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1.  UVOD 
 
V državah z visoko razvito podjetniško miselnostjo se že nekaj časa uveljavljajo novi 
načini usmerjanja in uravnavanja poslovanja, ki so zelo učinkoviti ter jih prevzemajo 
tista podjetja, ki želijo slediti sodobnim konceptom gospodarjenja. Z liberalizacijo 
svetovne trgovine, internacionalizacijo in globalizacijo poslovanja, izboljševanjem 
komunikacijskih in distribucijskih poti, s tehnološkim razvojem ter povečevanjem 
konkurence se kompleksnost poslovnega okolja podjetja nenehno povečuje. Vse to 
pogojuje čedalje zahtevnejše upravljanje in poslovodenje podjetja. Za uspešno in 
učinkovito poslovanje postaja poleg primernega poslanstva, strateških ciljev in 
strategij vedno bolj pomembna tudi sposobnost podjetja, da se pravočasno in 
učinkovito odziva in prilagaja na priložnosti in nevarnosti spreminjajočega se 
poslovnega okolja. Danes podjetja enostavno ne morejo preživeti, če svoje delo 
opravljajo zgolj dobro. Delo morajo odlično opraviti, če žele uspeti na vse bolj 
konkurenčnem svetovnem trgu (Kotler, 1998, str. 32). 
 
Vsako podjetje mora za uspešno delovanje in uresničevanje začrtanega 
gospodarskega cilja imeti ustrezno organizacijo, s pomočjo katere lahko lažje in 
učinkoviteje zagotavlja, da vsi procesi v podjetju nemoteno potekajo. V sedanjem 
času podjetja vedno manj ločijo vodenje današnjega poslovanja in načrtovanje za 
prihodnost. Podjetje mora postaviti temelje usmerjenega strateškega načrtovanja 
celotnega procesa proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in storitev. Natančno mora 
opredeliti cilje, poti in smernice, po katerih se bo gibalo, da bo prišlo do končnega 
uspeha. Podjetje mora biti pozorno na vedno hitrejše znake razvoja, ki se kažejo na 
vseh področjih, predvsem pa v rastoči dinamiki okolja, spremembah strukture trgov in 
vse dražji uporabi tehnologije.  
 
Na vse spremembe se mora podjetje hitro odzivati, hkrati pa mora biti pripravljeno 
tudi na nepredvidljive spremembe. Podjetje se negotovosti kot posledici hitrih 
sprememb ne more popolnoma izogniti, lahko pa jo bistveno zmanjša s pomočjo 
strateškega planiranja. Strateško planiranje je ena od aktivnosti, ki vodstvu podjetja 
nakaže pot, hkrati pa vpliva na okolje in ga spreminja v želeni smeri. Strateške 
planske cilje je treba postavljati kot rezultate, ki jih želi podjetje doseči, tako v 
pogledu obsega kot v pogledu velikosti. Njihove glavne naloge so zagotoviti 
središčne točke v podjetju, okoli katerih se suče razvijanje planov in razmeščanje 
resursov (Pučko, 1999, str. 165). Strateški planski cilji so v končni obliki izraženi s 
tako imenovano ciljno linijo, na osnovi katere je možno ugotoviti in opredeliti 
morebitne planske vrzeli, ki jih v podjetju poskušajo odpravljati z dodatnimi ali novimi 
strategijami.   
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Strategije so rezultat ustvarjalnega in inovativnega napora v podjetju. Pri oblikovanju 
strategij podjetje izhaja iz opredelitve obstoječe strategije glede na poslanstvo, 
temeljne cilje, ki jih podjetje ima, in glede na dosedanje razvojne programe. 
 
Pri razvijanju novih možnih strategij za odpravljanje planske vrzeli se podjetja 
naslanjajo na strategijo rasti in razvoja podjetja. Če pri razvijanju strategij 
upoštevamo dejavnike rasti in razvoja, ki so zunanji in notranji, potem bo taka 
strategija hitreje zagotovila poslovno uspešnost podjetja, kot če te dejavnike 
zanemarjamo.  
 
Med zunanjimi dejavniki rasti in razvoja je treba opozoriti na hitro se razvijajoče 
gospodarske panoge, na obstoječe in ugotovljene tržne priložnosti, na učinke 
zunanje ekonomije, na ekonomijo velikega obsega v povezavi z vprašanjem 
zagotavljanja čim večje stopnje poslovne fleksibilnosti in na potrebo po naslanjanju 
na poslovna področja, ki obljubljajo potencialno rast, oziroma na razvijanje takšnega 
poslovnega in prodajnega programa, za katerim stoji potencialno rastoče 
povpraševanje po izdelkih, ki so v takem programu (Pučko, 1999, str. 174). 
Med notranjimi dejavniki rasti in razvoja pa velja poudariti premalo izkoriščene 
določene prvine poslovnega procesa, ki lahko pomenijo konkurenčno prednost za 
podjetje. 
 
Med strategijami zunanje rasti postaja vse bolj pomembna strategija priključevanja 
podjetij. Priključitev podjetja zahteva povezavo spletov verig vrednosti podjetja 
priključevalca in podjetja, ki je priključeno, na ta način pa je mogoče doseči 
ustvarjanje dodane vrednosti. V Sloveniji poznamo predvsem priključevanje 
slovenskih podjetij tujim investitorjem, v primeru podjetja Savatech, d.o.o., kjer sem 
zaposlen, pa je situacija ravno obratna, slovensko podjetje bi priključilo nemško 
podjetje Saargummi GmbH.  
 

Strateški cilj programa Profili, ki je del podjetja Savatech, d.o.o., je postati eden 

vodilnih ponudnikov gumenih, TPE1 in PVC2 profilov v gradbeništvu v JV Evropi, 

primerljiv z vodilnimi zahodnoevropskimi proizvajalci (Trelleborg, Saargummi, 

Semperit). Na poti do uresničitve tega cilja je potrebno omeniti tudi ovire, ki jih 

moramo premagati:  

1. premajhen trg oz. obseg proizvodnje, 

2. osvajanje zahteva ogromen vložek in nižje cene, 

3. tehnično-tehnološke pomanjkljivosti:  

- na področju proizvodnje zmesi, 

                                                           
1 TPE – thermo – plastic elastomer 
2 PVC – polivinil - clorid 
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- na tehnološko-tehničnem področju, 

- na področju ''know-howa'' oz. patentne zaščite, 

- pomanjkanje uveljavljenih blagovnih znamk.   

 

Načinov, kako priti do zastavljenega cilja, je več, eden od njih je priključitev 

konkurenčnega podjetja. Z nakupom nemškega podjetja Saargummi GmbH bi 

odstranili večino ovir na poti do uresničitve strateškega cilja programa Profili in tudi 

ostalih programov v podjetju Savatech, d.o.o., to pa je tudi tema mojega 

magistrskega dela. 

 

V magistrskem delu bom prikazal strategijo priključitve podjetja Saargummi GmbH. 

Najprej bom podrobno analiziral okolje, v katerem poslovna enota posluje, nato pa na 

osnovi zunanjih in tudi notranjih informacij napravil celovito oceno podjetja s pomočjo 

SWOT analize. Naj poudarim, da v tem primeru ne gre za sovražni prevzem, zato 

imam na razpolago tudi zelo pomembne notranje informacije o ciljnem podjetju. V 

nadaljevanju sledi razvijanje strategije priključitve, ki bo dala natančne odgovore na 

vprašanje o upravičenosti začrtane poti. Obdelal bom vrsto tem, ki bistveno vplivajo 

na uspešno izdelano in izpeljano strategijo priključitve podjetja. 

 
Namen magistrskega dela je torej raziskati in odkriti bistvene značilnosti uspešne 
strategije priključitve s pomočjo modela strateškega upravljanja in poslovodenja ter 
jih koristno uporabiti v konkretnem primeru. 
 
Cilji magistrskega dela so: 
- prikazati razloge za veliko število priključitev in združitev podjetij v razvitih 

gospodarstvih,  
- s pomočjo modela strateškega upravljanja in poslovodenja prikazati pomen 

sistematičnega načrtovanja priključitev podjetij,  
- prikazati uporabnost analize prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in 

nevarnosti podjetja za celovito ocenjevanje podjetja,  
- izdelati strategijo priključitve podjetja Saargummi GmbH k podjetju Savatech, 

d.o.o. 
 
Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabil naslednje metode proučevanja: 
- na osnovi modela strateškega upravljanja in poslovodenja bom proučeval razloge 

za priključitve podjetij, 
- splošno raziskovalno metodo spoznavnega procesa, ki obsega analizo in sintezo 

spoznanj, 
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- deduktivno metodo na osnovi vrste raziskav, ki obravnavajo problematiko 
priključitev, 

- SWOT analizo podjetja, kandidata za priključitev, 
- z metodo sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov bom izvedel vrednotenje 

podjetja, kandidata za priključitev. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretično proučevanje značilnosti uspešne 
strategije priključitve in na praktično izdelavo strategije priključitve podjetja 
Saargummi GmbH k podjetju Savatech, d.o.o. 
 
Vsebino magistrskega dela bom razdelil na pet poglavij. V drugem poglavju bom 
obravnaval razvijanje strategije priključitve podjetja na osnovi modela strateškega 
upravljanja in poslovodenja. Model omogoča logičen prijem pri raziskovanju in 
izvajanju procesa strateškega upravljanja in poslovodenja. Proces je mogoče 
razdeliti na fazo izdelovanja predpostavk za strateško planiranje, na proces 
strateškega planiranja v ožjem smislu in na fazo uresničevanja in kontrole 
uresničevanja strategij. Kot analitično orodje za celovito ocenjevanje podjetja bom 
uporabil celovito analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti 
podjetja. Nato bom pojasnil strategijo rasti, saj strategijo priključitve uvrščamo med 
osnovne strategije, usmerjene na rast podjetja, zato se bom omejil le na to raven 
strategije. 
 
Tretje poglavje predstavlja predstavitev podjetja Savatech, d.o.o., ki kot možno 
bodočo razvojno strategijo proučuje tudi strategijo priključitve podjetja Saargummi 
GmbH. 
 
V četrtem poglavju, ki je osrednje poglavje magistrskega dela, sledi konkretno 

razvijanje strategije priključitve, ki bo dala natančne odgovore na vprašanje o 

upravičenosti začrtane poti. Obdelal bom pomembne teme za strateško analizo 

podjetja Saargummi GmbH po priključitvi, na podlagi katerih bo mogoče narediti 

oceno smotrnosti strategije priključitve, s problemi poprevzemne integracije pa se v 

nalogi ne bom ukvarjal.  

V zaključnem poglavju bom prikazal sklepe, do katerih sem prišel med izdelavo 

magistrske naloge. 

 

V delu bom uporabil tudi izrazoslovje, ki je značilno za panogo in podjetje. Tako bom 

uporabil za panogo značilne strokovne izraze posameznih tehnologij, linij in 

postopkov ter komercialne izraze naših izdelkov. Izrazoslovje bom pojasnil, nato pa 

jih uporabljal brez podrobnih obrazložitev. 
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2.  RAZVIJANJE STRATEGIJE PRIKLJU ČITVE PODJETJA 
 

2.1. Modeli strateškega upravljanja in poslovodenja  
 
Modeli strateškega upravljanja in poslovodenja opisujejo delovanje mehanizma, ki ga 
želijo obvladati oblikovalci politike v podjetju. Danes še ne moremo govoriti o že 
razvitem enotnem celovitem modelu podjetja, ki bi ustrezal namenom upravljanja in 
poslovodenja. Raziskovalci gredo vse bolj v tej smeri, zato je mogoče pričakovati, da 
bo šel razvoj k bolj izdelanim modelom, ki bodo upoštevali več relevantnih 
spremenljivk in bodo pojasnjevali povezave številnih delov kompleksnega sistema 
podjetja. Vsak napredek v tej smeri izboljšuje tudi proces strateškega upravljanja in 
poslovodenja podjetja, saj so v zvezi z njim modeli uporabni vsaj za (Pučko, 1999, 
str. 111): 
1. organizacijo procesa strateškega planiranja, 
2. postavljanje potrebnih zvez med deli in celotnim procesom strateškega 

menedžmenta v podjetju, 
3. organizacijo podatkov v raziskovalen in analitičen sistem, 
4. testiranje smiselnosti planskih ciljev glede na razpoložljive temeljne sestavine in 

konkurenčne cilje.  
 
Na osnovi modela strateškega upravljanja in poslovodenja je mogoče proučevati 
proces strateškega upravljanja in poslovodenja podjetja vključno s strategijo 
priključitve podjetja, ki je lahko del tega procesa. Razvitih je veliko modelov 
strateškega upravljanja in poslovodenja, ki se v osnovi bistveno ne razlikujejo. 
Razlikujejo se predvsem v različni razporeditvi posameznih sestavin modela in v 
različnem poudarku, ki ga pripisujejo posameznim sestavinam. Skupno vsem 
modelom je, da v središče postavljajo ocenjevanje in izbiranje ustrezne strategije 
organizacije glede na njeno notranje in zunanje okolje. Skladno z modelom Pučka 
lahko proces strateškega upravljanja in poslovodenja razčlenimo na fazo planskih 
predpostavk, na proces strateškega planiranja in na fazo uresničevanja ter kontrole 
uresničevanja strategij (glej sliko 1). 
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Slika 1: Pučkov model procesa strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju 
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Vir: D. Pučko, Strateško upravljanje, 1999, str. 120 
 
David je oblikoval podoben celovit model strateškega menedžmenta (glej sliko 2). 
Proces strateškega menedžmenta deli na tri faze: oblikovanje strategije, 
uresničevanje strategije in preverjanje uspešnosti uresničevanja izbrane strategije. 
Oblikovanje strategije vključuje določanje poslovne vizije, identifikacijo zunanjih 
priložnosti in nevarnosti, določanje notranjih prednosti in slabosti, oblikovanje 
dolgoročnih ciljev, generiranje alternativnih strategij in izbiro ustrezne med njimi. 
Vključuje tudi odločanje o morebitni diverzifikaciji in internacionalizaciji poslovanja ter 
o morebitnih kapitalskih povezavah. 
 
Uresničevanje strategije med drugim vključuje oblikovanje kratkoročnih ciljev, 
predračunavanje, kadrovanje in motivacijo zaposlenih, razvoj ustrezne organizacijske 
kulture ter učinkovite organizacijske strukture. Fazo uresničevanje strategije pogosto 
imenujejo tudi akcijska faza strateškega menedžmenta. 
 
