuje njene poslovne dejavnosti ter organizacijsko kulturo. Vrednote organizacije
opredelimo že na samem začetku in so stvar vsake posamezne organizacije. Zunanje okolje pa
pomembno vpliva na organizacijsko okolje organizacije. To je kultura, ki vsebuje številne
vrednote ter norme, ki so se vzpostavile med zaposlenimi. Med organizacijami lahko kulture
tudi variirajo, vendar organizacije znotraj iste panoge pogosto kažejo podobne značilnosti
kulture, saj delujejo v podobnem okolju (Dimovski, Penger, Žnidaršič, 2003, str. 16).
Planiranje je proces postavljanja ciljev in definiranje ustreznih poti ter potrebnih aktivnosti za
uspešno doseganje zastavljenega. Načrtovanje pomeni odločanje danes s posledicami v
prihodnosti.
Proces planiranja opredelimo kot proces odločanja, ki ga lahko razvejamo v pet tipičnih faz
(Pučko, 1994):
 Določimo planske cilje podjetja;
 Razvijanje planskih alternativ;
 Ocenjevanje razvitih alternativ, presojanje uresničljivosti, donosnosti, tveganja in
občutljivosti na nepredvidene spremembe;
 Izbira planske alternative;
 Izbrano alternativo oblikujemo v plane, politike, programe in predračune.

20

Določimo planske cilje podjetja

Razvijanje planskih alternativ

Ocenjevanje razvitih alternativ, presojanje
uresničljivosti, donosnosti, tveganja ter
občutljivosti na nepredvidene spremembe

Izbira planske alternative

Izbrano alternativo oblikujemo v plane,
politike, programe in predračune
Slika 3: Pet tipičnih faz planiranja
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
Celoten proces planiranja se prične z opredelitvijo poslanstva in vizije podjetja. Kot smo že
omenili, poslanstvo pomeni opredelitev osnovnih smotrov in poslovne filozofije poslovanja
organizacije, medtem ko je vizija slika podjetja v prihodnosti. Poslanstvo in vizija sta temeljni
izhodišči pri strateškem planiranju. Planiranje v podjetju, kot planiranje celotnega poslovanja
podjetja, vključuje strateško, dolgoročno ali razvojno načrtovanje, kjer se opredelijo smotri in
dolgoročni cilji podjetja, temeljna značilnost pa je, da se zelo poglobljeno ukvarja s
preučevanjem zunanjega poslovnega okolja. Planiranje je najpomembnejša funkcija
managementa, saj je proces odločanja o tem, kaj mora podjetje izpeljati v prihodnosti, ter
kakšne strategije mora obrati, da bo prišlo do želenega cilja. Pri uspešnem planiranju se
uporablja SWOT analiza, ki je celovita analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Taktično, kratkoročno ali letno planiranje izhaja iz usmeritev dolgoročnega planiranja ter
zajema določanje podrobnejših odločitev, medtem ko je operativno planiranje usmerjeno na
krajša časovna obdobja od enega leta in je usmerjeno v zagotavljanje kratkoročne uspešnosti
poslovanja podjetja. Operativni plan natančno opredeli tudi naloge posameznim poslovnim
funkcijam znotraj podjetja, kriterij planiranja pa je čim večja izkoriščenost danih zmogljivosti
(http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/vurusic4.pdf).
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2.3.2 Organiziranje
Uspešno poslovanje je cilj vsake organizacije ali podjetja. Vsaka organizacija je sestavljena iz
medsebojnih razmerij med ljudmi, ki zagotavljajo obstoj, družbeno ekonomske in druge
značilnosti podjetja ter smotrno uresničevanje cilja organizacije. Organiziranje pomeni
dodajanje dani vsebini. Organiziranje je funkcija managementa, ki se ukvarja z dodeljevanjem
nalog, njihovim združevanjem v organizacijske enote in lociranjem virov posameznim
organizacijskim enotam. Namen te funkcije je, da se z oblikovanjem strukture nalog in odnosov
med pristojnimi dosežejo koordinirani napori, kjer sta ključna koncepta oblika in struktura.
Oblika pomeni, da managerji determinirajo načine, kako bodo zaposleni opravili delo, struktura
pa se nanaša na relativno stabilne odnose in vidike v organizaciji. Funkcija organiziranja sledi
planiranju in odraža način, kako želi organizacija uresničiti prej postavljene cilje. Funkcija
organiziranja je proces ustvarjanja sestava medsebojnih organizacijskih razmerij med
zaposlenimi, ki bodo omogočali izvajanje planov in doseganje organizacijskih ciljev.
Organiziranje lahko opredelimo kot razvijanje resursov organizacije, da bi dosegli postavljene
strateške cilje s funkcijo planiranja. Organiziranje izhaja iz planiranja, medtem ko strategija
določa, kaj narediti, področje organiziranja pa razjasni, kako to izvesti, da bi organizacija
dosegla želene strateške cilje.
Organizacijska struktura določa:
 Formalne odnose poročanja, vključno s številom ravni hierarhije in kontrolnim
razponom managerjev in nadzornikov;
 Združevanje posameznikov v oddelke in oddelke v celotno organizacijo;
 Vključuje oblikovanje sistemov za zagotovitev učinkovite komunikacije, koordinacije
in integracije naporov med oddelki.
Organizacijska struktura omogoča delovanje organizacij, in sicer mora omogočati zaposlenim,
da so lahko znotraj formalne strukture čim bolj fleksibilni, inovativni in hitri. Kakšno
organizacijsko strukturo bo podjetje izbralo, je odvisno od okolja, kjer je ključna stopnja
negotovosti, hitrosti in velikosti sprememb, ciljev in strategij, velikosti organizacije ter
tehnologije.
Organiziranost organizacij delimo na dva osnovna modela:
 Mehanski tip organizacije
 Organski tip organizacije
Tabela 1: Mehanski in organski tip organizacije
Mehanski tip organizacije
Delovna opravila so ločena na majhne,
specializirane dele
Definiranost delovnih opravil se spreminja le
izjemoma
Stroga hierarhija avtoritete in nadzora
Veliko pravil
Znanje in nadzor nad delom sta centralizirana
Komuniciranje je navpično

Organski tip organizacije
Zaposleni sodelujejo pri skupnih delovnih
nalogah
Delovna opravila se sproti spreminjajo in
prilagajajo glede na izkušnje zaposlenih
Minimalna hierarhija avtoritete in nadzora
Malo pravil
Znanje in nadzor nad delom sta razporejena
po vseh ravneh organizacije
Komuniciranje je vodoravno
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Vir: R. Draft (2001): Organisation Theory and Design. str. 144.
Organizacije se srečujejo s skoraj nerešljivim paradoksom, saj je današnje globalno okolje tako
hitro se spreminjajoče. Po eni strani se od njih pričakuje skrajna učinkovitost, po drugi strani
pa je prisotno neprestano spreminjanje in prilagajanje. V takšnem okolju se tradicionalna
organizacija, ki poudarja velikost, jasnost vlog, formalizacijo, specializacijo in kontrolo, umika
novi paradigmi v organizacijski znanosti. To je učeča se organizacija, za katero je bistveno, da
se vseskozi ustvarja, pridobiva in prenaša znanje. Poleg tega pa učeča se organizacija spreminja
svoje obnašanje glede na značilnosti tega novega znanja.
Organizacijske strukture modernih organizacij najbolj zaznamujejo:





Velika dinamika poslovnega okolja
Globalizacija
Informacijska tehnologija
Novi načini motiviranja in organiziranja zaposlenih

Velika dinamika
okolja

Novi načini
motiviranja in
organiziranja
zaposlenih

Moderne
organizacije
najbolj
zaznamujejo

Globalizacija

Informacijska
tehnologija

Slika 4: Kaj moderne organizacije najbolj zaznamuje
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
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2.3.3 Kadrovanje
Kadrovanje je izbira najustreznejših ljudi za proste položaje oziroma opravila ali dela v
organizaciji (Merkač- Skok 2005, 107).
Trevnova (1998, 181) navaja, da je kadrovanje oziroma pridobivanje kadrov vpeto v prav vsako
aktivnost v podjetju, katere namen je, da vpliva na število ljudi, ki se zanimajo ter zaprosijo za
delo, vrsto prosilcev za delo in verjetnost, s katero bodo prosilci sprejeli zaposlitev, če bo le-ta
na voljo.
Bartol in Martin navajata, da je kadrovanje skupek aktivnosti za pridobivanje in izbiranje
posameznikov za položaje v organizaciji na tak način, ki naj zagotovi doseganje organizacijskih
ciljev (Bartol in Martin 1995, 350).
Veliko avtorjev se ukvarja s kadrovanjem, zato je tudi veliko definicij kadrovanja, kakor je tudi
več vrst definicij pojma planiranja kadrov. Florjančič zajema v pojem planiranja kadrov
naslednje elemente:
 Planiranje pomeni predvidevanje potrebnega števila kadrov za določeno časovno
obdobje.
 Planiranje pomeni kritično analizo obstoječe strukture kadrov.
 Planiranje kadrov pomeni sestavni del planiranja v podjetju.
 Planiranje kadrov pomeni izhodišče za izdelavo plana izobraževanja, s tem pa
napredovanja kadrov v podjetju (Florjančič 1994, 14).
Spremembe, ki nastajajo v zvezi s planiranjem, vplivajo na kadrovsko funkcijo, in sicer v tem
smislu, da predstavljajo spremembe v skupnem številu zaposlenih, ali v smislu, da nakazujejo
potrebe pridobivanja novih profilov kadrov, ali pa ugotavljajo pomembnost izpopolnjevanja,
prekvalifikacije in nove razporeditve obstoječih kadrov (Florjančič 1994, 14).
Iz tega lahko opazimo, da ima planiranje kadrov podobne značilnosti kot druge vrste planiranja.
Obstajajo pa določene specifičnosti v zvezi s kadrovsko problematiko. Specifičnosti lahko
iščemo v človeški osebnosti in njegovi angažiranosti. Po drugi stani lahko specifičnosti iščemo
iz dinamike pogojev poslovanja in po tretji strani iz tendenc oziroma splošnega razvoja kadrov
(Florjančič 1994, 15).
Cilj programa kadrovanja v podjetju ali organizaciji je zagotoviti večje število ustrezno
usposobljenih kandidatov, izmed katerih bi lahko izbrali bodoče delavce, ko bi se pojavila
potreba po njihovem delu (Treven 1998, 181).

2.3.4 Vodenje
Vodenje je managerska funkcija, ki vključuje motivacijske prijeme za motiviranje zaposlenih,
da bi dosegli zastavljene cilje organizacije. Pomeni ustvarjanje skupne organizacijske kulture
in vrednot, zadeva komuniciranje ciljev zaposlenim po celotni organizaciji in vnašanje volje
zaposlenim po zasledovanju čim boljših dosežkov. Vključuje proces motiviranja celotnih
organizacijskih enot, kot tudi posameznikov. V dobi negotovosti, mednarodne konkurence in
naraščajoče raznovrstnosti dela je sposobnost oblikovanja kulture, komuniciranja ciljev in
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motiviranja zaposlenih ključnega pomena za uspeh organizacije. Vodenje torej v svojem
najširšem smislu zajema aktivnosti sprožanja akcij, komuniciranje, motiviranje in kadrovanje.
Dimovski in sodelavci (2003, str. 28) pišejo o opolnomočenju, ki je po njihovem mnenju
bistvenega pomena za učeče se organizacije. Sprošča namreč potenciale in ustvarjalnost vseh
zaposlenih, jim omogoča eksperimentiranje, učenje ter hkrati daje dovolj svobode, da lahko
ukrepajo glede na svoje znanje. Predpostavljali bi lahko, da opolnomočenje daje osnovo za
doseganje trajne konkurenčne prednosti, medtem pa zvišuje motivacijo zaposlenih (Dimovski,
Penger, Žnidaršic, 2003, str. 28).
Funkcija vodenja ima več stilov vodenja, medtem ko izbira stila vodenja in same razmere
odločilno vplivajo na rezultate, ki jih želimo doseči s pomočjo formiranih skupin v organizaciji.
Izbira oblike vodenja je tako predvsem odvisna od prisotnih razmer in situacije. Za te modele
je značilno, da se med seboj ločijo glede na način spreminjanja odločitev in koliko besed imajo
pri tem sodelavci.

Avtokratski
način
vodenja

Inovacijski
način
vodenja

Vodenje

Participativni
način
vodenja

Timski način
vodenja

Slika 5: Stili vodenja
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
Tako ločimo štiri stile vodenja:




Avtokratski način vodenja je vodenje, ki temelji na ukazovanju svojim podrejenim.
Sodelavci pri takšnem načinu vodenja nimajo nobene besede. Projektni manager odloča
o vsem povsem sam na podlagi razpoložljivih informacij, ki jih ima na voljo. Naloge
morajo biti izpolnjene in vsakič je potrebno poročati o rezultatih. Tak način vodenja se
uporablja predvsem v kriznih situacijah, kjer je potrebna stroga disciplina.
Participativni način vodenja je vodenje, ki temelji na posvetovanju z izbranimi
sodelavci. Projektni manager tako sprejema mišljenja svojih sodelavcev, vendar na
koncu sprejme odločitev sam. V tem načinu je tudi značilno posvetovanje, saj se
manager posvetuje s celotno skupino, s tem spozna njihovo mišljenje in zamisli, vendar,
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kot smo že omenili, odločitev sprejme sam. Tako se sam odloči, ali bo njihove predloge,
zamisli in nasvete upošteval ali pa tudi ne. Takšna oblika vodenja se uporablja pri
nerazčiščenih razmerah in pri sprejemanju odločitev v prihodnosti.
Timski način vodenja je vodenje, ki temelji na nekakšni sinergiji, saj pri odločanju
sodeluje celotna skupina. Tako projektni manager poda problem pred celotno skupino,
kjer ga skupaj poskušajo rešiti. Problem večinoma rešujejo tako dolgo, dokler niso
sklepčni glede rešitve.
Inovacijski način vodenja je nov stil vodenja podjetja ali organizacije, ki dovoljuje
delavcem svobodno delovanje in oblikovanje novih idej ter rešitev. Večina organizacij,
ki je preizkusila takšen način vodenja, je opazila pozitivne učinke, kajti iskanje nekaj
novega pomeni tudi biti pred konkurenco. Tak način vodenja naj bi spodbujal delavce
h kreativnemu razmišljanju in doseganju skupnih ciljev. Ta način vodenja je eden od
načinov, da se znebimo staromodnih načinov vodenja v organizaciji, ki vse naštete stvari
zavrača. Tak način vodenja uporabljajo podjetja in organizacije, ki imajo dobre in
uspešne timske kolektive. (Kovač, Mayer, Jesenko, 2004, str. 22)

Komunikacija pri vodenju je različna glede na stil vodenja; tako ločimo tri osnovne smeri
komuniciranja:
 Komunikacija navzdol je najbolj pogost tok informacij, ko se sporočila prenašajo iz
vrhnjega managementa proti podrejenim, torej navzdol.
 Komunikacija navzgor je formalno komuniciranje od spodnjega nivoja k višjemu nivoju
v organizaciji ali podjetju.
 Horizontalno komuniciranje pa dobro opredelita Backer in Camarata (1998, str. 444),
kjer pišeta, da horizontalna komunikacija obsega vodoravno izmenjavo informacij, kar
olajša koordiniranje aktivnosti med oddelki in je izrednega pomena pri učeči se
organizaciji, kjer se neprestano iščejo rešitve za nastal problem.

2.3.5 Kontroliranje
Funkcija »kontrolinga« ali funkcija nadziranja je funkcija za nadziranje aktivnosti zaposlenih
in preverjanje poslovanja. Preverjanje, ali je organizacija na pravi poti k svojim ciljem, je ena
bolj pomembnih nalog kontroliranja, saj se lahko ob slabih obetih poslovanja dovolj hitro
izvedejo korekcije v organizaciji poslovanja organizacije.
Funkcija kontroliranja zajema:
 Spreminjanje izvedbe aktivnosti
 Ugotavljanje odstopanj
 Prepoznavanje vzrokov
 Ukrepanje za uresničitev ciljev
Manager mora biti prepričan, da je organizacija na pravi poti za doseganje postavljenih ciljev.
Kontroliranje je torej proces, v katerem član organizacije zavestno pregleduje dosežke in ob
njih izvaja ustrezne ukrepe. Novi trendi v kontroliranju dajejo vse večjo moč in zaupanje
zaposlenim. Podjetja se veliko manj ukvarjajo s kontrolo zaposlenih z vrha navzdol, temveč
dajejo večji poudarek izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, da lahko kontrolirajo sami
sebe in odkrivajo ter odpravljajo svoje napake.
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Poznamo tri vrste kontrole:
 Vnaprejšnja kontrola je kontrola, kadar poizkušamo prepoznati in preprečiti odstopanja,
še preden sploh pride do njih.
 Sprotna kontrola nadzira tekoče poslovanje organizacije in aktivnosti zaposlenih.
 Povratna kontrola se usmerja predvsem na kvaliteto končnega proizvoda ali storitve.

Vnaprejšnja
kontrola

Kotrola
Povratna
kontrola

Sprotna
kontrola

Slika 6: Tri vrste kontrol
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
V teoriji managementa je v organizacijah običajno vsaka kontrola pojmovana kot dvojček
planiranja. Managerski proces se začenja s planiranjem in zaključuje s kontrolo, ki ima nalogo,
da zagotavlja uresničevanje planiranega s tem, da analizira odmike med doseženim in
načrtovanim ter da sproža potrebno ukrepanje za popravljanje odmikov. Bistvo kontrole je v
iskanju odklonov uresničenega od planiranega.
Kontrola ima večinoma sledeče faze:
 Postavljanje standardov in metod kontroliranja
 Merjenje dosežkov
 Priprava doseženega s postavljenimi standardi
 Ukrepanje oziroma korekcija
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Postavljanje standardov in metod
kontroliranja

Merjenje dosežkov
Priprava doseženega s postavljenimi
standardi
Ukrepanje oziroma korekcija
Slika 7: Faze kontrole
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
Postavljanje standardov je pomembna faza kontrolinga, saj je standard sprejeta zadovoljiva
vrednost, ki jo organizacija mora doseči. Postavljamo jih lahko po posameznih poslovnih
funkcijah, kot so proizvodnja, marketing, kadri, računovodstvo in finance. Najbolj pogosto
standardi določajo količine, kakovost, stroške in čas. Standarde določamo na podlagi lastnih
dosežkov v preteklosti, na podlagi primerjav z drugimi subjekti v panogi, po tehničnih
standardih proizvajalca opreme, zahtev, ki jih postavljajo kupci, ali pa upoštevamo kompleksna
priporočila in zahteve mednarodnih standardov, kot so ISO standardi. S potekom kontroliranja
definiramo kaj, kako in kdaj spremljamo ali merimo (Kovač, Mayer, Jesenko, 2004, str. 41).
Proces kontrole je v vsaki organizaciji izrazito pozitiven proces. Pri tem je potrebno obdržati
pravo ravnovesje med preveč kontroliranja in premalo kontroliranja, ki lahko vodi v anarhijo v
organizaciji. Management organizacije mora poskrbeti za sistem kontroliranja, ki naj bo
primeren, saj mora upoštevati specifičnost vsake posamezne organizacije. Zajeti mora vse
pomembne kvantitativne in kvalitativne vidike izbranih dejavnosti in stanj.
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3. MANAGEMENT IN UČINKOVITOST POSLOVANJA PODJETJA V
KRIZNEM OBDOBJU
3.1 Kaj je učinkovitost poslovanja
Poslovni izid je bistven element za ocenjevanje uspeha poslovanja, ki ga podjetje ustvari v
določenem obdobju (Turk in Melavc 1994, 80). Medtem ko drugi avtor omenja, da je temeljni
smisel obstoja in poslovanja podjetja ustvarjanje poslovnega uspeha, ki mu omogoča primeren
dobiček in trajno poslovanje (Kadoič 1995, 170).
Temeljni poslovni izid, ki je lahko dobiček ali izguba, je razlika med vsemi prihodki in vsemi
odhodki določenega časovnega obdobja. Z oblikovanjem računovodskih informacij o odhodkih
in prihodkih je mogoče ugotavljati neposredno razliko med njimi. Take računovodske
informacije oblikujemo in izkazujemo v bilanci ali izkazu poslovnega izida (Melavc in Milost
2003, 146).
Poznamo tri temeljne vrste poslovnega izida, ki so pomembne za notranje in zunanje
uporabnike (Hočevar, Igličar in Zaman 2001, 114):




Dobiček je razlika med večjimi prihodki in manjšimi odhodki v obračunskem obdobju.
Čisti dobiček je dobiček, zmanjšan za davke iz dobička.
Izguba je razlika med večjimi odhodki in manjšimi prihodki in predstavlja negativen
poslovni izid.