Faza preverjanje uspešnosti uresničevanja izbrane strategije pa vključuje: 
- pregled internih in eksternih dejavnikov, na katerih temelji obstoječa strategija, 
- merjenje uspešnosti razvite strategije,  
- izvedbo korektivnih ukrepov. 
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Ginsberg poudarja, da je osrednja naloga strateškega menedžmenta prilagoditev 
organizacije spremembam v poslovnem okolju (1988, str. 560). Spremembe 
korporacijske strategije so povezane s spremembami priložnosti in nevarnosti, ki 
izhajajo iz poslovnega okolja. Spremembe zunanjega okolja podjetja, kot so 
spremembe nakupnih navad odjemalcev ali spremembe v konkurenčni strukturi 
panoge, in spremembe notranjega okolja, kot npr. spremembe v organizacijski 
strukturi ali poslovnih praksah, sprožijo povratno povezavo o neusklajenosti podjetja 
s poslovnim okoljem, kar vodi do nujnih sprememb korporacijske strategije 
(Ginsberg, 1988, str. 562). Prestrukturiranje poslovanja mnogih podjetij v razvitem 
delu sveta v osemdesetih letih dvajsetega stoletja je bil tako odgovor na deregulacijo 
in tehnološke spremembe. Na osnovi navedenega bi lahko opredelili namen 
strateškega menedžmenta tudi kot predvidevanje in obvladovanje negotovih gibanj v 
okolju. 
 
Slika 2: Davidov model strateškega menedžmenta 
 
                                                        Povratna zveza 

 
 
 
       
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: F.R. David: Strategic Management, 1998, str.13 
 

Oblikovanje 
dolgoročnih 
ciljev 

Oblikovanje 
vizije 
 

Analiza 
zunanjega 
okolja 

Generiranje 
ocenjevanje 
in izbiranje 
strategij 

Oblikovanje 
politike in 
kratkoročnih 
ciljev 

Alokacija 
virov 

Merjenje in 
ocenjevanje 
uspešnosti 

Analiza 
notranjega 
okolja 

Oblikovanje 
strategije 

Uresničevanje 
strategije 

Preverjanje 
uresničevanja 
izbrane 
strategije 



  

8 

2.2. Ocenjevanje okolja podjetja 
 
Planske predpostavke predstavljajo izhodišče za proces strateškega planiranja v 
podjetju. Iz slike 1 je razvidno, da je ocenjevanje okolja podjetja eden od ključnih 
korakov pri določanju teh izhodišč. Ocenjevanje okolja podjetja razdelimo na dve 
področji, na ocenjevanje širšega in ožjega okolja. Pri ocenjevanju širšega okolja je 
potrebno definirati ključne razvoje, ocenjevanje notranjega oziroma ciljnega okolja 
podjetja pa mora vsebovati vsaj oceno privlačnosti panoge, v kateri je podjetje, in 
analizo trga podjetja. 

2.2.1. Ocenjevanje širšega okolja podjetja 
 
Okolje podjetja lahko razdelimo na pet podokolij (Pučko, 1999, str. 123): 
- politično - pravno, 
- kulturno, 
- tehnološko, 
- gospodarsko in 
- naravno. 
 
Za vsako od teh podokolij poskušamo oceniti ključne razvoje, relevantne za podjetje. 
Najprej izluščimo glavne razvoje v vsakem od podokolij v zadnjih nekaj letih, to pa 
predstavlja osnovo za ocenjevanje ključnih razvojev v naslednjih nekaj letih. Ocene 
ključnih razvojev v preteklosti in prihodnosti omogočajo ugotoviti tudi določene 
poslovne priložnosti in izzive za podjetje. Praviloma je za podjetje najpomembnejše 
gospodarsko podokolje, zato kaže posebej skrbno narediti ocene ključnih razvojev v 
tem podokolju.  

2.2.2. Ocenjevanje ožjega okolja podjetja 
 
Ožje okolje podjetja je moč povezovati s panogo, v kateri je podjetje. Panoga je v 
strateškem smislu seveda tudi prodajni trg konkurentov v panogi. Glede na to, kaže 
ocenjevanje ožjega oziroma ciljnega okolja podjetja naravnati na ocenjevanje 
privlačnosti panoge, v kateri je podjetje, in na analizo prodajnega trga. 
 
2.2.2.1. Ocenjevanje privla čnosti panoge 
 
Stopnja privlačnosti panoge, ki je rezultat ocenjevanja privlačnosti panoge, pomeni, 
takšno ali drugačno dosegljivo donosnost za podjetja, ki v neki panogi poslujejo. 
Privlačnost panoge je odvisna od petih skupin določljivk (Porter, 1985, str. 5): 
- vstopanja novih konkurentov v panogo, 
- nevarnosti substitucije proizvodov (storitev), 
- pogajalske moči kupcev, 
- pogajalske moči dobaviteljev in 
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- rivalstva med obstoječimi konkurenti (glej sliko 3). 
 
Slika 3: Analiza privlačnosti panoge 
 
 
 
 
 
            Nevarnost novih vstopov 

 
         Pogajalska moč              Pogajalska moč 
   dobaviteljev                kupcev 

 
 
 
           Nevarnost uveljavitve substitutov 

 
 
 
 
Vir: M. Porter, Competitive Advantage, 1985, str. 5. 
 
Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo je odvisna od ovir za vstop, ki so 
lahko različne: ekonomije obsega, diferenciacija proizvodov, visok potrebni začetni 
kapital, dostop do distribucijskih kanalov, stroški prevzema kupcev obstoječim 
konkurentom in druge stroškovne slabosti3.  
 
Pogajalsko moč dobaviteljev določajo: diferenciacija inputov, stroški spremembe 
dobavitelja, obstoj različnih substitutov za inpute, koncentracija dobaviteljev v panogi, 
pomen obsega dobave za dobavitelja, vpliv inputov na stroške ali diferenciacijo 
proizvodov in nevarnost priključitve naprej glede na nevarnost priključitve nazaj.  
 
Nevarnost novih substitutov je odvisna predvsem od relativne cene substitutov, 
stroškov zamenjave z obstoječimi proizvodi in različnih psiholoških ovir na strani 
kupcev. 
 
Pogajalska moč kupcev je odvisna od: tržne koncentracije kupcev glede na 
prodajalce, obsega njihovih nakupov, stroškov zamenjave dobavitelja glede na 
stroške zamenjave kupca, sposobnost priključitve nazaj, razpoložljivost substitutov in 
od obsega drugih tržnih informacij, s katerimi razpolagajo.  

                                                           
3 Patenti in prednostni dostop do obstoječih konkurentov, lokacijske pomanjkljivosti in morebitne 
vladne subvencije, ki jih koristijo konkurenti v panogi. 
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Na konkurenco v panogi vplivajo predvsem rast panoge, delež fiksnih stroškov v 
skupnih stroških, stopnja diferenciacije proizvodov, tržna koncentracija v panogi, 
morebitni obstoj presežnih zmogljivosti, diverzificiranost podjetij v panogi in ovire za 
izstop iz panoge (Porter, 1985, str. 6).  
 
V primeru, da panoga zadovolji izbrane kriterije, je potrebno izdelati listo 
najprimernejših kandidatov v panogi za priključitev. 
 
2.2.2.2. Analiza prodajnega trga 
 
Ocenjevanje ožjega okolja je pomanjkljivo, če ne vključuje analize prodajnega trga 
podjetja v sedanjosti in prihodnosti. Z drugimi besedami, potrebno je ugotoviti 
obstoječi tržni potencial in napovedati njegov razvoj ter opredeliti glavne tržne 
segmente, njihovo velikost in potrebe. Še posebej se kaže usmeriti na ugotavljanje 
slabo zadovoljevanih potreb, saj le-te praviloma pomenijo poslovne priložnosti za 
podjetje. 
 
Z analizo prodajnega trga izdelujemo predvidevanja možne prodaje podjetja, 
napovedi prodaje, ki jih sprejme poslovodstvo, pa pomenijo pomembne planske 
predpostavke. 

2.3. Celovito ocenjevanje podjetja 
 
Osnovni pomen celovitega ocenjevanja podjetja je identifikacija poslovnih (razvojnih) 
problemov, s katerimi se podjetje sooča. Bistvo takšne celovite ocene je analiza 
preteklih, sedanjih ter podatkov in informacij, ki se nanašajo na možno prihodnost. Ta 
ocena daje temelj za proces strateškega planiranja v ožjem smislu besede. Prijemi 
tega ocenjevanja so različni, usmerjeni pa so lahko na podjetje kot celoto ali pa na 
posamezne strateške poslovne enote podjetja. 
  
Celovito oceno podjetja je mogoče opraviti na tri osnovne načine. Prvi način je 
analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti oziroma SWOT 
analiza4, drugi način je znan kot portfeljska analiza, tretji način pa temelji na 
Porterjevi verigi vrednosti.  

2.3.1. SWOT analiza 
 
Proces strateškega menedžmenta lahko opredelimo kot proces usklajevanja 
notranjih prednosti in slabosti z zunanjimi priložnostmi in nevarnostmi. Strateške 
dejavnike, ki odločilno vplivajo na razvoj podjetja, pogosto poskušamo zajeti s SWOT 
analizo. Gre za celovito analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja z 

                                                           
4 »SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats« 
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namenom identifikacije ključnih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki močno vplivajo na 
trenutno in prihodnje poslovanje podjetja.  
 
Konkurenčno okolje v ožjem smislu predstavlja panoga ali strateška skupina podjetij 
znotraj posamezne panoge5, zato je v primeru diverzificiranih podjetij potrebno 
določiti ustrezno enoto v podjetju, na kateri bo temeljila strateška analiza. 
Konkurenčno okolje v ožjem smislu zajema sile, ki so posebej relevantne za izbiro 
strategije (glej sliko 3)6. 
 
Analiza prednosti in slabosti podjetja se nanaša na njegovo notranje okolje in zajema 
različne podstrukture v podjetju: proizvodno, tehnološko, tržno, razvojno-
raziskovalno, finančno, kadrovsko in organizacijsko. Notranja analiza poslovanja 
podjetja običajno temelji na opredelitvi (Miller, Dess, 1996, str. 107): kritičnih 
dejavnikov uspešnosti poslovanja, verige vrednosti in osrednjih poslovnih procesov. 
Notranja analiza naj bi s pomočjo kvantitativne in kvalitativne analize uravnotežila 
različne vidike podjetja: finančni vidik, vidik kupcev, vidik notranjega poslovnega 
procesa in vidik učenja in rasti (več o tem glej Kaplan, Norton, 1996, str. 43-146). 
Namen takšnega celovitega pristopa je oblikovanje uravnoteženega izkaza, ki ne 
dopušča prevlade posameznega vidika nad ostalimi, ko ocenjujemo prednosti in 
slabosti podjetja, temveč zagotavlja oblikovanje takšnih finančnih in nefinančnih 
meril, da uravnoteženo izkazujejo vse štiri vidike. 
 

2.3.2. Portfeljska analiza 
 
Naslednja možnost pri ocenjevanju podjetja je portfeljska analiza, ki lahko temelji na 
različnih matrikah. Najbolj znani sta matrika »rast - tržni delež7«, ki jo je razvilo 
podjetje Boston Consulting Group in matrika Generel Electrica, ki ima na svojih oseh 
konkurenčni položaj in tržno privlačnost (glej sliki 4 in 5). Matrika »rast - tržni delež« 
je podlaga za ugotavljanje uravnoteženih denarnih tokov med strateškimi poslovnimi 
enotami podjetja, matrika »konkurenčni položaj - tržna privlačnost« pa poudarja 
rentabilnost strateških poslovnih enot. Osnovni namen portfeljske analize je 
doseganje uravnoteženega portfelja strateških poslovnih področij v diverzificiranih 
podjetjih. Nekateri avtorji jo v tej povezavi omenjajo tudi kot pomembno orodje za 
načrtovanje strategij priključitev podjetij. 
 
Hipoteza portfelja poslovnih enot temelji na določenih predpostavkah (Davidson, 
1985, str. 171): 
                                                           
5 Strateška skupina je v tem smislu konceptualno definirana kot grozd konkurenčnih podjetij, ki 
razvijajo podobne ali celo enake strategije in si zato medsebojno konkurirajo bolj neposredno kot z 
drugimi podjetji v isti panogi. 
6 Več o tem glej v poglavju 2.2.2.1. 
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1. Poslovne enote imajo svoj življenjski cikel. 
2. Podjetja, katerih večina poslovnih enot se nahaja v fazi zrelosti, lahko presežne 

denarne tokove uporabijo za priključitev drugih podjetij. 
3. Določiti je mogoče ustrezne kandidate za priključitev. 
4. Na ravni korporacije je mogoče upravljati s tako nastalimi konglomerati. 
 
Matrika BCG ni bila razvita z namenom ugotavljanja primernih kandidatov za 
priključitev, temveč z namenom zagotovitve pristopa za racionalno interno alokacijo 
kapitala. Poslovodstvo podjetja mora pri razvijanju osnovne strategije upoštevati 
naslednje (Davidson, 1985, str. 176): 
1. Osnovna dejavnost podjetja bo dosegla neko točko, ko ne bo več uspela 

smiselno absorbirati presežnih denarnih tokov, ki jih generira. Nadaljnje 
reinvestiranje bi povzročilo zgolj naraščanje stroškov, medtem ko bi dobički ostali 
nespremenjeni. 

2. Podjetje lahko donosno investira presežne denarne tokove v druge dejavnosti. 
 
Prva predpostavka odraža hipotezo življenjskega cikla, druga pa idejo portfeljskega 
menedžmenta poslovnih enot, zato ju je potrebno obravnavati povezano pri 
proučevanju motivov za diverzifikacijo s priključitvami podjetij. Presežne denarne 
tokove, ki ne bi povečali dobičkov v obstoječi panogi in so s tega vidika nepomembni 
za bodoče poslovanje v tej panogi, je mogoče porabiti za diverzifikacijo na nova 
poslovna področja s pomočjo podjetij, ki so tam že pozicionirana. 
 
Slika 4: Portfeljska matrika »rast - tržni delež« 
 

 
Rast trga 

 
            Visoka 
                   

 
 
 

zvezde 

 
 
 

? 

 
 
              Nizka 
 
 

 
 

krave 

 
 

psi 

   

 Visok Nizek 
                         Relativni tržni delež 

 
Vir: M. Porter, Competitive Strategy, 1980, str. 362. 
 
                                                                                                                                                                                     
7 Pogosto jo imenujejo kar BCG matrika. Horizontalna os, ki predstavlja relativni tržni delež, se nanaša 



  

13 

Slika 5: Portfeljska matrika »konkurenčni položaj - tržna privlačnost« 
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1 - investiraj 
2 - selektivno investiraj 
3 - dezinvestiraj 
 
Vir: P. Kotler, Trženjsko upravljanje, 1996, str. 74. 
 
Portfeljski menedžment je v razvitih državah z zelo dobro razvitim trgom kapitala 
izgubil na pomenu. Postavlja se vprašanje, ali lahko popolnoma avtonomno vodene 
enote in oblikovanje avtonomnih poslovnih strategij rezultira v skupni uspešnosti 
sistema. V državah v razvoju, ki imajo malo velikih korporacij, nerazvit trg kapitala in 
nezadostno število izobraženih menedžerjev, pa je ta koncept še vedno uspešen. 
Motiv za priključitve, ki je pogojen samo s konceptom portfeljskega menedžmenta, 
vse bolj izgublja na pomenu. 
 
Temeljna kritika portfeljskega pristopa k načrtovanju priključitev je v zanemarjanju 
osrednjih sposobnosti podjetja. Prahalad in Hamel poudarjata, da so korenine 
konkurenčne sposobnosti podjetja v nekih njegovih osrednjih sposobnostih 
(Prahalad, Hamel, 1990, str. 83). Pri tem se zdi naravnost ironično, da vodstva 
podjetij namenjajo toliko pozornosti uravnoteženju denarnih tokov strateških 
poslovnih področij v podjetju, hkrati pa ne skrbijo za uravnoteženo alokacijo človeških 
virov, ki najpogosteje utelešajo osrednje sposobnosti podjetja. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
na relativni delež poslovne enote v primerjavi z največjim konkurentom. 
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2.3.3. Veriga vrednosti 
 
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je Porter razvil verigo vrednosti kot 
alternativno orodje za analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in 
nevarnosti podjetja. Bistvo njegovega pristopa je iskanje možnosti za doseganje 
konkurenčnih prednosti podjetja, ki so temeljni pogoj njegovega razvoja. Vir 
konkurenčne prednosti vidi v doseganju stroškovne učinkovitosti ali pa v diferenciaciji 
poslovnih učinkov. 
 
S pomočjo verige vrednosti je mogoče poslovni proces razčleniti na temeljne in 
pomožne aktivnosti (glej sliko 6). Podjetje naj bi na osnovi analize svoje verige 
vrednosti ugotovilo potencialne vire konkurenčne prednosti. Konkurenčna prednost 
podjetja temelji na njegovi sposobnosti ustvarjanja posebne vrednosti za kupca, ki 
presega stroške ustvarjanja te vrednosti. 
 
Porter med temeljne aktivnosti uvršča notranjo logistiko, operacije, zunanjo logistiko, 
trženje in postprodajne storitve, ki neposredno ustvarjajo vrednost za kupca, medtem 
ko ostale aktivnosti uvršča med pomožne. Vsaka sprememba izvajanja določene 
aktivnosti, ki zniža stroške ustvarjanja enake vrednosti ali pa poveča diferenciacijo 
poslovnih učinkov v očeh kupcev, lahko poveča konkurenčno prednost podjetja. 
Strategija priključitve mora skladno s tem pristopom izhajati iz verige vrednosti 
priključevalca in ciljnega podjetja. Potrebno je analizirati tudi privlačnost panoge 
ciljnega podjetja.  
 
Slika 6: Porterjeva veriga vrednosti 
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Vir: M. Porter, Competitive Advantage, 1985, str. 37. 
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Pri uporabi verige vrednosti kot orodja analize, se pojavijo določene slabosti. Veriga 
vrednosti ne zagotavlja mehanizma, s katerim bi ugotovili različne interakcije med 
diskretnimi aktivnostmi. Poleg tega zahteva spremenjen informacijski sistem v 
podjetju in spremembe v organizacijski strukturi podjetja, kar je lahko povezano z 
velikimi stroški. Analiza na podlagi verige vrednosti poudarja pomen vrednotenja 
vsake posamezne aktivnosti z vidika koristi in stroškov porabnika, vendar ne ponuja 
instrumenta za merjenje teh koristi in stroškov. Pred odločitvijo za uporabo verige 
vrednosti je zato potrebno ugotoviti morebitne omejitve in stroške, ki so povezani z 
njeno uporabo. 

2.4. Oblikovanje strateških planskih ciljev 

2.4.1. Proces oblikovanja strateških planskih cilje v 
 
Planski cilji so želeni rezultati, ki jih podjetje želi doseči. Predstavljajo kriterij 
uspešnosti poslovanja in omogočajo mobilizacijo vseh virov podjetja z določenim 
namenom. Postavljanje strateških planskih ciljev je lahko različno, poznamo pa vsaj 
dva, ki si ne nasprotujeta, integralni ter inkrementalni način. V prvem primeru najprej 
oblikujemo cilje celotnega poslovanja in nato iščemo poti za njihovo doseganje. Na ta 
način najprej oblikujemo cilje podjetja kot celote, nato pa še delne planske cilje po 
poslovnih in funkcijskih področjih. Gre torej za način postavljanja ciljev od zgoraj 
navzdol. 
 
Pri inkrementalnem načinu, ki je po svoji vsebini ravno nasproten integralnemu, pa 
najprej oblikujemo delne planske cilje po poslovnih in funkcijskih področjih, nato pa 
na njihovi osnovi ugotavljamo želene skupne rezultate podjetja kot celote. Ne glede 
na uporabljeni pristop oblikovanja strateških planskih ciljev pa jih vedno izražamo s 
ciljno linijo (glej sliko 7).    

2.4.2. Ugotavljanje planskih vrzeli 
 
S primerjanjem ciljne linije in krivulje nevtralnega podjetniškega predvidevanja lahko 
ugotovimo morebitni obstoj planske vrzeli, ki jo v podjetju poskušajo odpravljati z 
razvijanjem novih strategij (glej sliko 7). Integralno postavljanje planskih ciljev daje 
večje planske vrzeli kot inkrementalno, vendar hkrati okrepi učinkovitost analize kot 
generatorja razvojnih problemov podjetja. Inkrementalno postavljanje planskih ciljev 
pa po drugi strani vodi k realnejšim novim strategijam. 
 
Fazi določanja strateških planskih ciljev sledi faza razvijanja strategij podjetja za 
dosego teh ciljev. Pri razvijanju strategij za odpravljanje morebitne planske vrzeli je 
potrebno upoštevati dejavnike rasti in razvoja podjetja, ki so lahko notranji in zunanji. 
Ti dejavniki so prisotni tudi v različnih hipotezah o motivih za priključitev podjetja, saj 
je ta po svoji vsebini usmerjena predvsem na rast podjetja in je lahko uspešen način 
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premostitve planske vrzeli, zato je posamezne primere priključitev težko obravnavati 
brez poznavanja strateških planskih ciljev podjetij priključevalcev. 
 
Slika 7: Planska vrzel ali planski razkorak 
 

 
 
Vir: D. Pučko, Strateško upravljanje, 1999, str. 172. 

2.5. Pojem strategije  
 
Na področju poslovnih ved zaenkrat ne obstaja enotno gledanje na pojem strategije, 
ampak je moč najti različna, širša in ožja opredeljevanja tega pojma. Olson, Cooper 
in Slatter opredeljujejo pojem strategije kot znanost ali umetnost vojaškega 
poveljevanja. Po njihovem gre pri oblikovanju strategije za učinkovito alokacijo in 
koordinacijo virov in aktivnosti z namenom doseganja ciljev podjetja ter oblikovanja 
primerne javne in notranje identitete podjetja ter odnosa do okolja, v katerem deluje 
(1998, str. 55-56). Hill in Jones prav tako opredeljujeta strategijo kot določen vzorec 
odločitev in ukrepov, ki jih sprejemajo menedžerji, da bi dosegli cilje podjetja (1998, 
str. 3). Vsi ti avtorji gledajo na strategijo kot na način uresničevanja postavljenih 
ciljev. 
 
Drugi avtorji vključujejo postavljanje ciljev v samo strategijo podjetja. Mintzberg, 
Quinn in Voyer vidijo strategijo kot vzorec ali načrt, ki združuje temeljne cilje podjetja, 
njegovo politiko in akcije v kohezivno celoto (1995, str. 3). Kljub določenim razlikam 
pri sami opredelitvi strategije pa je skupno vsem avtorjem, da že v sami opredelitvi 
strategije vzpostavljajo neločljivo zvezo med strategijo in cilji podjetja. 
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2.6. Oblikovanje strategije 
 
V literaturi lahko najdemo različne poglede na oblikovanje strategije. Avtorji 
največkrat poudarjajo predvsem konstrukcijsko šolo in šolo porajajoče se strategije. 
Različni tradicionalni modeli planiranja temeljijo na predpostavki, da je strategija 
organizacije rezultat plana. Proces strateškega planiranja obravnavajo kot racionalen 
in zelo strukturiran proces, ki ga načrtujejo in nadzorujejo »top menedžerji«. V 
zadnjih letih so postali različni raziskovalci zagovorniki alternativnega pogleda na 
oblikovanje strategije, ki je postavil pod vprašaj tradicionalni (konstrukcijski) pogled. 
Ti raziskovalci poudarjajo dve temeljni kritiki modelskega pristopa (Mintzberg, 1978; 
Burgelman, 1991): 
- Nepredvidljivost poslovnega okolja podjetij. Kritiki formalnih sistemov planiranja 

ugotavljajo, da živimo v nepredvidljivem okolju, ki je izjemno kompleksno, 
dvoumno in polno negotovosti in v katerem imajo lahko na videz nepomembni 
dogodki pomemben in nepredvidljiv vpliv na končni rezultat. Zaradi hitrih in 
nepredvidljivih sprememb v okolju so pogosto tudi najbolj skrbno pripravljeni 
strateški načrti neuporabni. 

- Vloga nižjih ravni menedžmenta v procesu strateškega menedžmenta. Klasični 
pristop pripisuje prevelik pomen vrhnjim menedžerjem v procesu strateškega 
menedžmenta. Alternativni pogled pa izhaja iz teze, da lahko tudi menedžerji na 
nižjih ravneh organizacije odločilno vplivajo na razvijajočo se strategijo. 

 
Henry Mintzberg je takšne kritike raziskovalcev združil v svojem alternativnem 
modelu razvoja strategije organizacije (1990, str. 171-196). Njegov model predstavlja 
kritiko konstrukcijske šole oblikovanja strategije, saj predpostavlja, da je uresničena 
strategija nekakšna mešanica načrtovane strategije in nenačrtovane porajajoče se 
strategije. Slednjo tvorijo nenačrtovani ukrepi, ki so odgovor na nepredvidene 
okoliščine. 
 
Porajajoča se strategija je pogosto le nabor različnih ukrepov posameznikov, ki se 
nahajajo na nižjih ravneh organizacije. Ti ukrepi torej niso rezultat formalnih 
vertikalnih planskih mehanizmov. Mintzberg meni, da so porajajoče se strategije 
pogosto uspešnejše in primernejše kot načrtovane strategije. Menedžment naj bi 
torej upošteval proces porajanja strategije in ustrezno ukrepal z izločanjem slabih 
porajajočih se strategij in s spodbujanjem potencialno uspešnih strategij. V praksi so 
uresničene strategije večine organizacij kombinacija med načrtovano in porajajočo se 
strategijo. 
 
 
 
 
 



  

18 

2.7. Vrste strategij 
 
Podjetje, ki posluje v različnih panogah, se sooča s tremi ravnmi strategij: osnovno ali 
celovito, poslovno in funkcijsko strategijo. Na ravni osnovne strategije se določa 
predvsem portfolio poslovnih področij. S poslovno strategijo v podjetju določijo, kako 
bo podjetje oziroma posamezno poslovno področje konkuriralo znotraj panoge. 
Namen razvijanja funkcijskih strategij pa je produktivno izkoriščanje virov podjetja, da 
bi lahko zagotovili razvoj značilnih sposobnosti, ki so potrebne za uspešno 
konkuriranje v določeni panogi. Podjetja, ki imajo dovolj homogeno strukturo 
proizvoda, običajno razvijajo le poslovno in funkcijsko strategijo. 
 

2.7.1. Osnovne (celovite) strategije podjetja 
 
Glede na smer razvoja podjetja lahko osnovne strategije delimo na: 
- strategije rasti (razvoja), 
- strategije stabilizacije (normalizacije) in 
- strategije krčenja (dezinvestiranja). 
 
Strategijo priključitve največkrat uvrstimo med osnovne strategije, vendar je 
priključitev lahko tudi način uveljavljanja izbrane generične poslovne strategije, ki jo 
poskuša razviti strateška poslovna enota podjetja v določeni panogi. 
 
V podjetjih najpogosteje izvajajo strategijo rasti. Wheelen in Hunger navajata 
raziskavo Gluecka, po kateri se v podjetjih odločajo za strategije rasti šestkrat 
pogosteje kot za strategije stabilizacije in sedemkrat pogosteje kot za strategije 
krčenja (Wheelen, Hunger, 1990, str. 207). Gre za razumljive odločitve, saj lahko 
podjetja v zelo dinamičnih okoljih dolgoročno preživijo le, če so usmerjena v rast. 
Strategija rasti je za menedžerje privlačna tudi zato, ker lahko rastoča podjetja lažje 
pokrivajo morebitne napake in neučinkovitosti v poslovanju, poleg tega pa je velika 
podjetja težje priključiti kot majhna, zato je položaj menedžerjev v večjih podjetjih s 
tega vidika varnejši. V literaturi je mogoče najti celo vrsto klasifikacij možnih strategij 
podjetja. Vsaka izmed njih razvršča strategije z določenega vidika. Pučko navaja 
pregledno klasifikacijo strategij z različnih vidikov (glej sliko 8). 
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Slika 8: Klasifikacije strategij 
 

STRATEGIJE Z VIDIKA: 

Razmerja med 
proizvodi in trgi 

Izrabe sinergije Portfolio koncepta  Rasti 

- Obdelava trga 
- Razvoj trga 
- Razvoj 

proizvoda 
- Diverzifikacija 

- Usmerjene na 
surovine 

- Usmerjene na 
tehnologijo 

- Usmerjene na trg 

- Dezinvestiranje 
- Molzenje 
- Investiranje 
- Segmentiranje 

- Ekspanzija 
- Ohranitev 
- Konsolidacija 
- Krčenje 

STRATEGIJE Z VIDIKA: 
Odnosa do    
konkurence 

Širine Sodelovanja Integracije 

- Napad 
- Obramba 

- Koncentracija 
- Krčenje 
 

- Neodvisnost 
- Kooperacija 
- Soudeležba 

- Naprej 
- Nazaj 

 
Vir: D. Pučko, Strateško upravljanje, 1999, str. 177 
 
Ansoff je v svoji dvodimenzionalni matriki rasti (trgi in proizvodi) identificiral štiri 
osnovne strategije rasti podjetja: obdelavo trga, ki jo je razčlenil na operativni razvoj 
in opustitev proizvoda, razvoj proizvoda, razvoj trga in diverzifikacijo8. Z razširitvijo 
koncepta rasti podjetja s tehnološko podstrukturo je mogoče govoriti o osmih 
osnovnih strategijah razvoja podjetja (Pučko, 1999, str. 182-183): 
1. Strategija obdelave trga oziroma operativnega razvoja temelji na ohranjanju 

obstoječe podstrukture proizvoda, tržne podstrukture in tehnološke podstrukture 
podjetja. 