Računovodsko izkazan poslovni uspeh je brez dvoma del slike o dosežkih podjetja, vendar sam
ne pove vsega o stvarnem ekonomskem uspehu poslovanja podjetja. Računovodsko izkazan
poslovni uspeh se praviloma nanaša na krajše obdobje. Izbrana dolžina poslovnega obdobja pa
močno vpliva na možnost pravilnega izkazovanja stvarnega ekonomskega uspeha poslovanja.
Samo v poslovnem obdobju, ki se pokriva s celo življenjsko dobo podjetja, je načeloma povsem
možno pravilno ugotoviti ekonomski uspeh poslovanja. Razlika med končno vrednostjo
lastnega kapitala in začetno vloženo vrednostjo tega kapitala natančno prikazuje uspeh (Pučko
1998, 142).
Vendar, kot je navedel avtor, bi v krajših obdobjih natančen ekonomski uspeh lahko ugotovili
le v podjetjih, katerih delnice kotirajo na borzi. Razlika med tržno vrednostjo na koncu in
začetku poslovnega obdobja kaže ekonomski uspeh poslovanja, ki je praviloma drugačen od
računovodsko ugotovljenega. Pri vseh ostalih podjetjih tega neposredno ni mogoče ugotoviti.
Vrednotenje podjetij, ki ne kotirajo na borzi, je z vidika analize poslovanja prezahtevno in
povezano s prevelikimi stroški. Poleg tega ne gre pozabiti, da je dolgoročen poslovni uspeh
največkrat drugačen od kratkoročnega. Zaradi teh vzrokov se je analiza poslovanja prisiljena v
izhodišču nasloniti na računovodsko ugotovljeni uspeh, ki ga poskuša popraviti na način, ki bi
ga čim bolj približali stvarnemu ekonomskemu uspehu (Pučko 1998, 143).
Učinkovitost poslovanja prikazuje tudi bilanca stanja, ki prikazuje višino, strukturo sredstev in
obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan. Rečemo tudi lahko, da bilanca stanja
prikazuje premoženje, s katerim podjetje razpolaga na določen dan. Medtem ko izkaz uspeha
prikazuje prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid,
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dobljen na podlagi razlike med prihodki in odhodki. Nanaša se na obdobje in ne na določen
časovni trenutek (Hočevar, Igličar in Zaman 2001, 234-242).
Bistvo uspešnega poslovanja je v uspešnem gospodarjenju. Uspešnost poslovanja odgovarja na
vprašanje, kako se uresničuje temeljno načelo gospodarjenja, to je načelo »minimax«. Izrazimo
ga lahko na dva načina: Doseči dani rezultat z minimalnimi žrtvami ali z danimi žrtvami doseči
maksimalen možni rezultat (Možina et. al. 2002, 667).
Žnidaršič podaja še druge kazalnike, ki so povezani z uspešnostjo poslovanja. Ti kazalniki so
(1995, 233):
 kazalci finančne stabilnosti,
 kazalci plačilne sposobnosti,
 nekateri splošni kazalci.
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3.2 Kako management razume uspešnost poslovanja
Pomemben pokazatelj uspešnosti in učinkovitosti managementa je poslovna uspešnost. Ta ne
kaže samo uspeha managementa, ampak tudi celotne organizacije. Poslovno uspešnost
organizacije in managementa kažejo poslovni izidi in finančni izidi organizacije. Kralj navaja,
da so poslovni izidi denarno izraženi izidi, doseženi v učinkih po sodilih za njihovo merjenje,
ki so odvisni od uporabljenega obračunskega sistema za ugotavljanje prihodkov in v njih
vsebovanih odhodkov ter tako tudi dobička ali izgube. Lahko gre tudi za ugotavljanje drugačnih
kategorij, kot npr. dodane vrednosti in denarnih tokov. Finančni izid so tiste kategorije
poslovnega izida, nekatere celo izven tega, ki služijo finančnemu odločanju, oziroma ki so
posledica finančnih odločitev. Prednostno izhodišče finančnih izidov so finančni tokovi, kot so
denarni tokovi, vrednostno izraženi blagovni tokovi, tokovi prehodnih oblik sredstev in tokovi
sredstev, ki so povezani z obveznostmi do denarnih virov sredstev s časovnimi in namenskimi
preseki, ki dajejo vrednostna stanja ter vrednosti pritokov in odtokov (Kralj 2005, 198).
Primarni cilj vsake gospodarske organizacije je poslovna uspešnost, zato njene kazalce
postavljamo na prvo mesto (Možina et. al. 2004, 284). Kazalci poslovne uspešnosti so:
o neto dobiček na lastniški kapital oziroma donos,
o neto dobiček plus plačane obresti,
o neto dobiček in drugi finančni kazalci.
Poslovni kriteriji, ki kažejo uspešnost in učinkovitost managementa ter hkrati celotne
organizacije, so (Tavčar 2006, 120):
o
o
o
o
o
o

donosnost,
rentabilnost,
produktivnost,
ekonomičnost,
tržnost,
prožnost.

Tabela 2 Poslovni kriteriji in merila uspešnosti
Področje merjenja

Merilo uspešnosti
o

Donos

o
o

Rentabilnost

o
o
o
o
o
o
o

Produktivnost
Ekonomičnost
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Celotni prihodek, kosmati dobiček, čisti
dobiček
Dobiček pred dajatvami, dobiček po
dajatvah
Rentabilnost vseh sredstev, rentabilnost
kapitala, rentabilnost poslovnega sklada
Rast dividend na delnico
Neto sedanja vrednost donosa
Rast knjižne vrednosti, rast tržne
vrednosti, rast razmerja tržne in knjižne
vrednosti
Produktivnost živega dela
Produktivnost sredstev
Potroški sredstev
Uporaba sredstev

Tržnost

o
o
o

Prožnost

o

Konkurenčnost v nabavljanju
Konkurenčnost v prodajanju
Prilagodljivost na različna okolja in na
spreminjanje okolij
Vplivanje čez meje okolij, spreminjanje
okolij

(Vir: Tavčar 2006, 120)

Za management in organizacijo je pomembno, da določi kriterije donosnosti, rentabilnosti,
produktivnosti, ekonomičnosti, tržnosti in prožnosti, saj ti postavljeni kriteriji kasneje pokažejo,
ali so bili doseženi ali ne. S tem se kaže, ali management deluje kvalitetno in uspešno in ali
celotna organizacija posluje uspešno. Postavljeni kriteriji že takoj pokažejo določene rezultate
o dobičku organizacije, prihodkih organizacije, dajatvah organizacije, rentabilnosti, ki kaže
rentabilnost kapitala, rentabilnost vseh sredstev, rasti dividend, rasti knjižne in tržne vrednosti
organizacije. Prav tako je za organizacijo in management pomembna produktivnost, saj je od
nje v veliki meri odvisen uspeh. Produktivnost dela, ki se v organizaciji izboljša ali poslabša,
bistveno vpliva na končno uspešnost in je povezana z izidi, ki kažejo dobiček, prihodke v
organizaciji. Vsak management v organizaciji se zaveda, da to lahko močno vpliva na uspeh in
poslovanje organizacije. Postaviti se morajo še kriteriji ekonomičnosti, tržnosti in prožnosti, saj
organizacija ni sama in ima tudi konkurente, ki proizvajajo ali nudijo enake ali podobne storitve,
izdelke. Osredotočiti se mora tudi na okolje organizacije, konkurenčnost v nabavi in prodaji.
Produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost - vsak osvetljuje uspešnost poslovanja iz
drugega zornega kota in šele hkratna obravnava vseh daje celovito sliko o uspešnosti
poslovanja. Takšen pristop omogoča poglobljen vpogled v dejavnike, ki vplivajo na uspešnost
poslovanja. Rentabilnost kot najširši kazalec, ki vključuje vse dejavnike uspešnosti poslovanja,
namreč lahko izrazimo tudi z ekonomičnostjo in produktivnostjo, kar omogoča temeljito
preučevanje vzročno-posledičnih zvez med posameznimi dejavniki in njihovega vpliva na
doseženo uspešnost poslovanja (Možina et. al. 2002, 666).
Ekonomičnost opredelimo kot načelo doseganja čim večjega produkta na enoto stroškov. To
načelo zahteva, da proizvedemo dani proizvod s čim manjšimi stroški, oziroma da z danimi
stroški ustvarimo čim večji proizvod (Žnidaršič 1995, 221).
Produktivnost dela je opredeljena kot razmerje med proizvedeno količino proizvodov ali
storitev in zanje vloženim delovnim časom. Produktivnost dela se kaže kot (Žnidaršič 1995,
205-206):
o Kolikšen produkt je sposoben proizvesti nek produkcijski proces po enoti delovnega
časa;
o Kakšne so sposobnosti proizvajanja v določeni produkcijski enoti v določenem
razdobju;
o Kakšne so produkcijske sposobnosti nekega gospodarstva, če imamo v mislih
produktivnost dela v celotnem gospodarstvu.
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Žnidaršič prav tako omenja, da na produktivnost, rentabilnost in ekonomičnost vplivajo različni
dejavniki. Ti dejavniki so (Žnidaršič 1995, 232):
o
o
o
o
o
o

obseg proizvodov,
prodajne cene proizvodov,
obseg proizvodnih tvorcev,
cene proizvodnih tvorcev,
struktura proizvodnih tvorcev,
struktura proizvodov.

Slika 8: Dejavniki rentabilnosti, produktivnosti in ekonomičnosti
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(Vir: Žnidaršič 1995, 232)
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Management lahko deluje učinkovito in uspešno v organizaciji. Upoštevati mora tri korake
oziroma poteze, vsaj kot začetni ukrep. Trije koraki, ki so lahko zelo učinkoviti v dejanskih
poslovnih situacijah, so (Drucker 2004,89):
o 1. korak: ANALIZA
Management mora poznati dejstva. Prepoznati mora priložnosti in dejanske stroške
izdelkov, potencialne prispevke različnih dejavnosti zaposlenih in ekonomsko
pomembne stroškovne centre.
o 2. korak: RAZPOREJANJE
Manager mora razporediti sredstva v skladu s pričakovanimi rezultati. Vedeti mora,
kako so sredstva razporejena zdaj, kako bi morala biti razporejena v prihodnje, da bi
podpirala tiste dejavnosti, ki ponujajo največje priložnosti, in kateri koraki so potrebni,
da pridemo od tega, kar imamo, do tistega, kar je potrebno.
o 3. korak: ODLOČITEV
Manager mora biti pripravljen tudi na najbolj boleče korake, sprejeti odločitev o
izdelkih, dejavnostih ali stroškovnih mestih, ki povzročajo prenasičenost namesto
priložnosti in rezultatov.
Ugodni poslovni kriteriji, ki kažejo učinkovitost in uspešnost managementa, vplivajo na
zunanjo in notranjo uspešnost organizacije. Pri tem je pomembno reševanje problemov in ali se
problemi rešujejo na daljši ali na krajši rok. Ločimo lahko notranjo in zunanjo učinkovitost,
uspešnost. Notranja učinkovitost je rezultat človeških, ekonomskih in tehničnih faktorjev
znotraj podjetja, in zunanja uspešnost, ki je vpliv in uporaba zunanjih faktorjev, kot so tržišče,
pogodbe, družbeni instrumenti, lokacije itd.

Tabela 3 Notranja in zunanja uspešnost
Notranja uspešnost
Zunanja uspešnost

Sedanje funkcioniranje

Bodoče funkcioniranje

Obstanek
Do 100% izkoriščanje vloženih
sredstev
Dobiček
Največje vračanje, čeprav na
račun zaposlenih

Razvoj
Akumulacija, prihranki,
izboljšanje tehnologije itd.
Prihodek
Kontrola nad okoljem,
prilagajanje in rast organizacije

(Vir: Možina 1972, 27)

Bistvo uspešnega poslovanja je v uspešnem gospodarjenju. Uspešnost poslovanja odgovarja na
vprašanje, kako se uresničuje temeljno načelo gospodarjenja, to je načelo »minimax«. Izrazimo
ga lahko na dva načina: Doseči dani rezultat z minimalnimi žrtvami ali z danimi žrtvami doseči
maksimalen možni rezultat (Možina et. al. 2002, 667).
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Žnidaršič podaja še druge kazalnike, ki so povezani z uspešnostjo poslovanja. Ti kazalniki so
(1995, 233):
o kazalci finančne stabilnosti,
o kazalci plačilne sposobnosti,
o nekateri splošni kazalci.

Slika 9: Kazalci uspešnosti poslovanja
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uspešnosti

Kazalci finančne
stabilnosti

Kazalci plačilne
sposobnosti

Nekateri splošni
kazalci

(Vir: Žnidaršič 1995, 233)
Med kriterije poslovne uspešnosti sodijo tudi stroški. Vsak manager želi znižati stroške, saj
lahko tako doseže večji dobiček. Vse to vodi k boljši uspešnosti in učinkovitosti. Zniževanje
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stroškov je eden od pomembnih poslovnih kriterijev. Stroške lahko razdelimo po različnih
kriterijih. Poznamo (Žnidaršič 1995, 104):
o naravne vrste stroškov (stroške delovnih sredstev, stroške delovnih predmetov, stroške
dela, stroške tujih storitev),
o izvirne stroške (npr. stroški materiala, amortizacije),
o stroške po poslovnih funkcijah,
o direktne in indirektne stroške (neposredne in posredne stroške),
o stroške po stroškovnih nosilcih,
o stroške po stroškovnih mestih,
o stalne ali spremenljive stroške,
o druge delitve stroškov.