2. Strategija razvoja trga temelji na ohranjanju obstoječe podstrukture proizvoda in 
tehnološke podstrukture ter na spremembah v tržni podstrukturi (osvojitev novih 
trgov). 

3. Strategija razvoja proizvoda temelji na ohranjanju obstoječe tržne in tehnološke 
podstrukture, a na spremembah v podstrukturi proizvoda (uvajanje novega 
proizvoda v poslovni program). 

                                                           
8 Podobno klasifikacijo uporabljata Haspeslagh in Jemison, ki navajata tri ključne vidike celovite 
strategije (1991, str. 32): 
- Obdelovanje (ojačanje) osnovnega področja, na katerem podjetje deluje, ki pomeni prenovitev 

konkurenčnih sposobnosti na obstoječem poslovnem področju podjetja. 
- Razvijanje obstoječega poslovnega področja, kjer gre za uporabo obstoječih konkurenčnih 

sposobnosti podjetja v novih dejavnostih ali pa za prenos novih konkurenčnih sposobnosti v 
podjetje z namenom njihove uporabe v obstoječih dejavnostih. 

- Raziskovanje novih poslovnih področij, ki vključujejo prodor v nove panoge, ki zahtevajo 
oblikovanje novih konkurenčnih sposobnosti. Gre za konglomeratni tip diverzifikacije. 
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4. Strategija omejene produktno-tržne diverzifikacije temelji na ohranjanju obstoječe 
tehnološke podstrukture, in na spremembah tako v podstrukturi proizvoda kot v 
tržni podstrukturi (uvajanje novega proizvoda v poslovni program za nove trge). 

5. Strategija razvoja tehnološke podstrukture temelji na ohranjanju obstoječe 
podstrukture proizvoda in tržne podstrukture in na spreminjanju tehnološke 
podstrukture (izpopolnjevanje proizvodne usposobljenosti). 

6. Strategija omejeno tržno-tehnološke diverzifikacije temelji na ohranjanju 
podstrukture proizvoda in na spremembah v tržni in tehnološki podstrukturi 
(izpopolnjevanje proizvodne usposobljenosti in osvajanje novih trgov). 

7. Strategija omejeno produktno-tehnološke diverzifikacije temelji na ohranjanju 
obstoječe tržne podstrukture in na spremembah v tehnološki podstrukturi in 
podstrukturi proizvoda (izpopolnjevanje proizvodne usposobljenosti in uvajanje 
novih proizvodov). 

8. Strategija popolne (čiste) diverzifikacije temelji na spremembah v vseh treh 
temeljnih materialnih podstrukturah podjetja (uvajanje novega proizvoda s katerim 
nameravamo osvojiti nove trge ter da izpopolnimo oz. spremenimo proizvodno 
usposobljenost).  

 
Nekateri avtorji poudarjajo kot dve glavni osnovni strategiji rasti strategijo 
koncentracije, ki je osredotočena na eno panogo in strategijo diverzifikacije, ki je 
usmerjena v več različnih panog. Potekata lahko skozi zunanjo (priključitve) in 
notranjo rast (lastni razvoj). Strategija koncentracije je lahko horizontalna ali 
vertikalna (naprej ali nazaj). Treba je upoštevati, da gre pri vertikalni integraciji 
pogosto predvsem za vstop v nove panoge in s tem za diverzifikacijo. Slednjo je 
mogoče deliti na koncentrično in konglomeratno (Wheelen, Hunger, 1990, str. 208). 
Porter je v svoji raziskavi identificiral štiri koncepte osnovne strategije diverzificirane 
korporacije, ki so jih podjetja v praksi izvajala (Porter, 1987, str. 49): 
- portfolio menedžment, 
- prestrukturiranje, 
- prenos poslovnih praks in 
- povezovanje aktivnosti za različne poslovne enote (angl. activities sharing). 
 
Koncepti medsebojno niso izključljivi, vendar temeljijo na različnih mehanizmih 
ustvarjanja vrednosti in pogojujejo različne načine organiziranja in vodenja 
diverzificirane korporacije. Na ravni osnovne strategije podjetje določi predvsem v 
katerih dejavnostih bo aktivno in kako bo upravljalo s poslovnimi enotami. Osnovna 
strategija mora zagotoviti večji končni rezultat, kot je vsota rezultatov posameznih 
poslovnih enot. 
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2.7.2. Notranja in zunanja rast podjetja 
 
Rast podjetja lahko poteka s pomočjo notranje (interne) ali pa zunanje (eksterne) 
rasti. Notranja rast, ki poteka s povečevanjem obsega poslovanja v okviru obstoječih 
zmogljivosti ali z dograditvijo novih, ima določene prednosti kot tudi slabosti v 
primerjavi z zunanjo rastjo, ki poteka skozi proces priključitve. Dejavniki, ki dajejo 
prednost zunanji rasti in diverzifikaciji skozi priključitve so predvsem (Weston, Chung, 
Hoag, 1990, str. 74): 
1. S priključitvami podjetij je mogoče nekatere cilje hitreje doseči. 
2. Stroški notranjega razvoja organizacije lahko presegajo stroške priključitve. 
3. Nižje tveganje, nižji stroški in krajši čas, ki so povezani z doseganjem večjega 

tržnega deleža skozi priključitve drugih manjših podjetij. 
4. Podjetje lahko uporablja svoje vrednostne papirje kot vir financiranja, ki omogoča 

pridobitev kontrolnega deleža v ciljnem podjetju, kar v primeru poskusa pridobitve 
enakih virov in premoženja z notranjim razvojem ponavadi ni mogoče.  

5. Ciljna podjetja svojega premoženjskega potenciala in potenciala menedžmenta 
ne izkoriščajo tako učinkovito, kot bi to lahko izkoristilo podjetje priključevalec. 

6. Obstajajo davčne prednosti. 
7. Obstajajo priložnosti za dopolnjevanje virov ciljnega podjetja in podjetja 

priključevalca in tako možnosti za nastanek sinergij. 
 

2.8. Opredelitev pojma priklju čitev 
 
Pri združevanju podjetij ločimo pojme združitev (angl. merger), priključitev (angl. 
acquisition) in prevzem (angl. takeover). Mnogi ekonomisti, ki raziskujejo značilnosti 
združitev in priključitev podjetij, uporabljajo pojem »merger« in tako zajamejo oba 
pojma. Brouthers, van Hastenburg in van den Ven v svojem delu uporabljajo samo 
pojem združitev, pri tem pa ločijo velike in male združitve. Z velikimi razumejo 
kapitalsko povezovanje dveh enako velikih podjetij, medtem ko naj bi pri malih 
združitvah šlo za kapitalsko povezovanje dveh podjetij, ki se bistveno razlikujeta po 
velikosti (Brouthers, van Hastenburg, van den Ven, 1998, str. 350). Sherman 
opredeljuje združitev podjetij kot zlitje dveh ali več podjetij v eno, ki se največkrat 
izvede z zamenjavo lastniških vrednostnih papirjev. V primeru priključitve pa naj bi 
šlo za nakup lastniških vrednostnih papirjev ali premoženja drugega podjetja, pri 
čemer je oblika plačila denar, obveznice priključevalca ali druga oblika premoženja, 
ki predstavlja ustrezno vrednost prodajalcu (1998, str. 8). Haspeslagh in Jemison v 
svojem delu uporabljata »acquisition« kot sintetični pojem za združitve in priključitve 
podjetij (1991, 414 str.). 
 
Pogosto je že zaradi psiholoških vzrokov bolj umestno govoriti o združitvi ali 
kapitalskem povezovanju podjetij, čeprav gre dejansko za klasično priključitev enega 
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podjetja k drugemu. Priključitev običajno poteka med podjetjema različnih velikosti in 
je lahko prijazna ali sovražna. V primeru, da se lastniki in menedžment ciljnega 
podjetja na strinjajo s priključitvijo, govorimo o t.i. sovražnih priključitvah oziroma 
prevzemih (angl. hostile takeovers), ki pripeljejo do borbe med podjetjema, pri čemer 
se je v praksi razvila cela vrsta ofenzivnih in obrambnih taktik. Pri oblikovanju taktik si 
tako podjetja ponudniki kot tudi ciljna podjetja večinoma pomagajo s svetovanjem in 
angažiranjem investicijskih bank. Le-te imajo specializirane oddelke za tovrstne 
transakcije, poleg tega pa jih pogosto tudi financirajo9. 
Podjetje priključevalec se lahko namesto nakupa kontrolnega lastniškega deleža v 
ciljnem podjetju odloči za odkup dela ali vsega premoženja. Če gre za nakup 
celotnega oziroma ključnega premoženja podjetja lahko dejansko govorimo o 
priključitvi z odkupom premoženja. Posebna oblika pridobitve nadzora nad ciljnim 
podjetjem so tekmovanja za pooblastila za glasovanje na skupščinah delničarjev 
ciljnega podjetja (angl. proxy fights). V praksi se je v razvitih zahodnih gospodarstvih 
uveljavila cela vrsta različnih oblik pridobitve nadzora podjetja priključevalca nad 
ciljnim podjetjem (glej sliko 9). 

2.8.1. Vrste priklju čitev 
 
Priključitve lahko razdelimo na štiri vrste (Lorange, Kotlarchuk, Singh, 1987, str. 5-6): 
vodoravne, navpične, koncentrične in konglomeratne. Glavne razlike so v stopnji 
povezanosti dejavnosti ciljnega podjetja s podjetjem priključevalcem in v tem, na 
kateri stopnji produkcijske verige se podjetji nahajata. 
 
2.8.1.1. Vodoravna (horizontalna) priklju čitev 
 
Vodoravna priključitev predstavlja priključitev podjetja iz iste panoge. Podjetji si med 
seboj konkurirata v določenem tipu poslovne aktivnosti, do priključitve pa največkrat 
pride zaradi izkoriščanja ekonomij obsega v proizvodnji in distribuciji. Cilj vodoravne 
priključitve je poleg doseganja ekonomij obsega, zniževanje stroškov in povečevanje 
konkurenčnih prednosti, tudi večja tržna moč podjetja priključevalca. Države s 
protimonopolno zakonodajo omejujejo preveliko tržno koncentracijo z namenom 
ohranjanja konkurenčnih trgov, ki zagotavljajo učinkovito delovanje ekonomskega 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Npr. sodelujejo pri izdaji t.i. »junk bonds« - visoko donosnih obveznic z višjim tveganjem. 
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Slika 9: Nekatere alternativne možnosti nakupa podjetja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: M. Lahovnik, Strateški dejavniki priključitev podjetij v državah v tranziciji, 2000, 
str. 48. 

1. Nakup sredstev ciljnega podjetja 
 
                                               Sredstva 
 
         Denar ali drugo premoženje 
 
 

2. Nakup delnic ciljnega podjetja 
 
 

           Kontrolni paket delnic 
 
 
          Denar 

 
 
 
 
 
 
 

3. Priključitev ciljnega podjetja z izmenjavo delnic 
 
 

      Delnice ciljnega podjetja 
     

 
                                          Delnice  
                                                  priključevalca 
 
 
 
 
 
 
 

4. Združitev podjetij s prenosom celotnega premoženja obeh podjetij na novo podjetje 
 

Ciljno podjetje Kupec 

Delničarji 

Kupec 

Ciljno podjetje 

Delničarji 

Priključevalec 

Ciljno podjetje 

Podjetje A Podjetje B 

Delničarji B Delničarji A Podjetje C 

Delničarji A in B 
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2.8.1.2. Navpi čna (vertikalna) priklju čitev 
 
Pri navpični priključitvi gre za priključitev podjetja v isti panogi ali povezanih panogah, 
vendar na različni stopnji produkcijske verige. Podjetje lahko priključi svojega 
dobavitelja (priključitev nazaj) ali enega od svojih kupcev (priključitev naprej).    
Priključitev nazaj omogoča, preko večje kontrole inputov, boljšo diferenciacijo 
proizvodov in zaščito specifičnega znanja, ki ga je sicer potrebno prenesti na 
dobavitelje surovin, sestavin ali delov. Namen priključitve naprej pa je največkrat 
izboljšanje zmožnosti za diferenciacijo proizvodov, dostop do distribucijskih kanalov, 
večji dostop do tržnih informacij in diferenciacija cen za končne porabnike (Porter, 
1980, str. 315-318). 
 
Navpična priključitev je običajno posledica omejeno konkurenčnega trga 
polproizvodov zaradi njihove redkosti ali pa kritičnosti kvalitete polproizvodov in 
kontrole specifikacij vmesnih proizvodov (Lorange, Kotlarchuk, Singh, 1987, str. 5).  
 
Med vsemi vrstami priključitev so navpične, v obdobju zadnjih petindvajset let, 
najmanj pogoste. Dejavniki, ki so spodbudili naraščanje pomena strateškega 
partnerstva in zmanjševanje pomena vertikalnega povezovanja podjetij so (Barreyre, 
1988, str. 509-510): 
- Hitre tehnološke spremembe, ki silijo podjetja, da alocirajo delež finančnih in 
človeških virov v inovacijske dejavnosti. 

- Diskontinuitete v razvoju poslovnega okolja, ki zahtevajo večjo organizacijsko 
fleksibilnost na kratek rok in večjo strateško mobilnost na dolgi rok. 

- Zahteve po povečanju investicij v tiste aktivnosti, ki podpirajo osrednjo dejavnost 
podjetja in ki so kritične z vidika pridobivanja konkurenčnih prednosti in so tako 
strateško pomembne10. 

- Naraščanje kompleksnosti posameznih sestavnih delov in vse večja raznolikost 
procesov, ki so potrebni za izdelavo končnih proizvodov ali opravljanje celovitih 
storitev za kupce. 

- Naraščanje števila različnih zakonov, predpisov in pravil, ki predstavljajo socialne 
omejitve za podjetja (cena, ki jo podjetja plačujejo za vzdrževanje državne 
blaginje). 

- Globalizacija konkurence, ki neposredno spodbuja usmeritev podjetij v strateška 
partnerstva oziroma horizontalno kapitalsko povezovanje. 