Slika 10: Vrste stroškov
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Izvirni stroški
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poslovnih funkcijah
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Stalni ali
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(Vir: Žnidaršič 1995, 104)
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Stroške lahko razdelimo tudi na eksplicitne in implicitne stroške. Eksplicitni stroški so stroški,
ki so povezani z dejanskimi izdatki. Primer takih stroškov so plače, stroški materiala, najemnine
in podobno. Implicitni stroški so stroški, povezani z opustitvijo alternativne možnosti, kjer gre
za koristi, ki bi nam jih prinesla možnost, ki je nismo izbrali. Implicitni stroški so torej
oportunitetni stroški, ki jih je pogosto težko oceniti, in jim ne sledijo neposredni izdatki, zato
jih v računovodstvu ne spremljajo. Primer implicitnih stroškov podjetja so obresti na kapital,
ki bi ga podjetje lahko posodilo na trgu, torej drugim podjetjem, a ga je uporabilo kot notranji
vir financiranja (Bojnec et. al. 2007, 80).
Zmanjševanje stroškov lahko management doseže s strategijo. Strategija zmanjševanja stroškov
je lahko strateška ali operativna. Strateška je znižanje stroškov nasproti konkurentom.
Operativna strategija je lahko zniževanje režijskih stroškov vzporedno z manjšo prodajo ali
izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Potrebno je analizirati učinke znižanja stroškov na
dobiček in ugotoviti, kje so mogoči največji prihranki.
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3.3 Spremembe načina poslovanja v kriznem času
Čas, ko se v podjetju začnejo dogajati nenavadne spremembe, imenujemo krizni čas. Poznamo
več vrst kriz poslovanja; ena najbolj prepoznavnih kriz je trenutna svetovna ekonomska kriza,
ki jo močno občutimo tudi v Sloveniji. Poznamo tudi valutne krize, krize ene branže itd.
Bruce Condit je podpredsednik družbe Allegiance capital in v svojem članku
(http://www.inc.com/bruce-condit/7-critical-steps-to-crisis-management.html) opisuje, kakšne
spremembe občuti podjetje v času krize. Čeprav podjetje še ne občuti krize, naslovi časopisov
vsakodnevno opominjajo podjetnike, da je kriza pred vrati slehernega podjetja. Zato vsem
podjetnikov v glavah roji enako vprašanje - Kako pripraviti podjetje na krizo in ali je naše
podjetje pripravljeno? Iz njegovih izkušenj iz podjetij Gulf oil in Malaysian Airlines rad
poudari, da kriza lahko pride v vsakem trenutku poslovanja podjetja. Vendar večina manjših
podjetij, ki nimajo razdelanega poslovnega načrta, prav tako nimajo pripravljenega kriznega
managerskega načrta, po katerem bi se ravnali v krizni situaciji. Ta podjetja predvsem
verjamejo, da se kriza njim ne more zgoditi.
Vendar je takšno mišljenje napačno. Kriza preti podjetjem na vsakem koraku, zato se morajo
podjetja temeljito pripraviti. Prav tako morajo spremeniti način poslovanja, v katerega spada
tudi zmanjševanje stroškov.
Tako avtor Bruce Condit opredeli sedem kritičnih korakov, ki jih je dobro upoštevati:










Imejte krizni načrt oziroma plan; vsak plan se začne z objektivno presojo
obstoječega stanja. Opredeliti moramo točno, kaj želimo v podjetju skozi krizo
obvarovati in kdo je med krizo najmanj in kdo najbolj ranljiv. Vse to zapišemo
v plan, v katerega vključimo tudi vse poteze, ki jih je treba narediti v vsakem
koraku krize.
Opredelite osebe za odnose z javnostjo. Ker o krizi mediji poročajo dnevno, je
zelo pomembno, da podjetje predstavlja ena oseba podjetja, ki zelo dobro reagira
na vsako novinarsko vprašanje ter ima dostop do ključnih informacij za javnost.
Dobro interpretirane in podane informacije javnosti lahko ključno vplivajo na
krizo, v kateri je podjetje.
Bodite prijazni in odprti. Nič ne generira več negativnih posledic kot napačno
podajanje informacij ali pa dajanje premalo informacij. Zato je pomembno biti
z novinarji, zaposlenimi, poslovnimi partnerji ter bankami odprt ter prijazen, saj
boste le tako našli osebo, ki vam bo želela pomagati.
Informirajte svoje zaposlene. Največja napaka, ki jo delajo podjetniki in
management, je, da ne informirajo svojih zaposlenih. Dobro informirani
zaposleni lahko veliko več pripomorejo k premagovanju krize. S tem pa tudi
minimiziramo število informacij, ki se brez nadzora širijo po podjetju ali izven
njega.
Komunicirajte z dobavitelji in s strankami. Večina dobaviteljev in strank, ki že
vrsto let dobro posluje s podjetjem, ki je v krizi, ima željo, temu podjetju tudi
pomagati. Zato je zelo pomembno odkrito komuniciranje. Najslabše, kar se
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lahko zgodi, je, da vaš dobavitelj ali stranka o vaših problemih (krizi) izve iz
medijev. Krizni načrt oziroma plan mora vsebovati tudi načrt komuniciranja z
dobavitelji in kupci.
Informacije podajajte ažurno. Svet temelji na čim hitrejšem pretoku informacij,
zato so tudi portali z novicami ažurni. Danes želijo ljudje v vsakem trenutku
nove informacije. Pomembno je, da podjetje dnevno komunicira s svojimi
zaposlenimi in jim podaja pristne informacije, prav tako pa tudi medijem.
Ne zanemarite socialnih omrežij. Veliko informacij in pobud prihaja prav preko
socialnih omrežij, ki so zelo dober vir informacij za zaposlene in javnost.

V času krize so zelo pomembne vse spremembe, ki jih naredimo čim bolj premišljeno. Zato je
bistveno, da imamo narejen dober akcijski načrt v primeru krize, po katerem bomo naredili prav
vse korake za čimprejšnji izhod iz krize. V 21. stoletju je zelo pomemben poudarek na medijih,
saj mediji intenzivno vplivajo na javno mnenje ljudi, s tem pa tudi na vaše odjemalce.
Bruce Condit poudarja, da je zelo pomembno, da krizni managerski plan naredimo in
formiramo v času, ko gre podjetju najboljše, saj bomo, po njegovem mnenju, le takrat lahko
razmišljali jasno.
Kot smo že omenili, poznamo več vrt kriz, zato so spremembe v podjetju odvisne tudi od vrste
krize, v katero je podjetje zabredlo. Zato se nam zdi smiselno, da opredelimo še nekaj drugih
vrst kriz.










Naravna kriza je kriza, ki je človeštvo ne more nadzirati, saj je stvaritev narave. Med
takšne pojave štejemo poplave, hurikane, potrese, neurja in podobne naravne pojave.
Tehnična kriza je kriza, ki jo je povzročila nekakšna tehnična napaka. Ena najbolj
pogostih tehničnih kriz je okvara stroja. Takšna okvara lahko traja tudi dalj časa.
Kriza organizacije je kriza, ko so odločitve managementa negativno vplivale na
poslovanje podjetja. Večina takšnih kriz vodi tudi do krize zaposlenih, ki za vse težave
podjetja krivijo management.
Kriza likvidnosti podjetja je kriza, ki nastane, ko podjetje ne more več plačevati svojih
upnikov in drugih strank. Takšna kriza večinoma nastane zaradi »domino efekta«, saj
ima podjetje tudi svoje dolžnike, od katerih ne dobi poravnanih terjatev, zato tudi svojih
obveznosti do upnikov ne more poravnati.
Ekološka kriza je kriza, ki nastane zaradi prevelikega vpliva na okolje. Najbolj znane
ekološke krize se dogajajo na morjih, kjer zaradi nesreč velikih tankerjev pride do izlitja
nafte ter posledične ekološke krize za tisto okolje ter podjetja.
Nenadna kriza je kriza, ki je, kot že ime pove, nenadna. Zgodi se v nekem trenutku, ko
management ne pridobi pravih informacij, da bi lahko reagiral. Večinoma se takšne
krize hitro odpravijo ali pa preidejo v kašno drugo vrsto krize
(http://www.managementstudyguide.com/types-of-crisis.htm).

V zadnjem času je v Sloveniji najbolj pogosta likvidnostna kriza, ki povzroči pravi »domino
efekt« med podjetji. Znanih je veliko podjetij, ki so v času globalne krize končala v stečaju. S
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tem je ostalo mnogo dolgov, ki ne bodo nikoli plačani. Podjetja, ki so krizni čas preživela, so
naredila ključne spremembe svojega poslovanja. Večina teh podjetij je občutno zmanjšala
stroške poslovanja, zmanjšala število zaposlenih ter prodala stroje, vozila in opremo, ki jim ne
prinaša dobička. S tem so podjetja postala »vitkejša« in lažje prilagodljiva na dogodke, ki jih
čakajo v kriznem in pokriznem času. Podjetja, ki danes nimajo likvidnostnih težav, so se
pravočasno prilagodila in se preoblikovala, ostala podjetja pa še vedno čutijo dolžniško krizo
oziroma likvidnostno krizo.
Vsaka kriza ima svoje značilnosti, zato je pomembno, da imamo dobro pripravljen krizni načrt,
kateremu lahko sledimo - ne glede na vrsto krize. Spremembe poslovanja se tudi zelo
razlikujejo glede na panogo, v kateri obratuje podjetje, okolje ter njegove odjemalce.
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4. MODEL MANAGERSKEGA VIDIKA POSLOVANJA
STORITVENEGA PODJETJA ŠPENDAL
V podjetju Špendal d.o.o. uporabljamo model managerskega vidika poslovanja, ki povezuje pet
delnih managerskih modelov in jih povezuje v celoto, ki je splošni managerski model »logistika
in transport«. Ta model ni primeren za vsako podjetje, ampak je primeren predvsem in samo za
podjetja s področja logistike in transporta.
Logistika je zelo dinamična panoga, ki zahteva nenehno pozornost, prilagajanje svojim
strankam in njihovim potrebam. Pogosto so zahteve strank tako velike, da jih je težko uresničiti.
Zadnje čase se v logistiki in transportu opazijo težnje po čim krajšem času transporta, kar pa je
pogosto težko uresničiti, saj je čas skrajšanja transporta odvisen tudi od zakonskih omejitev, ki
jih morajo managerji prav tako upoštevati. Zraven tega je dejavnost precej odvisna tudi od
političnih razmer v državi, v kateri podjetje posluje oziroma od političnih razmer v državah, v
katerih podjetje opravlja svoje storitve. Tako se je podjetje primorano prerazporediti in poiskati
nove poti, da lahko pošiljko dostavi svoji stranki v dogovorjenem roku. Pred časom so v
Nemčiji in drugih državah v EU uvedli nadzor na mejnih prehodih. To je pomenilo tudi poostren
pregled tovornih vozil, ki vozijo iz Slovenije proti Nemčiji. Vsako vozilo je tako na mejnem
prehodu izgubilo vsaj dobro uro časa, v katerem bi moralo prevoziti približno 90 kilometrov.
Ker se zaradi teh ukrepov časi dostave niso spremenili, so se morala logistična podjetja
prilagoditi in urediti dostavo tako, da je dostava pošiljke pri kupcu »just in time«. Tako so v
tem primeru potrebni prav vsi managerski procesi, s katerimi so managerji, kljub spremenjenim
pogojem poslovanja, poskrbeli, da so bile vse pošiljke pri kupcu v roku, kot je bilo dogovorjeno.

Kadrovanje

Organiziranje

Managerski
vidiki

Kontroliranje

Vodenje

Spremembe
Slika 11: Managerski model logistike in transporta
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Uspešnost

Učinkovitost

Planiranje

Vir: Lastno delo, razvito za podjetje Špendal d.o.o.