 
Različni avtorji so že v začetku osemdesetih let opozarjali na prakso nekaterih 
japonskih podjetij, ki so uspešno razvila različne oblike dolgoročnih strateških 

                                                           
10 V današnjih pogojih poslovanja bi bilo popolnoma neracionalno in na dolgi rok nemogoče, da bi npr. 
Renault namenjal sorazmerni del sredstev za vzdrževanje lastne proizvodnje gum, kot je bilo pred 
štiridesetimi leti, ker bi bil nekonkurenčen tako v proizvodnji avtomobilov kot gum, saj sta obe panogi v 
procesu globalne konsolidacije. 
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partnerstev (več o tem glej v Hayes, 1981, str. 60-65; Wheelwright,1981, str. 67-74). 
Macmillan in Farmer sta v svojem delu prikazala, da je bil razvoj nekaterih velikih 
ameriških korporacij, kot je General Motors, že od njihove ustanovitve zasnovan na 
strateškem partnerstvu z drugimi podjetji (1979, str. 277-285). Danes bi si težko 
predstavljali obstoj IKEA brez razvitih podizvajalskih aktivnosti ali Toyote brez 
strateških koalicij. 
 
2.8.1.3. Koncentri čna priklju čitev 
 
Značilnost koncentrične priključitve je, da je podjetje povezano s ciljnim podjetjem z 
osnovno tehnologijo, proizvodnim procesom ali trgi. Priključitev podjetja je torej način 
razvijanja tehnologije, trga ali proizvodne linije. Podjetje na ta način k osnovni 
priključi nekatere sorodne dejavnosti. Koristi takšne priključitve so predvsem v 
znižanju stroškov in povečevanju donosov z omejeno diverzifikacijo poslovanja. 
  
2.8.1.4. Konglomeratna priklju čitev 
 
Konglomeratna priključitev je priključitev podjetja iz nepovezane panoge. Podjetji 
med seboj nimata nikakršnih tehnoloških ali proizvodnih povezav in si ne konkurirata 
na istem ciljnem trgu. Najpogosteje navedeni razlogi konglomeratnih priključitev so 
zmanjšanje poslovnih tveganj, ki izhajajo iz ene same prevladujoče dejavnosti, boljše 
možnosti reinvestiranja dobičkov v nove panoge in izkoriščanje učinkov skupnega 
poslovodenja. Posledica priključitve je diverzifikacija in nepovezani denarni tokovi, s 
čimer se znižajo stroški povezani z nevarnostjo bankrota in posredno stroški kapitala, 
poveča pa se stabilnost donosov podjetja (Lorange, Kotlarchuk, Singh, 1987, str. 6). 
 
Nekateri raziskovalci menijo, da podjetja z nepovezanimi dejavnostmi ne dosežejo 
optimalne učinkovitosti, drugi pa ugotavljajo, da so multidivizijski konglomerati 
učinkoviti. Delovali naj bi namreč kot majhen interni trg kapitala, brez transakcijskih 
stroškov, kjer lahko osrednje vodstvo hitro odloči o realokaciji virov v najboljšo možno 
uporabo znotraj konglomerata. Glede na to, da se notranji kapitalski trgi ne srečujejo 
s problemom asimetričnosti informacij, naj bi bili bolj učinkoviti od zunanjih. 
 

2.8.2. Vpliv življenjskega cikla panoge na strategi jo priklju čitve 

 
Vpliv življenjskega cikla panoge na strategijo priključitve podjetja je empirično še 
dokaj neraziskan. Koncept življenjskega cikla panoge lahko kljub temu služi kot okvir 
za ugotavljanje primernosti strategije priključitve v različnih fazah za posamezne 
panoge. Pri proučevanju strategije priključitve v posamezni panogi ne smemo 
zanemariti treh temeljnih generičnih poslovnih strategij, ki jih v svojem delu navaja 
Porter (Porter, 1980, str. 35): 
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1. strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti, 
2. strategija diferenciacije proizvodov in 
3. strategija razvijanja tržne niše. 
 
Strategija priključitve je namreč lahko način uveljavljanja izbrane generične poslovne 
strategije, ki jo poskuša razviti strateška poslovna enota podjetja v določeni panogi. 
Pri vstopu v posamezno panogo ali izstopu iz nje pa gre vedno za osnovno strategijo. 
 
Majhna podjetja v hitro rastočih panogah so lahko cilj velikih podjetij iz zrelih in 
upadajočih panog. V teh primerih gre za konglomeratne ali pa za koncentrične 
priključitve. Lastniki majhnih podjetij iz hitro rastočih panog želijo na ta način 
realizirati kapitalske dobičke in se hkrati izogniti nadaljnjemu tveganju, predvsem 
zaradi pomanjkanja poslovodskih veščin11. 
 
V zrelih panogah lahko pričakujemo predvsem vodoravne priključitve, katerih namen 
je doseganje ekonomije obsega v raziskavah, proizvodnji in trženju, s ciljem znižanja 
stroškov poslovanja. Cilj priključitev so lahko velika ali mala podjetja. V tej fazi so 
pogoste tudi navpične priključitve, predvsem z namenom zniževanja transakcijskih 
stroškov v produkcijski verigi, čeprav se hkrati zniža stopnja fleksibilnosti podjetja. V 
raziskavi PIMS12 so ugotovili pozitivno korelacijo med navpično priključitvijo in 
donosnostjo zaradi večje stroškovne učinkovitosti pri podjetjih, ki poslujejo v zrelih 
panogah (Buzzell, Gale, Sultan, 1975, str. 100). 
 
Hall pa v svoji raziskavi ugotavlja, da vertikalna priključitev ne vodi nujno do vodstva 
v stroškovni učinkovitosti v zrelih panogah. V raziskavi so bila vodilna podjetja v 
stroškovni učinkovitosti manj integrirana naprej oziroma nazaj od vsaj enega izmed 
glavnih konkurentov v panogi (Hall, 1980, str. 81). Hall poudarja, da so se vodilni v 
stroškovni učinkovitosti v posameznih panogah, namesto na popolno vertikalno 
integracijo, osredotočili na zagotovitev najučinkovitejšega procesa izvajanja določene 
aktivnosti v verigi vrednosti (Hall, 1980, str. 82). 
 
V upadajočih panogah lahko pričakujemo različne vrste strategij priključitev podjetja. 
Podjetja v teh panogah lahko uresničujejo strategijo konsolidacije. S horizontalno 
priključitvijo podjetja poskušajo zniževati stroške poslovnih funkcij in izločati 
nepotrebne dejavnosti v podjetju ter se na ta način prilagajati zmanjševanju obsega 
povpraševanja v panogi. Dutz tako navaja, da lahko v upadajočih panogah s 

                                                           
11 Takšen pogled je skladen s konceptom stopenj razvoja po Churchillu in Lewisu. Po njunem mnenju 
obstaja pet stopenj razvoja malega podjetja. Prva faza je razvoj, druga preživetje, nato sledi uspeh. V 
tej fazi ima podjetnik dve možnosti: dezangažiranje ali rast. V primeru, da se podjetnik odloči za rast, 
sledita polet in zrelost virov kot zadnji fazi. V fazi poleta se pokaže, ali je podjetnik sposoben 
poslovoditi prehajanje podjetja iz malega v veliko. V primeru, da tega ni sposoben, ga proda (več o 
tem glej Wheelen, Hunger, 1990, str. 386-388). 
12 Profit Impact of Marketing Strategies. 
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strategijo horizontalne priključitve povečamo donosnost zaradi večje učinkovitosti, ki 
izhaja iz zniževanja stroškov ali pa zaradi povečane tržne moči (Dutz, 1989, str. 31). 
 
Anand in Singh na osnovi svoje empirične raziskave ugotavljata, da daje strategija 
konsolidacije v upadajočih panogah boljše rezultate kot strategija konglomeratne 
diverzifikacije, pri čemer podjetja izvajajo konsolidacijo s strategijo horizontalne ali 
koncentrične priključitve. Stroški in tveganje diverzifikacije poslovanja namreč lahko 
odtehtajo zmanjševanje privlačnosti obstoječe panoge. Seveda je potrebno 
upoštevati, da nadaljnja konsolidacija poslovanja podjetja v nekem trenutku ni več 
mogoča, zato postane strategija diverzifikacije v upadajočih panogah relativno 
pomembnejša. Navedena avtorja sta tudi ugotovila, da je razvijanje strategije 
konsolidacije s horizontalnimi priključitvami uspešnejše v upadajočih kot pa v rastočih 
panogah (Anand, Singh, 1997, str. 113). 
 
Wheelen in Hunger navajata življenjski cikel podjetja, v katerem gre podjetje skozi 
pet stopenj (glej tabelo 1). Pri pogoju, da obstaja visoka korelacijska odvisnost med 
stopnjo rasti podjetja in stopnjo rasti panoge za njegov glavni proizvod, lahko njune 
ugotovitve primerjamo s tistimi, ki se nanašajo na življenjski cikel panoge. Za razliko 
od navodil, ki izhajajo iz raziskave PIMS, je skladno s tem modelom potrebno v fazi 
rasti iskati možnosti za vertikalno priključitev podjetja. 
Značilnost njunega modela življenjskega cikla podjetja je, da se lahko posamezno 
podjetje zelo različno pomika po posameznih stopnjah13. Iz tega izhaja, da je težko 
napovedati razvoj posameznega podjetja po posameznih stopnjah in s tem tudi 
različne strategije priključitve, ki naj bi jih podjetje v posameznih stopnjah svojega 
razvoja razvijalo. Skladno z modelom življenjskega cikla naj bi podjetja v fazi zrelosti 
iskala možnosti za povečanje donosov predvsem z diverzifikacijo svojega 
poslovanja. Organizacijsko strukturo podjetja je potrebno prilagajati razviti strategiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Wheelen in Hunger navajata primer proizvajalca avtomobilov Ford, ki se ni uspel pomakniti iz prve v 
drugo stopnjo, vse dokler ga je vodil ustanovitelj Henry Ford. Posledica nefleksibilnega vodenja je bila, 
da se je podjetje pred drugo svetovno vojno pomaknilo v četrto stopnjo razvoja. Podjetje je po drugi 
svetovni vojni s strategijo preobrata restrukturiral Fordov naslednik (Wheelen, Hunger, 1990, str. 265). 
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Tabela 1: Življenjski cikel podjetja 
 
           Stopnja 
           razvoja 
Klju čne 
značilnosti 

Rojstvo Rast Zrelost Upad Smrt 

Popularne 
strategije 

Osredotočanje 
na tržne vrzeli 

Vodoravna 
in navpična 
priključitev 

Koncentrična in 
konglomeratna 
diverzifikacija 

Strategija 
molzenja, ki ji 
sledi strategija 
krčenja 

Stečaj in 
likvidacija 

Organizacijska  
struktura 

Prevlada 
podjetnika 

Prevlada 
funkcijske 
strukture 

Decentralizacija 
na poslovno-
izidna in 
naložbena 
središča 

Strukturna 
preobrazba 

Razgradnja 
strukture 

 
Vir: T. L. Wheelen, D. J.Hunger, Strategic Management, 1990, str. 264. 
 

2.9. Opredelitev procesa priklju čitve podjetja 
 
V literaturi najdemo različne opredelitve in členitve procesa priključitve podjetja, ki jih 
v osnovi delimo na tradicionalni in strateški pristop.  
 
Tradicionalni pogled na proces priključitve postavlja v ospredje značilnosti 
priključenega podjetja (glej sliko 10). Skladno s tem pristopom je podlaga za 
priključitev podjetja dovolj velika informacijska baza, iz katere je na podlagi finančnih 
kazalcev mogoče izločiti ustrezna podjetja, primerna za priključitev. Takšen pristop je 
v veliki meri v neskladju s predpostavko učinkovitosti trga kapitala. 
 
Strateški pristop k proučevanju procesov priključitev podjetij pa izhaja iz 
konkurenčnih značilnosti podjetij priključevalcev (glej sliko 10). Skladno z njim je 
potrebno najprej opredeliti osrednje sposobnosti podjetja priključevalca in poslovna 
področja, ki so z vidika osrednjih sposobnosti strateško ustrezna. Na tej podlagi mora 
podjetje razviti strategijo, ki omogoča pridobitev trajnejših konkurenčnih prednosti. Pri 
ocenjevanju kandidatov za priključitev je tako potrebno izhajati iz njihove strateške 
ustreznosti. Strategija priključitve ni neka izolirana osnovna strategija, temveč samo 
najustreznejši način za zagotavljanje trajnejših konkurenčnih prednosti v določenem 
obdobju. Priključitev podjetja je tako sredstvo za doseganje strateških ciljev. 
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Slika 10: Tradicionalni in strateški pristop k procesu priključitve podjetja 
 
       Tradicionalni pristop                                 Strateški pristop 
 
 
                                               Postavljanje                     Definiranje 
             meril        spretnosti/ 
           sposobnosti 

 
 
          
                              Določitev 
    Pregled panog            ciljnih 
             dejavnosti 

 
            
            
             Določitev  
           Pregled         strategije   
           podjetij                      poslovanja 
 
 

                                                       
                                                       Pregled in           

    Vrednotenje                                                               vrednotenje 
       podjetij                                                                     kandidatov 

 
 
 
                                                                                                  
                                  Pogajanja in      Pogajanja in 
       priključitev       priključitev 

 
            
        
            Uresničitev 

          Učenje in               poslovne  
                   poslovodenje         strategije 

 
 
 
 
 
Vir: Parsons J. Andrew, The Hidden Value: Key to Successful Acquisition, Business 
Horizons, 1985, 2, str.36 
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Lisle in Bartlam poudarjata, da je v procesu priključitve premalo pozornosti 
namenjeno t.i. »mehkim poslovnim vprašanjem«, ki so ključnega pomena za uspeh 
priključitve. Gre za vprašanja, kot so realno ovrednotenje trga proizvodov ali storitev 
ciljnega podjetja, imidž, konkurenčni položaj ciljnega podjetja v panogi, 
organizacijska kultura in nenazadnje razvita poslovna strategija ciljnega podjetja. 
Podjetje priključevalec mora že v procesu celovite analize in ovrednotenja ciljnega 
podjetja (»due dilligence«) nameniti posebno pozornost takšnim »mehkim poslovnim 
vprašanjem«, ki se sicer izkažejo za problematična v fazi integracije priključenega 
podjetja v poslovni sistem priključevalca, ko je pogosto že prepozno, da bi jih lahko 
uspešno reševali (Lisle, Bartlam, 1999, str. 28). 
 

2.9.1. Proces priklju čitve podjetja 

 
Proces priključitve podjetja lahko razčlenimo na različne načine14. Ritch navaja šest 
faz (Ritch, 1987, str. 120-126): 
1. faza strateškega planiranja, 
2. faza splošne priprave, 
3. identifikacija priložnosti, 
4. faza ocenjevanja, 
5. faza pristopa k ciljnemu podjetju, 
6. faza izvedbe. 
 
2.9.1.1. Faza strateškega planiranja 
 
To fazo sem predhodno že podrobno obravnaval. Potreben pogoj uspešnega razvoja 
strategije priključitve je, da izhaja iz koncepta strateškega planiranja v podjetju. V tej 
fazi izvedemo analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti 
podjetja. Ravno tako je potrebno oblikovati cilje, ki jih podjetje s strategijo priključitve 
želi doseči in ugotoviti morebitne planske vrzeli. 
 
V tej fazi je potrebno oblikovati tudi formalne strateške kriterije za priključitev 
podjetja. Ti ne smejo biti preveč togi, da ne bi že vnaprej izločali možnosti katerekoli 
priključitve, po drugi strani pa tudi ne preveč splošni, tako, da omogočajo zadovoljivo 
selekcijo primernih kandidatov za priključitev. 
 

                                                           
14 Olenzak in Ruddock navajata tri faze: fazo planiranja, ocenjevanja in izvedbe (Olenzak, Ruddock, 
1987, str. 108). Lorange, Kotlarchuk in Singh pa navajajo štiri korake v procesu priključitve: 1. 
določitev strategije priključitve in merila vrednotenja, 2. izbor orodja za vrednotenje kandidatov in 
izbira kandidata za priključitev, 3. izvedba priključitve in 4. načrtovanje integracijskeih procesov po 
priključitvi (Lorange, Kotlarchuk, Singh, 1987, str. 9). 
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2.9.1.1.1. Različne klasifikacije motivov za združitve in priključitve podjetij 
 
Podjetja z razvijanjem posameznih vrst strategij priključitve zasledujejo različne 
motive in cilje. Različni avtorji uporabljajo različne razvrstitve hipotez o motivih za 
priključitev. Razlog je v prepletanju motivov, saj je praviloma težko izpostaviti samo 
en prevladujoč motiv. Davidson poudarja, da motivov za priključitev ne smemo iskati 
le pri ciljnem podjetju, ker je le-ta sekundarnega pomena, ampak je primarni motiv 
potrebno iskati v strateških razlogih priključevalca (1985, str. 148). 
 
2.9.1.1.2. Hipotezi maksimiranja vrednosti in nemaksimiranja vrednosti premoženja 
                prevzemnika 
 
Peel deli motive za združitve in priključitve v dve veliki skupini (1995, str. 93). Prva 
skupina motivov temelji na neoklasičnem pristopu, ki poudarja maksimizacijo 
premoženja delničarjev. Skladno s tem naj bi menedžerji izvajali združitve in 
priključitve takrat, ko investicija zagotavlja pozitivno neto sedanjo vrednost prihodnjih 
denarnih tokov. 
 
Druga skupina motivov izhaja iz menedžerske hipoteze o rasti in razvoju podjetij, ki 
temelji na ločevanju funkcije upravljanja in poslovodenja v podjetjih. Po tej hipotezi so 
menedžerji motivirani predvsem tako, da maksimirajo rast svojih podjetij ob 
zadovoljivi rentabilnosti. S širjenjem podjetja se namreč povečujejo tudi varnost in 
stabilnost podjetja ter prestiž in ugled menedžerjev, posledično pa tudi njihovi 
prejemki ter varnost zaposlitve (Mueller, 1969, str. 643-659). Menedžerji naj bi zato 
pri presojanju investicij uporabljali nižje zahtevane stopnje donosa. Avtorji, ki 
zagovarjajo menedžersko hipotezo ugotavljajo, da aktivnost priključevanja ne rešuje 
problema agentov, temveč je zgolj njegova manifestacija. 
 
Jensen meni, da je razlika med interesi delničarjev podjetja in menedžerji večja v 
upadajočih panogah, ker naj bi bili cilji menedžerjev še vedno naravnani na rast 
podjetja, namesto, da bi skušali razviti strategijo konsolidacije poslovanja podjetja 
(1988, str. 46). Po njegovem mnenju so v fazi rasti panoge cilji menedžerjev in 
delničarjev podjetja enaki, ker priložnosti v panogi omogočajo maksimiranje vrednosti 
premoženja delničarjev z maksimiranjem prihodkov. 
 
Nekateri avtorji poudarjajo, da menedžerji podjetij, ki so v krizi, aktivno iščejo 
potencialnega prevzemnika ali partnerja pri združitvi, z namenom izognitve stečaja 
podjetja. Po drugi strani pa Peel ugotavlja, da motiv izognitve stečaja podjetja ni 
eden izmed ključnih dejavnikov, ki bi pojasnjeval variacije v gibanju združitev in 
priključitev podjetij15 (Peel, 1995, str. 99). 
                                                           
15 Primerjal je obseg združitev in priključitev podjetij z obsegom stečajev v gospodarstvu Velike 
Britanije in ugotovil, da ni korelacije. Povsem enak sklep na osnovi te raziskave velja za korelacijo 
med stečajem in odprodajami podjetij. Nasprotno pa je za »MBO« ugotovil, da značilno in pozitivno 
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Enako delitev uporablja tudi Seth (1990, str. 100). Omenja dve osnovni vrsti hipotez: 
hipoteze maksimiranja vrednosti in hipoteze, ki temeljijo na maksimiranju vrednosti. 
Med prve spadajo hipoteza tržne moči, hipoteza ekonomije obsega, hipoteza 
specializacije in finančna diverzifikacija. Hipoteza, ki temelji na maksimiranju 
vrednosti pa temelji na menedžerski hipotezi rasti oziroma razvoja podjetja. 
 
2.9.1.1.3. Klasifikacije z vidika sprememb vrednosti premoženja podjetja 
 
Berkovitch in Narayanan navajata tri velike skupine motivov za združitve in 
priključitve podjetij. Delitev temelji na podlagi ugotovitve o spremembi vrednosti v 
procesu kapitalskega povezovanja podjetij, ki je lahko pozitivna, negativna ali pa do 
spremembe sploh ni prišlo (glej tabelo 2). Za merilo spremembe vrednosti predlagata 
stopnjo donosa različnih vrednostnih papirjev16. 
 
Tabela 2: Porazdelitev donosov glede na različne hipoteze združitev in priključitev 
                podjetij 
 

Hipoteza Celotni donos Donos delni čarjev 
ciljnega podjetja 

Donos delni čarjev 
prevzemnika 

I. Povečanje 
učinkovitosti ali 
sinergije 

Pozitiven Pozitiven Pozitiven 

II. Hubris17 Ni spremembe Pozitiven Negativen 
III. Problem agentov Negativen Pozitiven Negativen 
 
Vir: Berkovitch, Narayanan, Motives for Takeovers: An Empirical Investigation,  
      Journal of Financal and Quantitive Analysisi, 1993, str. 347-362. 
 
 
2.9.1.1.4. Nekatere druge klasifikacije motivov kapitalskega povezovanja podjetij 
 
Davidson deli priključitve glede na njihov namen na (Davidson, 1987, str. 367-368): 
1. priključitve, s katerimi naj bi razpršili tveganje z vstopom na nove trge, 
2. priključitve, s katerimi naj bi dosegli večje donose glede na finančne vire, 
                                                                                                                                                                                     
korelirajo s stečajem podjetij, kar nedvoumno potrjuje tezo, da so menedžerski odkupi podjetij način 
reševanja podjetij v obdobjih gospodarske krize. 
16 Običajno gre za delnice prevzemnega in ciljnega podjetja. 
17 Hipotezo je oblikoval Roll, ki je izhajal iz predpostavke, da menedžerji zagrešijo napake pri 
ocenjevanju učinkov priključitve, ki so posledica »naravnega nagona« in pretiranega oziroma 
arogantnega ponosa (Roll, 1986, str. 199). Hipoteza predpostavlja popolno učinkovitost trga kapitala, 
saj naj bi cene delnic odražale vse dosegljive (javne in zasebne) informacije. Tržna cena ciljnega 
podjetja skladno s tem odraža tudi njegovo dejansko vrednost. Visoka vrednost ponudbe za 
priključitev, ki presega dejansko vrednost priključenega podjetja, je potemtakem posledica pretiranega 
samozaupanja podjetja priključevalca. Delničarji ciljnega podjetja v obliki premij tako poberejo vse 
donose, ki izhajajo iz priključitve. 
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3. priključitve, s katerimi naj bi dosegli večje donose glede na trženjske vire, 
4. defenzivne priključitve, kot način prestrukturiranja poslovanja podjetja, 
5. priključitve, ki temeljijo na doseganju različnih sinergičnih učinkov. 
 
Ena izmed možnih delitev motivov za združitve in priključitve je tudi ta, ki so jo v svoji 
raziskavi motivov za združitve nizozemskih podjetij uporabili Brouthers, van 
Hastenburg in van den Ven. Gre za delitev na ekonomske, osebne in strateške 
motive (glej tabelo 3). Zanimivo je, da so avtorji povečanje prodaje uvrstili med 
osebne motive. Delitev na ekonomske in strateške motive je na splošno izvedena na 
precej nejasen način. To kaže na problematiko delitve motivov za kapitalsko 
povezovanje podjetij v različne skupine, ker se posamezni motivi medsebojno 
prepletajo in pogosto niso vzajemno izključujoči. 
 
Tabela 3: Motivi za združitve in priključitve podjetij 
 

Ekonomski motivi Osebni motivi Strateški motivi 
Ekonomije obsega Povečanje prodaje Povečanje tržne moči 

Povečanje rentabilnosti Izziv za poslovodenje Priključitev konkurenta 
Razpršitev tveganja Neučinkovitost 

menedžmenta v ciljnem 
podjetju 

Pridobitev surovin 

Znižanje stroškov Povečanje prestiža Oblikovanje ovir za vstop v 
panogo 

Tehnične ekonomije obsega - - 
Razlika v vrednotenju 

 ciljnega podjetja 
- - 

Obrambni ukrepi - - 
Odgovor na neuspeh na trgu - - 
Ustvarjanje nove vrednosti 

delničarjem 
- - 

 
 
Vir: K. D. Brouthers, P.V. van Hastenburg, J. van den Ven: If Most Mergers Fail Why 
      Are They so Popular? Long Range Planning, 1998. str. 348 
 
2.9.1.1.5. Motivi lastnikov priključenih podjetij 
 
Za prevzemnike je pomembno, da že pred pogajanji o priključitvi ugotovijo motive, ki 
bi lastnike ciljnega podjetja lahko vodili k njegovi prodaji. Motivi prodajalcev kot tudi 
kupcev ciljnega podjetja so lahko različni. Sherman je primerjal najpogostejše motive 
prodajalcev srednjih in malih podjetij ter kupcev podjetja, ki je predmet transakcije 
(glej tabelo 4). 
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Tabela 4: Različni motivi strank, ki sodelujeta v transakciji 
 
Najpogostejši motivi prodajalcev Najpogostejši moti vi na strani kupcev 
Želja po upokojitvi Hitra rast podjetja 
Neuspešno poslovanje Možnost povečanja dobička 
Pomanjkanje ustreznih znanj Želja po diverzifikaciji poslovanja 
Nesposobnost konkuriranja Povečanje vrednosti enote lastniškega 

kapitala podjetja priključevalca 
Pomanjkanje kapitala s katerim bi 
financirali razvoj podjetja 

Uporaba presežnih denarnih tokov 

Izguba lojalnosti kupcev Nakup konkurenta 
Odprava različnih osebnih garancij in 
drugih osebnih obveznosti 

Dostop do novih distribucijskih kanalov 
oziroma povečanje učinkovitosti obstoječih 

Nesposobnost diverzifikacije Diverzifikacija na nove geografske trge ali z 
namenom širitve proizvodnega programa 

Starost in zdravstveni razlogi lastnikov Potreba po določenih kadrih, dejavnosti ali 
premoženju ciljnega podjetja 

Potreba po finančnih virih za naložbe v 
druge projekte 

Dostop do novih tehnologij ali do tistih, ki so 
še v procesu razvijanja v ciljnem podjetju 

Nepremostljivi konflikti med lastniki Boljši izkoristek zmogljivosti ključnih kadrov 
ali drugih virov 

Izguba ključnih kadrov Strateška ustreznost med dejavnostjo obeh 
podjetij, ki se povezujeta 

 
Vir: Sherman J. Andrew: Mergers and Acquisitions From A to Z – Strategic and 

 Practical Guidance for Small- and Middle-Market Buyers and Sellers, 1998, 
 str. 13 

 
Empirične raziskave kažejo, da priključitve v veliki meri korelirajo z ekonomsko 
aktivnostjo in so v obdobjih ekspanzije pogostejše. Glede na to, da cene delnic nihajo 
skladno s ciklom gospodarstva, lahko sklepamo, da so na vrhu gospodarskega cikla 
obstoječi delničarji ustrezno motivirani za prodajo delnic. Cena delnice, povečana za 
premijo, je namreč takrat najvišja, zato lahko s prodajo na nek način »žanjejo« 
rezultate (Lahovnik, 2000, str. 88). 
 
2.9.1.1.6. Motivi za mednarodne združitve in priključitve podjetij 
 
V literaturi lahko na splošno najdemo tri skupine koristi, ki naj bi spodbujale 
mednarodno diverzifikacijo poslovanja: 
- Podjetja investirajo v tujini, da bi izkoristila svoje neoprijemljivo specifično 

premoženje. To premoženje vključuje: tržne in poslovodne spretnosti, patente in 
zaščitene tehnološke postopke, predpise vlade, ki predstavljajo omejitev za vstop 
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drugih podjetij v panogo, diferencirane proizvode in ekonomijo obsega (Dunning, 
1973, str. 289).  

- Mednarodne priključitve naj bi bile učinkovit način konkuriranja v oligopolnih 
panogah. Omogočale naj bi pridobitev dodatnega specifičnega premoženja ciljnih 
podjetij, kar naj bi povečalo investicijske priložnosti prevzemnika oziroma 
omogočalo odgovor na poslovne poteze konkurentov (Caves, 1990, str. 3). 

- Tretjo skupino razlogov lahko najdemo v finančni literaturi. Zaradi določenih 
omejitev mednarodnega pretoka kapitala naj bi multinacionalke z mednarodno 
diverzifikacijo poslovanja posredno diverzificirale portfelj svojih delničarjev, kar naj 
bi se pozitivno odražalo na ceni delnic. 

 
Nekateri avtorji zato menijo, da je potrebno ločeno obravnavati dejavnike, ki 
spodbujajo podjetja, da se odločajo za priključitve tujih podjetij. Mc Donagh tako 
izpostavlja predvsem naslednje motive (1990, str. 78): 
1. želja, da bi razširili proizvodni asortiman na več geografskih trgov, 
2. želja po geografski razpršitvi različnih tveganj, 
3. pridobitev ustreznih nedokončanih proizvodov in surovin, namenjenih nadaljnji 

proizvodnji, 
4. izkoriščanje različnih sinergij in 
5. doseganje ekonomij obsega. 
 
Weston, Chung in Siu uporabljajo bolj razčlenjeno in podrobnejšo klasifikacijo 
motivov za mednarodne združitve in priključitve podjetij (glej tabelo 5). 
 