Kot prvega od petih delnih modelov, ki so povezani v splošni managerski model »logistika in
transport«, bi omenili planiranje, ki je v vsakem podjetju že pred ustanovitvijo zelo pomembno.
Kot smo že navedli, je planiranje eden od procesov managementa v organizaciji. Proces
planiranja se začne že zelo zgodaj, še preden podjetnik ustanovi podjetje. Planiranje je tako
eden od procesov managementa v organizaciji, sestavlja pa ga razmišljanje in odločanje.
Poznamo več različnih vrst planiranja; tako imamo v podjetju kratkoročno planiranje in
dolgoročno planiranje, ki ga prilagodimo postavljenim ciljem. Poslanstvo podjetja je
pomembno že pri funkciji planiranja, zato jo moramo opredeliti, preden pridemo do funkcije
planiranja. Poslanstvo podjetja na kratko pomeni opredelitev razloga, zakaj organizacija
obstaja. V podjetju, kot je podjetje Špendal d.o.o., kjer se ukvarjajo z logistiko in s transportom,
pa se planiranje izvaja tudi za vsak projekt, ki ga pridobijo. Prav tako je potrebno vsak mesec
planirati dnevnik vozil ter voznikov. Pomembno je, da poslovanje splaniramo tako, da sledimo
kazalnikom uspešnosti, ki smo si jih zastavili v podjetju.

Razmišljanje

Planiranje
Odločanje

Slika 12: Sestava planiranja
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
Podjetje se lahko okolju prilagaja ali pa izbere drugačno pot in ga poskusi spremeniti. Uspešnost
poslovanja podjetja je odvisna predvsem od planiranja poslovanja, saj si s planiranjem podjetje
zamišlja prihodnje poslovanje, ga usklajuje in se odloča o njem tako, da bo čim bolj izkoristilo
prednosti, ki jih ima, ter priložnosti, ki se mu ponujajo. Tako v podjetju Špendal d.o.o. pred
začetkom novega meseca pregledajo vse delovne dni ter morebitne praznike, ki večinoma
popolnoma spremenijo potek in termine dostav po celotni Evropi.
Planiranje je primarno managerska funkcija, ki pomembno vpliva na doseganje zastavljenih
ciljev podjetja, rast in razvoj. Izbrano podjetje planiranje prilagaja svojim ciljem, tako
dolgoročnim kot tudi kratkoročnim. V podjetju je načrtovanje neprestan proces, s katerim na
organiziran način zmanjšujejo negotovost ter zmanjšujejo tveganje v organizaciji v prihodnosti.
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Kot smo opisali že v teoretičnem delu, je planiranje razmišljanje o prihodnosti, pri čemer
vzporedno razmišljamo o preteklosti in sedanjosti. Zato vsako uspešno podjetje v svoje
planiranje vključi tudi svoje izkušnje iz preteklosti, razne analize, ki so jih opravili v preteklosti,
ter ostale raziskave. Vse skupaj pa izkoristijo za uspešno planiranje za prihodnost, ki je za vsako
podjetje zelo pomembno, saj so cilji podjetja zmeraj naravnani na rast in razvoj.

Projekti

Izkušnje

Planiranje

Kazalniki uspešnosti

Razmišljanje in odločanje

Kratkoročni dolg

Dnevno poslovanje
Slika 13: Model planiranja v podjetju Špendal d.o.o.
Vir: Lastno delo, razvito za podjetje Špendal d.o.o.
Proces planiranja v podjetju Špendal d.o.o. je proces odločanja, ki ga zmeraj razvejajo v pet
tipičnih faz. Za podjetje zelo pomembno, da ima točno določene planske cilje. Eden izmed
ciljev podjetja Špendal d.o.o. je letno povečanje prihodkov vsaj za 20 odstotkov. V drugi fazi
si podjetje razvije nekaj planskih alternativ. Potem sledi ocenjevanje razvitih alternativ,
presojanje uresničljivosti, donosnosti, tveganja ter občutljivosti na nepredvidene spremembe.
Sledita še izbira planske alternative in oblikovanje izbrane alternative v plane, politike,
programe in predračune.
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Cilj je povečanje prihodkov za do 20%
letno
Oblikovanje planskih alternativ

Ocenjevanje razvitih alternativ

Izbira planske alternative
Oblikovanje izbrane alternative v plane,
politike, programe in predračune podjetja
Slika 14: Pet faz planiranja v podjetju Špendal d.o.o.
Vir: Lastno delo, razvito za podjetje Špendal d.o.o.
V podjetju Špendal d.o.o. posvečajo planiranju zelo veliko pozornost, predvsem zaradi vedno
spreminjajočega se okolja poslovanja ter pasti, ki se pojavijo ob vsakem večjem logističnem
projektu. Za vsak projekt si v podjetju vzamejo veliko časa, saj lahko le z doslednim
planiranjem predvidijo različne dogodke, ki se lahko dogodijo med prevozom blaga ali med
skladiščenjem. V planiranje morajo vključiti celoten logistični proces.
Kot drugega od petih delnih modelov, ki so povezani v splošni managerski model »logistika in
transport«, bomo opisali organiziranje. Uspešno poslovanje je cilj vsake organizacije ali
podjetja, zato je tudi podjetje Špendal d.o.o. sestavljeno iz medsebojnih razmerij med ljudmi,
ki zagotavljajo obstoj, družbeno ekonomske in druge značilnosti podjetja, zraven tega pa seveda
smotrno uresničevanje ciljev podjetja. Organiziranje pomeni dodajanje dani vsebini. Kot smo
že navedli, je organiziranje funkcija managementa, ki se ukvarja z dodeljevanjem nalog,
njihovim združevanjem v organizacijske enote in lociranjem virov posameznim
organizacijskim enotam. Namen te funkcije je, da se z oblikovanjem strukture nalog in odnosov
med pristojnimi dosežejo koordinirani napori, kjer sta ključna koncepta oblika in struktura.
Oblika pomeni, da managerji determinirajo načine, kako bodo zaposleni opravili delo, struktura
pa se nanaša na relativno stabilne odnose in vidike v organizaciji.
Funkcija organiziranja večinoma sledi planiranju ter odraža način, kako želi organizacija
uresničiti vse prej zastavljene cilje. Funkcija organiziranja je proces ustvarjanja sestava
medsebojnih organizacijskih razmerij med zaposlenimi, ki bodo omogočali izvajanje planov in
doseganje organizacijskih ciljev.
V podjetju Špendal d.o.o. so se odločili za organski tip organizacije. Takšen tip organizacije
pomeni, da v podjetju vsi zaposleni sodelujejo pri delovnih nalogah in projektih, ki se dogajajo
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v podjetju. Prav tako se v opazovanem podjetju pravila ter načini dela stalno spreminjajo, kar
pripomore k večji dinamičnosti dela. Kolektiv v podjetju ima minimalno hierarhijo, kar
pripomore k temu, da zaposleni konkretneje sodelujejo pri predlogih za rast in razvoj podjetja.
Kot smo že omenili, imajo v podjetju Špendal d.o.o. zelo malo pravil ter jih stalno spreminjajo
glede na potrebe in želje strank. Ostajajo pa osnovna pravila, za katera je dobro, da jih zaposleni
poznajo ter jih spoštujejo. Ker je podjetje še razmeroma mlado ter tudi majhno, je komunikacija
sproščena, ne glede na to kakšno vlogo ima kdo v podjetju. Nadzor v podjetju je majhen, saj so
mnenja, da mora vsak zaposleni dobro vedeti, kaj mora narediti ter kaj je dobro za podjetje.
Nadzor se vrši preko rezultatov, ki so edini odraz uspešnosti zaposlenega, prav tako pa je
pomembno, da so stranke podjetja zadovoljne tako z zaposlenimi kot tudi s storitvijo podjetja.

Minimalna hierarhija
Spremembe
Zaposleni
Organski tip organizacije v
podjetju Špendal d.o.o.

Delovne naloge

Dinamičnost
Rast in razvoj podjetja
Slika 15: Organski tip organizacije v podjetju Špendal d.o.o.
Vir: Lastno delo, razvito za podjetje Špendal d.o.o.
Organizacijske strukture modernih organizacij najbolj zaznamuje velika dinamika, ki je za
poslovanje v pokriznem času zelo pomembna. V vsakem trenutku se morajo zaposleni v
podjetju organizirati tako, da se lahko pripravijo in prilagodijo na nove zahteve strank in njihove
projekte. Globalizacija prav tako zaznamuje organizacijsko strukturo, saj globalizacija še bolj
povečuje dinamiko podjetja ter zahtevnost organiziranja dela zaposlenih. Zaradi velike
dinamike poslovnega okolja ter globalizacije je informacijska tehnologija nepogrešljiv del
vsakdana v poslovnem okolju. Zato zaposleni v podjetju Špendal d.o.o. uporabljajo najboljšo
informacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo največja podjetja v branži logistike. Te
informacijske tehnologije zaposlenim skrajšajo čas iskanja pošiljk in praznih vozil, prav tako
pa v istem programu tudi sledijo vozilu (GPS sledenje vozil) ter vodijo dnevnik voznika. V
podjetju Špendal d.o.o. se prav tako trudijo z inovativnimi načini motiviranja in nagrajevanja.
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Kljub temu, da ima vsak zaposleni fiksno in variabilno plačo, v podjetju motivirajo zaposlene
tudi na drugačne načine, ki so pri zaposlenih dobro sprejeti.
Kot tretjega od petih delnih modelov, ki so povezani v splošni managerski model »logistika in
transport«, bomo opisali vodenje. Vodenje je managerska funkcija, katero uporabljajo v vseh
podjetjih za motiviranje zaposlenih, da bi dosegli zastavljene cilje podjetja. S kvalitetnim
vodenjem ustvarimo organizacijsko kulturo in vrednote. Pri vodenju je prav tako zelo
pomembno komuniciranje, zato posvečajo v podjetju Špendal d.o.o. komuniciranju posebno
pozornost. Komuniciranje z zaposlenimi pripomore k večji povezanosti in k večji motivaciji
zaposlenih. Vodenje pomeni tudi komuniciranje ciljev zaposlenim po celotni organizaciji in
vnašanje volje zaposlenim po zasledovanju čim boljših dosežkov. V to managersko funkcijo
vključujejo procese motiviranja celotnega podjetja ali organizacije kot tudi posameznikov. V
dobi negotovosti, mednarodne konkurence in naraščajoče raznovrstnosti dela je sposobnost
oblikovanja kulture, komuniciranja ciljev in motiviranja zaposlenih ključnega pomena za uspeh
organizacije.

Organizacijska kultura

Špendal d.o.o.

Komuniciranje

Motivacija

Motivacija

Cilji

Vrednote
Slika 16: Model vodenja v podjetju Špendal d.o.o.
Vir: Lastno delo, razvito za podjetje Špendal d.o.o.
Vodenje v podjetju Špendal d.o.o. zajema aktivnosti sprožanja akcij, komuniciranje,
motiviranje in kadrovanje.
V podjetju se zavedajo, da so dobro motivirani zaposleni bolje pripravljeni slediti ciljem
podjetja ter stremeti k čim boljšim dosežkom. Timski način vodenja je vodenje, ki je značilno
za opazovano podjetje. Takšen način vodenja temelji na sinergiji, saj pri odločanju sodelujejo
prav vsi zaposleni. Opazovano podjetje je mikro podjetje, zato je celotno podjetje samo ena
skupina. Vse težave v podjetju rešujejo timsko, tako da projektni manager izpostavi problem
pred celotno skupino (v našem primeru pred celotnim podjetjem), in kjer poskušajo težavo rešiti
skupaj.
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Komunikacija pri vodenju je prav tako različna glede na stil vodenja. Horizontalno
komuniciranje je značilno za opazovano podjetje, kjer imajo timski način vodenja podjetja.
Horizontalna komunikacija obsega vodoravno izmenjavo informacij, kar olajša koordiniranje
aktivnosti med oddelki in je izrednega pomena pri učeči se organizaciji, kjer se neprestano
iščejo rešitve za nastali problem.
Kot četrtega od petih delnih modelov, ki so povezani v splošni managerski model »logistika in
transport«, bomo opisali kontroliranje. Funkcija »kontrolinga« ali funkcija nadziranja je
funkcija za nadziranje aktivnosti zaposlenih in preverjanje poslovanja, kar v praksi pomeni
preverjanje, ali je podjetje na pravi poti za doseganje zastavljenih ciljev. Takšno preverjanje je
ena najbolj pomembnih nalog kontroliranja, saj se lahko ob slabih obetih poslovanja dovolj
hitro izvedejo korekcije v organizaciji poslovanja podjetja.
Kontroliranje ima nekaj pomembnih funkcij, ki so v vsakem podjetju zelo pomembne za rast
učinkovitosti in uspešnosti podjetja. Spremljanje aktivnosti, ki jih izvedejo zaposleni, je, kot
smo že omenili, ena najbolj pomembnih funkcij. Sledi ugotavljanje odstopanj, ki je prav tako
zelo pomembna funkcija, saj se ob odstopanjih lahko hitro prepreči nadaljevanje le-teh.
Pomembno je, da se odstopanja ugotovijo čim prej, saj se s prepoznavanjem vzrokov lahko
hitro reorganiziramo ter nadaljujemo poslovno leto brez odstopanj. Prepoznavanje vzrokov in
ukrepanje za uresničitev ciljev sta zadnji funkciji kontroliranja, ki skrbita za to, da se podjetje
izkoplje iz težav.

Spreminjanje
izvedbe
aktivnosti

Ukrepanje za
uresničitev
ciljev

Funkcija
kontroliranja

Prepoznavanje
vzrokov

Slika 17: Funkcija kontroliranja v podjetju
Vir: Lastno delo na osnovi splošno znanih dejstev.
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Ugotavljanje
odstopanj

Manager mora biti prepričan, da je organizacija na pravi poti za doseganje postavljenih ciljev.
Kontroliranje je torej proces, v katerem član organizacije zavestno pregleduje dosežke in ob
njih izvaja ustrezne ukrepe. Novi trendi v kontroliranju dajejo vse večjo moč in zaupanje
zaposlenim. Podjetja se veliko manj ukvarjajo s kontrolo zaposlenih z vrha navzdol, temveč
dajejo večji poudarek izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, da lahko kontrolirajo sami
sebe in odkrivajo ter odpravljajo svoje napake.
Poznamo več vrst kontrole, vendar se v podjetju Špendal d.o.o. poslužujejo predvsem dveh
načinov kontrole. Prvi, ki ga želimo omeniti, je sprotna kontrola, ki nadzira tekoče poslovanje
podjetja in aktivnosti, ki jih opravljajo zaposleni. S sprotno kontrolo lahko v podjetju
pravočasno ugotovimo napake in odstopanja v poslovanju, kar pomeni, da imamo še zmeraj
dovolj časa, da situacijo v podjetju rešimo. V opazovanem podjetju uporabljajo tudi povratno
kontrolo, kjer se usmerjajo predvsem na rezultate, ki jih njihov zaposleni ustvari vsak mesec.
Tako se usmerjajo predvsem na kvaliteto končne storitve.
Kot zadnjega od petih delnih modelov, ki so povezani v splošni managerski model »logistika
in transport«, bomo opisali kadrovanje. Kot smo že opisali, je kadrovanje izbira najustreznejših
ljudi za proste položaje v podjetju. V podjetju Špendal d.o.o. veliko pozornost posvečajo
planiranju kadrovanja, saj podjetje spada med mikro podjetja. Planiranje zaposlenih pomeni,
kdaj bo podjetje potrebovalo pomoč novega zaposlenega. V podjetju se predvsem ukvarjajo z
velikim nihanjem obsega dela, ki se nenehno spreminja iz meseca v mesec, zato je planiranje
zaposlenih toliko težje.
Trenutno so v podjetju Špendal d.o.o. zaposleni samo družinski člani, zato pravijo, da so 100%
družinsko podjetje. V podjetju so mnenja, da so zaposleni, ki izhajajo iz sorodstva ali družine,
veliko bolj motivirani in pripravljeni za podjetje narediti veliko več, da dosežejo še višje cilje.
V takšnem podjetju imajo zaposleni občutek, da so del tega podjetja, saj podjetje nosi družinsko
ime. V bodoče se bo podjetje širilo in zaposlovalo, vendar bo njihov izbor novih sodelavcev
povsem družinske narave. Zato smo za potrebe magistrskega dela izpostavili samo nekaj
največjih kazalnikov in potrdili smiselnost našega managerskega modela. Kazalniki in finančni
podatki podjetja so predstavljeni v poglavju 5.2.
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Slika 18: Graf števila zaposlenih v podjetju Špendal d.o.o.
Vir: Lastno delo, razvito za podjetje Špendal d.o.o.
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5. PREDSTAVITEV STORITVENEGA PODJETJA X
5.1 Predstavitev storitvenega podjetja
Podjetje Špendal logistika, marketing, trgovina in storitve d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2006
kot družinsko podjetje družine Špendal. Njen ustanovitelj je gospod Ervin Špendal, ki se lahko
pohvali z več kot 30-letnimi izkušnjami s področja logistike, transporta in carinjenja. V podjetju
trenutno zaposlujejo 2 osebi. Špendal d.o.o. je izrazito usmerjeno na slovenski trg, vendar se
počasi, toda vztrajno, prebija tudi v Avstrijo in Nemčijo. Pred časom so svojo dejavnost
povečali tudi za ekspresni prevoz pošiljk po vsej Evropi s svojimi lastnimi tovornimi vozili. V
naslednjem letu načrtujejo selitev na novo lokacijo ter nakup skladiščnih prostorov za
skladiščenje in pretovor blaga. S tem želijo povečati svoj tržni delež na področju logističnih
rešitev v Sloveniji in se razširiti na novo dejavnost, kot je skladiščenje blaga.

Osnovni podatki podjetja:
 Naziv podjetja:
ŠPENDAL d.o.o.
 Dolgi naziv podjetja: ŠPENDAL logistika, marketing, trgovina, storitve d.o.o.
 Davčna številka:
20797788
 Matična številka:
2171562000
 Davčni zavezanec: Da
 Število zaposlenih: 2
 Dejavnost TS media: Prevozništvo in transport
 SKD:
H52.290- Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
 Datum vpisa:
12.01.2006
 Zastopnik:
Ervin Špendal, direktor
(Internetni vir: http://www.bizi.si/SPENDAL-D-O-O/, 07.07.2015,08.57)

Slika 19: Logotip storitvenega podjetja Špendal d.o.o.
Vir: Arhiv podjetja Špendal d.o.o.
Podjetje se ukvarja z organizacijo transporta v mednarodnem in notranjem transportu. Prevoze
opravljajo z lastnimi in najetimi vozili ter z vozili pogodbenih prevoznikov. Prevozi so
organizirani skladno s konvencijo CMR, tako so vse njihove pošiljke zavarovane s prevozniško
odgovornostjo.
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V mednarodnem in domačem cestnem prometu prevoze opravljajo s:






priklopniki in polpriklopniki od 86 do 120 m3 nakladalne prostornine (tudi hladilniki in
možnost prevoza nevarnega blaga – ADR);
kamioni z nosilnostjo do 3 t in do 6 t, nakl. pov. 6,2 ali 7,2 metra;
kamioni z nosilnostjo do 14 t, nakl. pov. 7,2 metra;
kamioni – kiperji za prevoz razsutega tovora;
kombi vozili z nosilnostjo do 1,5 t (ekspresne dostave).

Kot smo že navedli, opravlja podjetje Špendal d.o.o. prevoze v vse evropske države, predvsem
pa so specializirani za države Srednje in Vzhodne Evrope.

Slika 20: Dostavno vozilo nosilnosti do 1,5 t
Vir: Arhiv podjetja Špendal d.o.o.
Poslanstvo podjetja Špendal d.o.o. je optimalno zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah
v popolno zadovoljstvo strank, ki jim zagotavljajo zanesljivost, hitrost, varnost in konkurenčne
cene.
Poudarek v podjetju dajejo mišljenju, da je vsaka stranka nekaj posebnega, zato ima tudi vsaka
stranka svoje zahteve in želje, ki jim morajo ustreči za njeno zadovoljstvo. Zato se v podjetju
Špendal d.o.o. osredotočajo na vsako stranko posebej ter s svojo storitvijo čim bolj olajšajo delo
naročniku. Prav zaradi tega se v podjetju ustvarja velika baza podatkov o vseh prevozih ter
kontaktih v podjetjih, v katerih se opravljajo prevozi, saj s tem v naprej predvidijo količino in
morebitne posebnosti pošiljke. Prav tako pa se beležijo tudi časi natovarjanja in raztovarjanja,
kar omogoča disponentom predvidevanje tranzitnega časa.
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Nekaj načrtov podjetja za prihodnje leto smo že navedli, želeli pa bi še poudariti, da podjetje
Špendal d.o.o. raste povsem »organsko«, zato za svoje investicije ne najema posojil. Trenutno
vse investicije financirajo iz svojih sredstev, zato je njihova rast nekoliko bolj umirjena. V
podjetju imajo cilj rasti prihodkov vsaj +20% vsako leto, vendar je podjetje rast prihodkov v
letu 2015 preseglo, saj je bila rast kar približno 35%. Čeprav so konec leta 2014 zaposlili
dodatnega zaposlenega in so zato leta 2015 stroški dela narasli, je tudi dobiček podjetja v letu
2015 narasel v primerjavi z letom 2014.
V prihodnosti pričakujejo rast prihodkov in naročil, saj je potreba po logističnih storitvah še
zmeraj v velikem vzponu. Večina podjetij danes posluje globalno ter zato potrebujejo tudi dobre
logistične storitve. V podjetju zaznavajo tudi velik porast manjših terminskih pošiljk, kjer se
pošiljka dostavi v roku 24 ur po vsej Evropi. Zato so že leta 2012 razširili svojo dejavnost za
ekspresni prevoz pošiljk z lastnimi dostavnimi vozili, kar se je izkazalo za zahteven posel,
vendar vseeno donosen. Tako načrtujejo v podjetju nakup dodatnih vozil v letu 2016.
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5.2 Predstavitev finančnih podatkov storitvenega podjetja
V tem poglavju želimo predstaviti najpomembnejše finančne podatke, ki prikazujejo dejansko
stanje podjetja Špendal d.o.o. Vsi podatki, ki bodo predstavljeni, so zajeti po letu 2010, torej
bomo predstavili finančne podatke v kriznem in pokriznem obdobju. V obdobju od ustanovitve
podjetja leta 2006 do leta 2010 je bila zabeležena rast vseh parametrov finančne analize, saj je
podjetje v teh štirih letih začelo obratovati ter počasi pridobivati svoje strateške stranke.