Smiselnost posebne obravnave motivov za mednarodne združitve in priključitve je 
vprašljiva, saj se z vse večjo globalizacijo poslovanja, ki jo spremlja liberalizacija 
mednarodnih tokov blaga, kapitala, človeških virov, lokalno poslovno okolje vse bolj 
integrira v globalno. Vprašljiv je tudi vpliv deviznega tečaja na intenzivnost procesov 
združitev in priključitev podjetij, saj v literaturi lahko najdemo zelo različna mnenja o 
tem. Osnovna ideja je, da sedanja in bodoča tečajna razmerja vplivajo na višino cene 
ciljnega podjetja, izražene v domači valuti, in na sedanjo vrednost prihodnjih 
denarnih tokov, ki izhajajo iz priključenega podjetja. Vpliv deviznega tečaja na 
uspešnost priključitve podjetja v tuji državi torej ni enostranski. To pomeni, da 
apreciacija domače valute prevzemnika glede na tujo valuto države ciljnega podjetja 
sicer poceni nakup tega podjetja, vendar hkrati zniža sedanjo vrednost repatriiranih 
dobičkov. Analogno velja za depreciacijo valute prevzemnika. 
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Tabela 5: Motivi za mednarodne združitve in priključitve podjetij 
 
Motiv 
I. Rast  
1. Doseganje dolgoročnih strateških ciljev. 
2. Nasičenost domačih trgov. 
3. Razvoj trga v tujino in zaščita tržnega deleža na domačem trgu. 
4. Doseganje ekonomij obsega, ki so potrebne za učinkovito globalno konkuriranje. 
II. Tehnologija 
1. Izkoriščanje tehnoloških prednosti, ki jih ima prevzemnik. 
2. Pridobitev tehnološko superiornejše tehnologije. 
III. Razširitev trga za proizvode, ki že imajo dobr o razvito in pozicionirano 
     blagovno znamko na doma čem trgu  
Visoka korelacija med internacionalizacijo in proizvodno diferenciacijo, ki omogoča 
prevzemniku aplikacijo njegovega imidža na mednarodni trg. 
IV. Politika vlade 
1. Izognitev protekcionističnim ukrepom (carine, kvote…). 
2. Izkoriščanje ugodnosti, ki jih ponuja država ciljnega podjetja, s katerim promovira 
     tuje neposredne naložbe (prostocarinske cone, davčne ugodnosti…). 
V. Devizni te čaj 
1. Vpliv relativnih stroškov na relativno privlačnost tujih glede na domače priključitve 

ciljnih podjetij. 
2. Vpliv na vrednost repatriiranih dobičkov. 
VI. Politi čna in ekonomska stabilnost 
1. Investiranje v varno in predvidljivo poslovno okolje. 
VII. Razlike v stroških in produktivnosti delovne s ile 
VIII. Zasledovanje poslovnih potez svojih strank 
IX. Diverzifikacija 
1. Proizvodna. 
2. Geografska. 
3. Zmanjšanje sistematičnega tveganja. 
X. Pomanjkanje virov na doma čem trgu 
1. Zagotovitev zanesljive oskrbe z viri, ki jih podjetje potrebuje v poslovnem procesu. 
 
Vir: Weston J. F., Chung K. S., Siu A. H.: Takeovers, Restructuring and Corporate 
      Governance, 1998, str. 350. 
 
Froot in Stein kljub temu ugotavljata, da ni dokazov o tem, da bi sprememba 
deviznega tečaja spremenila položaj tujega prevzemnika nasproti potencialnemu 
domačemu prevzemniku. Menita, da postane področje ZDA cenejše za poslovanje v 
primeru depreciacije dolarja tako za domača kot za tuja podjetja. Poleg tega naj bi 
večja mobilnost kapitala vodila do izenačenih, za tveganje prilagojenih, donosov 
mednarodnih investicij. Vasconcellos in Kish pa sta v svoji raziskavi ugotovila, da so 
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bile cene delnic dominantni dejavnik, ki so vplivale tudi na mednarodne združitve in 
priključitve podjetij, medtem ko devizni tečaj ni bil statistično pomemben dejavnik v 
vseh proučevanih državah (1998, str. 434-435 in str. 448). Glede na navedene 
raziskave ni mogoče sklepati, da tečaj odločilno vpliva na dinamiko procesov 
priključitev podjetij, poleg tega pa se, zaradi trenda k zmanjševanju števila svetovnih 
valut, njegov pomen vse bolj zmanjšuje. 
 
2.9.1.2. Faza splošne priprave 
 
V tej fazi je potrebno oblikovati ustrezno skupino, ki je zadolžena za izvedbo 
priključitve. Sestava skupine je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so velikost 
kandidata za priključitev, sorodnost ciljnega podjetja in način priključitve. Z večanjem 
obsega transakcije narašča tudi potreba po čim aktivnejši vključitvi najvišjega 
poslovodstva podjetja v proces priključitve. Pomembno je, da so v skupino vključeni 
tudi tisti linijski menedžerji, ki bodo neposredno odgovorni za poslovanje ciljnega 
podjetja po priključitvi. Podjetja v izvedbo procesa priključitve pogosto vključujejo tudi 
zunanje svetovalce18. 
 
2.9.1.3. Identifikacija priložnosti 
 
V tej fazi je potrebno določiti panogo, ki ustreza izbranim kriterijem in ugotoviti njeno 
dejansko privlačnost. Mehanizmi ugotavljanja privlačnosti določene panoge so lahko 
različni, najbolj znan pa je Porterjev pristop (glej sliko 3). 
 
To je že tema točke 2.2.1. Ocenjevanje okolja podjetja. 
 
Definicija tarč oziroma ciljnih podjetij je zahtevno delo, ki je za izvedbo same 
priključitve ključnega pomena. Ciljna podjetja se lahko iščejo vertikalno ali 
horizontalno, odvisno od tega kakšno vrsto priključitve želimo izvesti. Pogostejše so 
horizontalne priključitve, saj podjetja na ta način pridobijo tako tržni delež kot nižje 
stroške poslovanja, doseganje ekonomije obsega ter povečanja konkurenčnih 
prednosti. Ciljna podjetja se poiščejo v ožjem ali širšem konkurenčnem okolju 
skladno z informacijami, ki na trgu krožijo oziroma skladno s poslovno in strateško 
politiko podjetja, ki želi priključitev izvesti. 
 
2.9.1.4. Faza ocenjevanja 
 
Potrebno je izdelati celovito analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in 
nevarnosti ciljnega podjetja. Pri tem lahko uporabimo različne prijeme. Analizo lahko 
izvedemo po posameznih funkcijskih področjih oziroma po posameznih členih verige 

                                                           
18 Najpogosteje angažirajo finančne in pravne institucije, ki so specializirane za samo izvedbo 
priključitve podjetja. 
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vrednosti ciljnega podjetja. Analiza je v tej fazi že zelo podrobna, vključuje pa tudi 
podrobnejšo proučitev pravnega vidika priključitve ciljnega podjetja. Klug navaja, da 
je za učinkovito vrednotenje ciljnega podjetja potrebno zbrati vsaj naslednje podatke 
(Klug, 1989, str. 39): 
1. Proizvodi in trgi priključenega podjetja, ki vključujejo: 
- oceno gibanja prodaje in stopenj dobičkonosnosti prodaje obstoječih in novih 

proizvodov, 
- stroške prodaje in trženja v prihodnjem obdobju, 
- trende gibanja cen in omejitve ter priložnosti v prihodnjem obdobju. 
2. Organizacija proizvodnega procesa, ki vključuje: 
- obstoječo in pričakovano strukturo stroškov podjetja, 
- potrebe po ključnih človeških virih, skupaj s stroški dela, 
- organizacijsko strukturo podjetja. 
3. Finance, ki vključujejo: 
- potrebne denarne izdatke povezane s priključitvijo, 
- oceno vpliva priključitve na obratni kapital podjetja, 
- gibanje stroškov pred in po priključitvi, 
- sinergije, ki lahko znižajo stroške. 
4. Panoga in konkurenca kandidata za priključitev, ki vključujeta podatke o: 
- ukrepih konkurence, ki bi lahko vplivali na cenovno politiko ali pa na 

povpraševanje po proizvodih podjetja, 
- splošnih trendih v panogi, ki bi lahko vplivali na prihodke ali stroške podjetja. 
 
V tem okviru je potrebno najti odgovore tudi na specifična vprašanja znotraj 
posameznih področij. Potencialna priključitev mora biti raziskana vsaj do te mere, da 
lahko ugotovimo ali so rezultati poslovanja v preteklih letih ustrezna osnova za 
vrednotenje podjetja. Na osnovi proučevanja priključenega podjetja in panoge, v 
kateri se nahaja, moramo biti sposobni razviti več različnih scenarijev. Vrednotenja 
potencialne priključitve lahko opravimo s pomočjo različnih metod, kot so 
diskontiranje pričakovanih prihodnjih donosov, analiza primerljivih transakcij, analiza 
primerljivih podjetij in druge metode. Najpogosteje se uporablja metoda diskontiranje 
prihodnjih donosov, ki so posledica razvite strategije priključitve. 
 
Davidson posebej poudarja potencialne tržne točke ciljnega podjetja, na katere bi 
morali biti pozorni pri ocenjevanju tržne podstrukture (Davidson, 1987, str. 375): 
1. Ali se ciljno podjetje nahaja v tržnem segmentu hitrih stopenj rasti? 
2. Kakšna je moč blagovnih znamk podjetja? Ali je pridobilo ali izgubilo tržni delež v 

zadnjih petih letih? Ali so bili dejanski dosežki podjetja enaki načrtovanim? 
3. Katere so kritične veščine na ciljnem trgu in ali jih podjetje ima? Ali ima podjetje 

kakšne edinstvene prednosti pred konkurenco v smislu ustvarjanja neke posebne 
vrednosti za kupce in kako dolgo bodo edinstvene veščine še pomenile prednost 
pred drugimi podjetji? 
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4. Kakšni so podatki ciljnega podjetja glede inovacij, s poudarkom na proučevanju 
njihovega prispevka k dobičku? 

5. Kakšna je verjetnost vstopa glavnih konkurentov v ciljni tržni segment? 
6. Kakšna je cenovna elastičnost glavnih proizvodov ciljnega podjetja? 
7. Kakšna je odvisnost ciljnega podjetja od kritičnih materialov, za katere so cene 

nestabilne in nepredvidljive? 
8. Kakšne so ocenjene bruto in neto stopnje dobičkonosnosti prodaje za glavne 

proizvode ciljnega podjetja? 
 
Bistveno je, da pri ocenjevanju ciljnega podjetja ne zanemarimo nobenega 
funkcijskega področja oziroma člena v verigi vrednosti. Med razlogi velikega števila 
neuspešnih priključitev podjetja so pogosto ravno preveliko poudarjanje finančnih in 
pravnih vidikov priključitve, hkrati pa se zanemarja nekatere druge prav tako 
pomembne vsebinske vidike. 
 
2.9.1.5. Faza pristopa k ciljnemu podjetju 
 
Lastnike in poslovodstvo ciljnega podjetja je potrebno obravnavati kot porabnika. 
Najprej je potrebno ugotoviti dejavnike, ki jih motivirajo za prodajo podjetja. Motivi za 
prodajo so lahko različni, lahko gre za strah pred konkurenco, pomanjkanje kapitala, 
željo po upokojitvi ali pa enostavno za željo po vnovčitvi lastniškega kapitala. Obstaja 
tudi možnost, da se poslovodstvo ali drugi udeleženci v podjetju upirajo priključitvi. 
Poznamo različne tehnike in taktike poskusa priključitve ciljnega podjetja. Ritch 
navaja tri ključne: prijateljsko prepričevanje, oportunistični pristop in pristop brez 
pogajanja (Ritch, 1987, str. 124). Na uspeh prijateljskega prepričevanja običajno 
vplivajo predvsem trije dejavniki: 
1. kako poslovodstvo ciljnega podjetja vrednoti samostojnost, 
2. zagotovitev ustreznih vlog zainteresiranim udeležencem ciljnega podjetja tudi v 

novem podjetju, 
3. cena, ki jo je podjetje pripravljeno plačati za priključitev. 
 
Cena priključenega podjetja je odvisna od več dejavnikov: konkurenčnost trga 
podjetij, število ponudnikov za priključitev ciljnega podjetja, zakonodaja ali način 
plačila priključitve. V primeru oportunističnega pristopa poskuša podjetje priključiti 
ciljno podjetje, ki je predmet poskusa sovražne priključitve s strani drugega podjetja. 
Značilnost priključitve brez pogajanj pa je enostranski poskus pridobitve večinskega 
deleža v ciljnem podjetju, brez privolitve poslovodstva v tem podjetju. 
Poslovodstvo podjetja lahko sestavi listino o nameravani priključitvi, v kateri pojasni 
osnovne značilnosti svoje ponudbe za priključitev. Listina je namenjena poslovodstvu 
in delničarjem ciljnega podjetja. Obstajata vsaj dva tehtna razloga za njeno sestavo 
(Crawford, 1989, str. 76): 
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- moralna obveza ponudnika je, da na primeren način obvesti zainteresirane 
udeležence o nameravani priključitvi, 

- v njej je mogoče opredeliti temeljne značilnosti transakcije, s čimer se sodelujoče 
strani izognejo morebitnim namernim ali nenamernim nesporazumom. 

 
Obstajajo pa tudi razlogi, da se listina ne sestavi, saj lahko oslabi pogajalski položaj 
ponudnika. Poleg tega zahteva veliko časa in energije, ki ju je mogoče koristneje 
porabiti pri konkretnem sestavljanju sporazuma o priključitvi. 
 
Podrobnejši postopek v zvezi s ponudbo za priključitev podjetja urejajo v posameznih 
državah.  
 
2.9.1.6. Faza izvedbe 
 
V tej fazi je posebej pomembna vloga različnih pravnih in finančnih svetovalcev. 
Podjetje, ki želi razviti uspešno strategijo priključitve, se mora v tej fazi osredotočiti 
na postavljene strateške cilje in izvesti strategijo priključitve le v primeru, če le-ta 
obeta, da bo omogočila uresničenje postavljenih ciljev. 
 
Upoštevati je potrebno, da ima poslovodstvo ciljnega podjetja na voljo celo vrsto 
obrambnih mehanizmov, s katerimi se lahko zavaruje pred priključitvijo. Sikora in 
White navajata nekatere najbolj znane ukrepe poslovodstva ciljnega podjetja, katerih 
namen je preprečiti priključitev (Sikora, 1987, str. 467-468; White, 1987, str. 336): 
- odprodaja najdonosnejših dejavnosti, 
- strupene tabletke, 
- povečanje zadolženosti ciljnega podjetja, 
- razvoj novega kapitalsko zahtevnega investicijskega programa, 
- radikalno prestrukturiranje ciljnega podjetja, da bi povečali ceno delnic, 
- priključitev drugega podjetja, 
- odkupovanje lastnih delnic, 
- spremembe statuta in 
- zlata padala. 
 