Slika 21: Prikaz čistega poslovnega izida obračunskega obdobja
Vir: http://www.bonitete.si/
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki,
zmanjšana za davek iz dobička in za druge davke. Pozitivni rezultat je čisti dobiček poslovnega
leta, negativni pa čista izguba poslovnega leta. Čisto izgubo uprava pokriva v breme vseh vrst
kapitala, razen osnovnega. Če tega ni dovolj in če je tudi iz preteklih let prenesena čista izguba,
je končni rezultat bilančna izguba, ugotovljena v dodatku k izkazu poslovnega izida, o kateri
odloča skupščina. Iz čistega dobička uprava najprej pokrije izgubo iz preteklih let, če ta obstaja,
oblikuje zakonske in statutarne rezerve, polovico pa ga skupaj s prenesenim čistim dobičkom
iz preteklih let vključi v bilančni dobiček in njegovo delitev predlaga v odločanje skupščini.
Kot je razvidno z slike, ki prikazuje čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ima podjetje
Špendal d.o.o. zelo različne rezultate glede na obračunsko obdobje. To lahko pripišemo
predvsem odvisnosti od ključnih strank, od katerih je odvisen tudi prihodek podjetja in dobiček.
Kot je razvidno s slike, je imelo podjetje največji padec čistega poslovnega izida prav v letu
2014. To lahko pripišemo tudi zaposlitvi dodatne osebe, ki so jo zaposlili oktobra 2014 in s tem
podjetju povečali stroške ter zmanjšali čisti poslovni izid.
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Tako občuten padec dobička v letu 2014 je prav tako posledica občutnega zmanjšanja naročil
enega od ključnih kupcev; s tem se je obseg dela nekoliko zmanjšal, stroški dela pa so ostali na
enaki ravni. V nadaljevanju bomo predstavili tudi čiste prihodke od prodaje, kjer bo razvidno,
da so se tudi prihodki podjetja v letu 2014 zmanjšali, vendar ne več kot za 13,6%.
V letu 2010 so zabeležili slabega pol milijona evrov prihodkov, kar je za tako malo podjetje
relativno dober rezultat. V letu 2011 pa so prihodke s prodaje še povečali za 9%. V letu 2012
sledi ponovno zmanjšanje čistih prihodkov od prodaje, in sicer ponovno na pol milijona evrov.
Sledilo je leto, ki je v zgodovini podjetja bilo najbolj uspešno, kot smo že opazili na sliki, ki je
prikazovala čisti poslovni izid poslovnega obdobja. Tudi Slika 24 prikazuje, da je bilo leto 2013
uspešno. Prihodek se je povečal za kar 22,3% v primerjavi s prejšnjim letom. Tako je leta 2013
znašal že kar 610 tisoč evrov. Leta 2014 je sledil občuten padec, in sicer za 13,4%. V letu 2015
pa so pričakovali v podjetju ponovno rast prihodkov, in sicer za 30%.

Slika 22: Čisti prihodki od prodaje

Vir: http://www.bonitete.si/
Čisti prihodki od prodaje vsebujejo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen finančnih
prihodkov na tej podlagi). Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih poslovnih učinkov
(proizvodov in storitev) ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala. Obračunani
davek na dodano vrednost in druge dajatve niso všteti v prihodke od prodaje. Za prepoznavanje
prihodkov od prodaje je pomembna ugotovitev prodajne vrednosti in prenos vseh tveganj in
pravic, ki izhajajo iz lastništva od prodajalca na kupca, ob tem pa ne sme biti večje negotovosti
v zvezi s plačilom in večje negotovosti glede možnosti vračila prodanih količin.
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Kot smo že navedli, je podjetje Špendal d.o.o. zelo odvisno od poslovanja svojih strank. Nekaj
velikih strank podjetja se ukvarja predvsem s projekti, ki so enkratni, zato prihodki podjetja
nihajo glede na potrebe teh podjetij po logističnih storitvah. Iz podatkov podjetja smo lahko
razbrali, da projekt, za katerega v celoti opravijo logistično in transportno storitev, poveča
prihodek tistega meseca vsaj za 25%, kar pa v celoti prinese veliko rast prihodkov oziroma tudi
padec, kot je razvidno s slike za leto 2012 in 2014.

Slika 23: Sredstva

Vir: http://www.bonitete.si/

Vlaganje v sredstva je nujno ne glede na to, ali se vlaga v novo ali rabljeno opremo. Nujno je
vlaganje, saj se s tem zagotavlja ohranjanje ali rast poslovanja ter izboljšanje kvalitete storitve
ali poslovanja. V podjetju Špendal d.o.o. se vidi, da so se vlaganja v kriznem obdobju
zmanjšala, saj so bili časi nestabilni. V letu 2013 in v letu 2014 pa se zazna občuten dvig
sredstev, kar pomeni, da so v podjetju zaznali prebujanje gospodarstva in začeli ponovno
vlagati. V letu 2013 so začeli opravljati ekspresne prevoze z lastnimi vozili, kar je prineslo
dodatno vlaganje in rast sredstev.
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Slika 24: Kapital
Vir: http://www.bonitete.si/
Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje
preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega
premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri
poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne
delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi (izplačila).
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni
čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz
prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba
poslovnega leta.
Kot je razvidno z zgornje slike, ki prikazuje kapital podjetja Špendal d.o.o., kapital v podjetju
vztrajno raste, saj si lastnik podjetja ne izplačuje dobička podjetja, ampak ga raje vlaga v razvoj
podjetja. Največjo rast kapitala je podjetje doživelo v letu 2013, kjer je kapital podjetja zrasel
kar za 30,5% glede na leto 2012, kar je najvišja rast kapitala v zgodovini podjetja. V letu 2014
pa je kapital zrasel le za 6% in je konec leta 2014 znašal 72.045€.
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Slika 25: Čista donosnost sredstev
Vir: http://www.bonitete.si/
Čista donosnost sredstev kaže, kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi. Razmerje
pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je gospodarska družba izkazala na evro
sredstev. Čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejša je gospodarska družba. Kazalnik čiste
donosnosti sredstev se lahko interpretira tudi kot zmnožek kazalnika proizvodnosti sredstev in
čiste dobičkonosnosti prihodkov. V primeru, ko gospodarska družba izkazuje čisto izgubo, je
vrednost kazalnika negativna (http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp#).
Slika 27 prikazuje čisto donosnost sredstev, ki v primeru opazovanega podjetja precej niha, saj
je, kot smo že omenili, podjetje odvisno od poslovanja svojih strank, ki potrebujejo logistične
in transportne storitve. Prav tako smo že navedli, da so se v letu 2014 odločili za dodatno
zaposlovanje, kar je prineslo dodatne stroške in manjšo čisto donosnost sredstev. V najboljšem
poslovnem letu opazovanega podjetja, v letu 2013, je bil koeficient čiste donosnosti sredstev
kar 11,43, kar pomeni da je družba na evro sredstev izkazala kar 11,43 čistega dobička. V letu
2014, ko je podjetje doživelo padec v večini finančnih kazalnikov, je znašal koeficient le še
2,81.
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Slika 26 Bonitetna ocena podjetja Špendal d.o.o.
Vir: http://www.bonitete.si/
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih
subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje
varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA:




A: poslovni subjekt spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
AA: poslovni subjekt spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
AAA: poslovni subjekt spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti
dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki
certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.
Metodologija za določitev bonitetne ocene odličnosti temelji na statističnih modelih, ki
napovedujejo verjetnost stečaja, izbrisa in blokade v prihodnjih dvanajstih mesecih poslovanja
gospodarskega subjekta.
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Statistični modeli so bili zgrajeni na podlagi finančnih kazalcev poslovanja gospodarskih
subjektov (zadolženost, likvidnost, uspešnost in učinkovitost) za zadnja tri leta ter na podlagi
negativnih dogodkov (stečaj, izbris, blokada) v izbranem obdobju.
Finančni kazalniki so bili, za ustreznejšo primerjavo doseženih vrednosti med subjekti,
normirani glede na velikost sredstev ali celotnih prihodkov.
Rezultati statističnih analiz so pokazali, da imajo subjekti z relativno nižjim deležem dolga v
financiranju manjšo verjetnost, da bodo v naslednjih 12-ih mesecih zabeležili stečaj, izbris ali
daljšo blokado TRR računov.
Podjetju Špendal d.o.o. je uspel zavidljiv uspeh leta 2013, ko je doseglo bonitetno oceno A1.
Žal te ocene niso uspeli obdržati, saj delujejo v branži, v kateri so prisotne nenehne spremembe
in nihanja povpraševanja po logističnih rešitvah. Tako so leta 2014 padli na oceno C2. V letu
2015 pričakujejo ponovni vzpon bonitetne ocene, saj trenutni kazalci kažejo na zelo uspešno
poslovno leto.

Slika 27 Plačilni indeks po branži
Vir: http://www.bonitete.si/
Kot zadnji finančni kazalnik, ki ga v podjetju Špendal d.o.o. prav tako redno spremljajo za svoje
stranke, je statistika plačilnega indeksa. Kot je razvidno s slike 29, je povprečni plačilni indeks
v logistični in transportni branži 78, opazovanega podjetja pa 77. Graf nazorno prikazuje, da se
opazovano podjetje vedno giblje v območju povprečja svoje dejavnosti. V podjetju se zavedajo,
da je plačilna disciplina zelo pomembna, zato se trudijo svoj plačilni indeks povišati.
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5.3 Kaj sta logistika in transport
Izbrano podjetje Špendal d.o.o. se ukvarja z logistiko in s transportom, zato je pomembno
predstaviti tudi njihovo dejavnost, torej kaj logistika sploh je.
Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov in transportnih
zmogljivosti, in sicer od vira pa vse do porabnikov. Takšna logistika se lahko udejanja znotraj
podjetja ali med različnimi podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od
dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika. Logistika zavzema tudi
skladiščenje. Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve na pravem mestu ob pravem
času, v pravi količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno
pogodbo oziroma naročilom stranke.
Logistika lahko zajema vse procese v podjetju, kot so:
 Napovedovanje
 Povpraševanje
 Nabava
 Načrtovanje potreb in proizvodnje
 Materialno poslovanje
 Skladiščenje
 Manipuliranje z materiali
 Embaliranje
 Fizična distribucija
 Prekladanje
 Načrtovanje distribucije
 Transport
 Poprodajne storitve
 Itd.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Logistika
Na kratko bi lahko rekli, da logistika obstaja, odkar obstaja človeštvo, saj obstaja problem, da
se izdelki, ki jih potrebujejo uporabniki, ne proizvajajo oziroma ne pridobivajo v neposredni
bližini. Zato se je pojavila potreba po optimalnem in stroškovno najučinkovitejšem prevozu teh
surovin oziroma izdelkov do uporabnika oziroma trgovca. Tako lahko rečemo, da je bistvo
moderne logistike, kako prepeljati izdelek k uporabnikom čim hitreje in s čim manjšimi stroški.
Na splošno pomeni logistika imeti prave stvari ob pravem času na pravem mestu. Klasična
logistika se je ukvarjala predvsem z oskrbo, vzdrževanjem, distribucijo ali premeščanjem
materiala in ljudi (Webster Dictionary).
Sodobna logistika obsega procese planiranja, izvedbe in nadzora uspešnosti ter učinkovitosti
pretoka, hranjenja blaga in storitev, kakor tudi s tem povezanih informacij, od točke nastanka
pa do točke uporabe, s ciljem zadovoljevanja uporabnikovih zahtev (Vir: Council of Logistic
Management, http://www.calm.org, 1998).
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5.3.1. Logistika s strani logističnega servisa
Kot smo že navedli v prejšnjih poglavjih, opazovano storitveno podjetje opravlja logistične
storitve, z drugimi besedami - je logistični servis.
Servis odjemalca lahko definiramo kot procese, ki ustrezajo željam odjemalcev in povečujejo
njihovo povpraševanje. Odjemalcem moramo za ustvarjanje dodane vrednosti zagotoviti
koristnosti, kot so:





Razpoložljivost
Dobavni čas
Kakovost logističnih storitev
Optimalni stroški

(Lorenzen, Klaus Dieter. 1998. str. 40)
V času, ko je življenjski cikel izdelkov kratek, odjemalci vse bolj upoštevajo servis, povezan s
časom ali prostorom.
 Čas oziroma pretečen čas, ki preteče od naročila blaga do njegove dobave, ima za
odjemalca izreden pomen. Čim krajši je ta čas, tem boljši in učinkovitejši je servis za
odjemalca. Tako lahko odjemalec hitreje izpolni želje in potrebe njegovih kupcev. Ko
pa je odjemalec proizvodno podjetje, pa lahko tako začne hitreje s proizvodnjo.
 Dostava blaga odjemalcu ob točno določenem času omogoča odjemalcu, da lahko brez
izgube časa začne proces sprejema blaga. Dostava blaga v določenih časovnih okvirih
na različnih mestih pa lahko odjemalcu omogoči razporeditev zaloge na različnih mestih
in krajih ter tako izkoristi vse skladiščne kapacitete.
 Hiter odziv lahko zelo pozitivno vpliva na odjemalca, ko logistična rešitev ni bila
opravljena pravilno oziroma ob pravem času. Tako lahko management odjemalca
pravočasno upočasni proizvodnjo ali jo prilagodi dani situaciji. Hiter odziv tako
logističnega servisa kot managementa odjemalca občutno zmanjša izgube ter nastalo
škodo.
 Dostopnost logistične storitve pomeni, na katerem mestu med prodajalcem in kupcem
slednji prejme blago. V notranjem transportu je najdostopnejša logistična storitev ročna
dostava blaga, s katero dostavljavec dostavi pošiljko v roke kupcu. Lahko pa se uporabi
transportna storitev, ki dostavi pošiljko direktno v skladišče naročnika ali kupca.
 Možnost dobave na različna mesta v določenem času je zelo cenjen servis za odjemalca.
To pomeni, da logistični servis organizira dostavo blaga več kupcem oziroma več
distribucijskih centrom v določenem času. Kadar gre za večje število dostavnih mest, se
izračuna najbolj optimalna pot transportnega vozila, da je ekonomičnost takšne storitve
čim višja. Obstaja pa tudi tako imenovani program trgovskega potnika, ki izračuna
optimalno zaporedje dostavnih mest.
(Logožar, Klavdij. 2006. str. 9-10)
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5.4. Zakaj podjetja potrebujejo storitve podjetja Špendal d.o.o.
Proizvodna in trgovinska podjetja so zaradi konkurenčnega globalnega okolja prisiljena
usmerjati svoje primarne delovne procese, druge sekundarne dejavnosti, med katere uvrščamo
tudi logistiko, pa prepustiti specializiranim zunanjim izvajalcem. Tako si lahko zagotovijo trdno
in stabilno konkurenčno prednost, povečajo svoj tržni delež ter lažje uresničujejo strateške cilje.
Do nedavnega so bile logistične storitve proizvodnih in trgovskih podjetij odvisne od notranjih
možnosti podjetja. Logistika ni imela pomembne vloge, logistične storitve pa so bile
obravnavane kot možnosti konkurenčne prednosti. Globalno industrijsko okolje je ustvarilo
potrebo po učinkovitejši uporabi logističnih rešitev, tako so bili prisiljeni poiskati zunanja
podjetja za oskrbo z logističnimi rešitvami. Temu pravimo tudi logistični »outsourcing«, ta pa
v logistiki ni pripomogel le k tesnejšemu sodelovanju industrije z logističnimi podjetji, temveč
tudi k ponudbi kompleksnih in celovitih logističnih rešitev (Jakomin, Igor. 2006. str. 65-66).
Outsourcing je bil še pred leti večinoma omejen na osnovne storitve transporta in skladiščenja.
Čeprav je to še zmeraj dominanten del sodelovanja, se tudi druge logistične funkcije, kot so
informacijska tehnologija in storitve dodane vrednosti, pojavljajo veliko pogosteje kot pred leti
(Berglund, M., str. 79).
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Slika 28: Frekvenca opravljanja aktivnosti v okviru logističnega »outsourcinga«
(Vir: Berglund, M., 2000)
Kot je prikazano na sliki 30, je največji odstotek outsourcinga ravno v dejavnostih, ki jih
opravlja storitveno podjetje Špendal d.o.o.. Večina teh aktivnosti v zadnjih letih strmo narašča.
Predvsem se zaznava velika rast potrebe po skladiščenju in nujnih prevozih blaga. Velika večina
podjetij se danes odloča za zunanjega partnerja na področju skladiščenja, saj je strošek
skladiščenja relativno visok, prav tako pa ga je potrebno zmeraj posodabljat in racionalizirat.
Zato tudi podjetje Špendal d.o.o. načrtuje vstop v to dejavnost in razširiti svojo ponudbo
storitev. Kot smo že navedli, doživlja strmo rast tudi segment nujnih prevozov blaga, predvsem
ekspresnih prevozov blaga z manjšimi tovornimi vozili. Rast teh aktivnosti je zaznati predvsem
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zaradi potreb globalne proizvodnje z »in time« dostavami ter razpršenostjo dobavnih verig
večjih proizvodnih podjetij. Prav tako se v zadnjem času zaznava povečanje potrebe po lokalnih
prevozov, predvsem manjših proizvajalcev, ki prodajajo svoje produkte na policah večjih
trgovskih verig. Takšni prevozi zahtevajo veliko načrtovanja in prilagodljivosti, saj imajo vsa
velika skladišča večjih trgovcev v Sloveniji posebna pravila dostav ter točne termine razkladov.
Razloge, ki silijo podjetja v outsourcing, je mogoče združiti v štiri okvirne skupine:
 Osnovni operativni razlogi (izboljšanje storitev in kakovosti)
 Ekonomski oziroma finančni razlogi ( povečan nadzor ter nižji stroški)
 Upravljavski razlogi (izboljšanje zmožnosti podjetja)
 Strateški razlogi (izboljšanje strateške fleksibilnosti, osredotočenje na ključne
sposobnosti)
(Berglund, M., str. 105)

Upravljavski
razlogi

Ekonomski
razlogi

Operativni
razlogi

Strateški
razlogi
Logistični
"outsourcing"

Slika 29: Okvirne skupine razlogov za uvedbo sodelovanja »outsourcing«
Ključni dejavniki za uvedbo logističnega outsourcinga v praksi so zmanjšanje stroškov,
izboljšanje storitev, strateška fleksibilnost, ključne sposobnosti in zmanjšanje investicij. Kot
opisuje Berglund, je seveda glavno vodilo podjetij, da poiščejo poslovnega partnerja, ki za njih
opravlja vse logistične storitve. S tem pa podjetje delovno razbremeni svoje zaposlene, zmanjša
stroške, postane veliko bolj fleksibilno ter odgovornost za uspešno logistiko prenese na
logistično podjetje. Nekoč so podjetja vso logistiko opravljala sama in naročila pri logističnih
podjetjih le prevoz, danes želijo podjetja celostno storitev. Tako podjetja najavijo, kdaj bo
pošiljka proizvedena in kdaj mora biti pri kupcu. Vsa ostala opravila, kot so dvig pošiljke,
pretovarjanje, skladiščenje, urejanje carinskih dokumentov in dostavo stranki, pa mora opraviti
logistično podjetje samo.
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Slika 30: Ključni dejavniki uvedbe »outsourcinga«
(Vir: Berglund, M., 2000)
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6. Sklep
V magistrskem delu smo predstavili in prikazali delovanje mikro družinskega podjetja Špendal
d.o.o. Skozi celotno delo prikažemo vlogo managementa v podjetju ter učinkovitost le-tega.
Razlike v poslovanju se pojavijo predvsem zaradi krize, kjer se je gospodarska rast ustavila,
sedaj pa se počasi, vendar vztrajno, prebuja. Zato smo v nalogo vključili tudi kazalnike
uspešnosti ter poslovne rezultate opazovanega podjetja za nekaj preteklih let. Že površen pogled
na poslovne rezultate nam razjasni, da so se v gospodarstvu po letu 2010 začele spremembe.
Podjetje je krizni čas preživelo, ni izkazalo izgube, toda tudi pretirane rasti ne. Za nemoteno
delovanje podjetja je zaslužen predvsem management v podjetju Špendal d.o.o., ki zagovarja
rast in razvoj podjetja v okviru lastnih zmožnosti. Zaradi tega je podjetje v najtežjih časih ostalo
prožno, zniževalo je stroške, varčevalo in preživelo. Sadove takratnih odločitev v podjetju
žanjejo danes, saj v zadnjih letih povečujejo prihodke za približno 20 odstotkov letno. Temu
primerno je tudi povečana potreba po zaposlovanju, saj v zadnjih dveh letih zaposlujejo eno
novo osebo na leto.
Na primeru opazovanega podjetja Špendal d.o.o. smo opisali managerski model, ki ga v
podjetju uporabljajo za uspešno upravljanje in rast podjetja. Zdi se nam pomembno poudariti,
da so za podjetje pomembni kazalniki uspešnosti, ki vsakodnevno managementu povedo, kako
podjetje posluje in kje so možne pasti v njihovem poslovanju. Seveda pa celotni model ne bi
imel smisla, če ne bi podjetje imelo točno opredeljenih ciljev ter podciljev, ki so za rast in razvoj
podjetja zelo pomembni. Glede na cilje se nato definirajo kazalniki uspešnosti, ki smo jih že
navedli. Podjetje Špendal d.o.o. posluje na evropskem trgu, kjer ima veliko globalnih tekmecev,
ki obvladujejo velik delež svetovne logistike. Zato podjetje s takšno konkurenco ne more
tekmovati po velikosti, po številu tovornih vozil, po številu prepeljanih ton pošiljk, po velikosti
skladišč, po številu pretovorov, po številu strank. S takšno konkurenco lahko tekmujejo samo
tako, da ostanejo pretežno majhno logistično podjetje, ki se na spremembe hitro odzove in
ponuja osebni pristop vsaki stranki. S svojo majhnostjo so lahko tudi cenovno konkurenčni
globalni konkurenci, zaradi osebnega pristopa in prilagodljivosti pa so korak pred svetovno
logistično konkurenco.
Pogosto v magistrskem delu omenjamo razvoj podjetja, ki je ključ do trajnostne stabilnosti
podjetja, in sledenje svetovnim logističnim trendom. Tako smo v magistrskem delu tudi
omenili, da ima opazovano podjetje velike ambicije pri razvoju podjetja. Cilj managementa je,
da bi v roku treh let postavili lastno skladišče za pretovor blaga, ki bi služilo predvsem boljšemu
obvladovanju manjših pošiljk in oblikovanju zbirniškega oddelka. Velik poudarek dajejo tudi
informacijskim rešitvam, ki v veliki meri zaposlenim skrajšajo obilico dela. Tako je bil pred
leti sistem GPS za nadzor in sledenje vozil bolj izjema v logistični dejavnosti, danes pa je skoraj
nujen, saj so hitre in zanesljive informacije o lokaciji pošiljke zelo pomembne.
Cilje v opazovanem podjetju bi zelo težko uresničevali brez managerskega modela, ki je
zasnovan prav za opazovano podjetje. Ta managerski model smo predstavili z namenom
opozoriti na pomembnost opazovanja kazalnikov uspešnosti in ostalih kazalnikov razvoja v
podjetju, ki vodstvu v podjetju dajo bistvene podatke o stanju podjetja v danem trenutku.
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Informacije v današnjem svetu zelo pomembne, prav tako so pravočasne informacije zelo
pomembne tudi v malih podjetjih, kot je opazovano podjetje Špendal d.o.o.
Logistika je »živa stvar« in se nenehno spreminja, zato v opazovanem podjetju posvečajo veliko
pozornost opazovanju tendenc in nihanju povpraševanj po njihovih storitvah. Zaradi tega je
opisani managerski model tako zelo pomemben za opazovano podjetje in to je bil tudi povod,
da smo ga želeli predstaviti v našem magistrskem delu.
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