Običajna posledica izvajanja obrambnih ukrepov, z izjemo prestrukturiranja in 
odkupovanja lastnih delnic, je manjša ustreznost ciljnega podjetja za priključevalca. 
Če v takšnih primerih do priključitve kljub vsemu pride, je možnost, da bi bila razvita 
strategija priključitve uspešna, bistveno manjša. Podjetje mora zato vložiti večji 
napor, da prepriča vse zainteresirane udeležence v ciljnem podjetju o koristnosti 
priključitve za vse udeležene strani. Na ta način si lahko bistveno poveča možnosti 
za dosego strateških ciljev. 
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2.10. Ocenjevanje strategije priklju čitve 
 
Vsako strategijo ocenjujemo glede na kvantitativne in kvalitativne dejavnike. 
Sorazmerno lahko je opredeliti in tudi izmeriti kvantitativne dejavnike, problematična 
pa je opredelitev in merjenje kvalitativnih dejavnikov, zato si pogosto pomagamo s 
subjektivno oceno. 

2.10.1. Splošna merila za ocenjevanje strategije pr iklju čitve 

 
Za ocenjevanje osnovnih in poslovnih strategij poznamo različne pristope. Znan 
prijem ocenjevanja razvitih osnovnih strategij je portfeljska analiza19, Porter pa v 
svojem pristopu ocenjuje poslovne strategije z vidika privlačnosti panoge in 
relativnega konkurenčnega položaja v njej. 
 
Gilmore navaja pet splošnih meril, ki bi jih v podjetjih morali upoštevati pri 
ocenjevanju možnih strategij (Gilmore, 1971, str. 79): 
- relativna uspešnost strategije glede njenega prispevka k reševanju strateškega 

problema podjetja, 
- skladnost strategije s sposobnostmi in viri podjetja, 
- skladnost strategije z relativnimi konkurenčnimi prednostmi podjetja, 
- konsistentnost strategije s cilji in vrednotami poslovodstva podjetja in njena 

odzivnost na probleme družbe, 
- relativna sposobnost strategije, da v največji možni meri omeji porajanje novih 

problemov v podjetju. 
 
Pri ocenjevanju se je mogoče, poleg omenjenih, opreti tudi na nekatera druga merila 
(Pučko, 1999, str. 286-287): 
- notranja konsistentnost strategije, 
- konsistentnost strategije z dinamiko okolja in dinamiko podjetja, 
- skladnost strategije s prednostmi podjetja in glavnimi slabostmi, 
- skladnost organizacijske strukture podjetja z razvito strategijo, 
- konsistentnost razvite strategije s politikami, organizacijsko kulturo, stilom 

upravljanja in poslovodenja ter uveljavljenimi postopki v podjetju, 
- sprejemljivost rizičnosti razvite strategije za podjetje, 
- ustrezne časovne opredelitve uresničevanja strategije glede na tržne razmere in 

konkurenco, 
- realnost predpostavk, na katerih temelji ocena uspešnosti razvite strategije. 
 

                                                           
19 Več o tem glej v poglavju 2.3.2. 
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2.10.2. Analiti čna merila za ocenjevanje strategije priklju čitve  

 
V primeru uporabe analitičnih meril lahko ocenjujemo strategije predvsem glede na 
sinergične učinke, stroške vstopa, donosnost in tveganje. 
 
2.10.2.1. Ocenjevanje sinergi čnih u činkov priklju čitve 
 
Ocenjevanje sinergičnih učinkov strategije priključitve zajema ocenjevanje 
ekonomskih rezultatov poslovanja, ki so posledica priključitve podjetja. Sinergije se 
lahko pojavljajo na različnih področjih poslovanja podjetja. Potencialne sinergije 
strategije priključitve je potrebno iskati na osnovi analize prednosti in slabosti ter 
poslovnih priložnosti in nevarnosti obeh podjetij, ki sodelujeta v procesu 
priključevanja. Kljub temu, da so potencialni sinergični učinki strategije priključitve 
podjetja lahko očitni, jih podjetje priključevalec v praksi pogosto ne izkoristi. 
 
Iz verige vrednosti izhajata dve obliki povezav, ki sta lahko vir sinergij. Prva 
povezava je prenos poslovnih praks med podobnimi členi verige, medtem ko gre pri 
drugi povezavi za sposobnost povezovanja aktivnosti za več členov v verigi. 
Najpogosteje omenjeni vir sinergije je povezovanje poslovnih aktivnosti (angl. sharing 
activities). Pogosto je to potreben, toda ne zadosten pogoj za sinergijo, ki bi 
omogočila razvoj konkurenčne prednosti podjetja. Identificirati je mogoče šest 
dejavnikov, ki so potrebni za razvoj konkurenčnih prednosti na podlagi sinergij 
(Gruca, Nath, Mehra, 1997, str. 607): 
1. Skupni viri morajo biti kritični dejavnik v verigi vrednosti podjetja. Več ko nek vir 

prispeva k vrednosti proizvoda ali storitve v očeh kupca, bolj je ta vir kritičen. 
2. Skupni vir mora biti dovolj fleksibilen, da omogoča raznovrstno uporabo. 
3. Izkoriščanje skupnih virov ne sme biti podvrženo omejitvam zmogljivosti. 
4. Realizacija potencialne sinergije je odvisna od stroškov priključitve.  
5. Stroški koordinacije in integracije priključenega podjetja ne smejo onemogočiti 

realizacijo potencialne sinergije. 
6. Skupni vir mora biti edinstven in težko posnemljiv.  
 
Povezovanje aktivnosti posameznih členov v verigi vrednosti med poslovnimi 
enotami omogoča doseganje konkurenčne prednosti z znižanjem stroškov ali z večjo 
diferenciacijo. V ozadju znižanja stroškov je doseganje ekonomije dosega, boljše 
izkoriščanje kapacitet ali hitrejše pomikanje podjetja po krivulji učenja. Povezovanje 
nekaterih aktivnosti lahko zniža stroške diferenciacije (npr. skupna mreža storitev) in 
povečuje njen potencial. 
 
Razvoj elektronike in informatike je povzročil nove priložnosti za povezovanje 
aktivnosti. Odločitev za skupno opravljanje nekaterih aktivnosti za več poslovnih enot 
hkrati se sprejme na ravni korporacije v okviru osnovne strategije in lahko vključuje 
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tako priključitev kot tudi notranjo rast. Korporacija lahko izvede priključitev v ciljni 
panogi (nova panoga) in nato integrira poslovne enote priključenega podjetja z 
ostalimi s pomočjo skupnega opravljanja nekaterih aktivnosti20. Podjetje na ta način 
ustvari grozd povezanih enot, ki vsebuje tudi vse priključene enote. 
 
Posamezne poslovne enote imajo sicer ločene verige vrednosti, vendar se lahko 
znanje in veščine o izvajanju posameznih aktivnosti prenašajo med njimi. Možnosti 
za prenos znanja in veščin med poslovnimi enotami nastanejo, če imajo podobne 
konfiguracije verige vrednosti, podobne kupce, distribucijske kanale ali nabavne poti 
in enako generično strategijo. Tudi če poslovne enote poslujejo avtonomno, lahko 
prihaja do prenosa poslovnih praks, ki vodijo do konkurenčnih prednosti ob 
naslednjih pogojih (Porter, 1987, str. 54): 
1. Aktivnosti so dovolj podobne, da je prenos poslovnih praks smiseln. 
2. Prenos poslovnih praks vključuje aktivnosti, ki so pomembne za pridobitev 

konkurenčne prednosti.  
3. Poslovne prakse, ki naj bi bile prenesene, so hkrati napredne in prenosniku 

lastne, tako, da presegajo sposobnosti konkurentov. 
 
Do prenosa poslovnih praks ne pride slučajno, ampak se morata priključevalec in 
priključena poslovna enota pri prenosu ustrezno angažirati21. Močna osnova za 
prenos poslovnih praks je lahko tudi razlog za vstop na določen trg z razvojem 
strategije priključitve podjetja. Podjetje lahko s priključitvijo podjetja na ciljnem trgu, 
na katerega prenese poslovne prakse, zniža nekatera tveganja »investicije od 
začetka«.  
 
2.10.2.2. Ocena stroškov vstopa 
 
V primeru ocenjevanja strategije popolne ali omejene diverzifikacije je potrebno 
oceniti stroške vstopa na novo poslovno področje. Nekatere ovire za vstop v nove 
panoge lahko ugotovimo že s pomočjo orodja, ki ga je razvil Porter za analizo 
privlačnosti panoge22. Med poglavitne ovire sodijo pomanjkanje specifičnih znanj 
(»know-how«), ekonomije obsega, patentne in licenčne zahteve, nezadosten ugled 
podjetja, pomanjkanje zemljišč, distributerjev, surovin, preference obstoječih 
odjemalcev v panogi in ocene o minimalnem, še smiselnem obsegu proizvodnje. 
 
Prednost strategije priključitve pred ostalimi načini vstopa na novo poslovno področje 
je predvsem v hitrosti vstopa in zmanjšanju različnih stroškov, ki so povezani z 
negotovostmi poslovanja na novem trgu, ki so značilni za »investicijo od začetka«. 

                                                           
20 Primeri korporacij, ki so diverzificirale na ta način so P&G, Du-Pont in IBM. 
21 Znani so primeri prenosa poslovnih praks v hotelskih verigah. 
22 Glej sliko 3 v poglavju 2.2.2.1. 
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Stroški in primernost vstopa na novo poslovno področje so odvisni tudi od sorodnosti 
novega in obstoječega področja. 
 
2.10.2.3. Ocenjevanje ekonomskih donosov strategije  priklju čitve 
 
Na velikost ekonomskih donosov strategije priključitve vplivata cena priključitve 
podjetja in dodatni neto denarni tok, ki je posledica priključitve. Na neto denarni tok, 
ki je posledica razvite strategije priključitve, vplivajo predvsem: 
- obstoj različnih sinergij med podjetjema, 
- diskontna stopnja oziroma stroški kapitala in 
- dolžina proučevanega obdobja. 
 
Pri projekciji denarnega toka upoštevamo le dodatne denarne tokove, ki jih 
priključeno podjetje prispeva k podjetju priključevalcu. Takšna projekcija denarnega 
toka se lahko precej razlikuje od tiste, ki upošteva denarne tokove ciljnega podjetja 
ob predpostavki njegove samostojnosti. Razliko med obema projekcijama 
predstavljajo različne sinergije, ki so posledica priključitve. Repovž loči naslednje 
pojme (Repovž, 1996, str. 37): 
- knjigovodska vrednost ciljnega podjetja, 
- dokumentacijska (ocenjena) vrednost ciljnega podjetja, 
- tržna vrednost ciljnega podjetja in 
- zaradi priključitve povečana sedanja vrednost ciljnega podjetja. 
 
Za oceno smotrnosti priključitve je mogoče uporabiti tudi druge metode, vendar mora 
biti v vsakem primeru dosežena pozitivna neto sedanja vrednost priključitve kot 
razlika med koristnostjo in stroški priključitve podjetja. Projekcijo denarnega toka je 
smiselno izvesti le za toliko obdobij, da lahko z še določeno stopnjo verjetnosti 
napovemo njegovo velikost. V praksi je to odvisno od značilnosti panoge, politike 
poslovodstva in od specifičnosti posamezne priključitve. Najpogosteje podjetja 
uporabljajo pet ali desetletno obdobje, pri čemer je projekcijo denarnega toka 
smiselno izvesti le za obdobje, v katerem pričakovana stopnja donosa priključitve 
presega minimalno še sprejemljivo stopnjo donosa priključitve (Rappaport, 1987, str. 
167). 
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Projekcijo denarnega toka lahko izvedemo z metodo diskontiranih prostih denarnih 
tokov (Sudarsanam, 1997, str. 153): 
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kjer je: 
TVa = ciljna vrednost po priključitvi; 
FCFt = prosti denarni tok ciljnega podjetja v periodi t; 
Vt = končna vrednost ciljnega podjetja  
WACC = tehtano aritmetično povprečje stroškov kapitala 
 
Napoved vrednosti posameznih spremenljivk v zgornji enačbi je povezana z večjo ali 
manjšo stopnjo tveganja. Običajno velja, da čim daljši časovni horizont zajamemo v 
oceno, tem večja je stopnja tveganja. V podjetjih si zato pomagajo z različnimi 
metodami, med katerimi je zelo pogosto uporabljeno razvijanje scenarijev. Po tej 
metodi poskušamo ugotoviti pesimistično, optimistično in najverjetnejšo vrednost za 
posamezno relevantno spremenljivko. Posameznim vrednostim lahko pripišemo tudi 
subjektivne ocene verjetnosti, da bodo dejansko realizirane. Zaradi sistematične 
kvantifikacije posameznih elementov strategije nam takšno predvidevanje 
posameznih vrednosti spremenljivk in verjetnosti njihovega nastopa daje realno 
oceno razvite strategije priključitve. 
 
Podjetje, ki želi razviti strategijo priključitve, mora pravočasno ugotoviti različne 
''skrite stroške'' strategije. Pri ocenjevanju stroškov priključitve se namreč večina 
osredotoči le na ceno, ki jo podjetja plača za ciljno podjetje. Na to ceno izračunavajo 
donos strategije priključitve in tako upoštevajo le začetne stroške. Pri tem 
zanemarjajo stroške fizične integracije zmogljivosti, stroške realokacije zaposlenih in 
druge skrite stroške, ki izhajajo iz integracije dveh podjetij23. Neupoštevanje ali 
podcenjevanje skritih stroškov lahko vodi do napačnih ocen ekonomskih donosov 
strategije priključitve. 
 
2.10.2.4. Ocenjevanje tveganja strategije priklju čitve 
 
Pri ocenjevanju tveganja priključitve podjetja je potrebno ločevati tri različne tipe 
tveganja (Brigham, 1992, str. 392): 
- tveganje posamezne naložbe, 
- korporacijsko tveganje in 
- tržno tveganje. 

                                                           
23 Realokacija in odpuščanje zaposlenih delavcev je lahko omejena z zakonodajo ali s kolektivno 
oziroma individualno pogodbo. Poleg tega je lahko posledica poskusa realokacije zaposlenih nastanek 
visokih stroškov selitve in v skrajnem primeru celo izguba perspektivnih kadrov. 



  

46 

Tveganje posamezne naložbe temelji na ocenjevanju variabilnosti njenih 
pričakovanih donosov. Pri tem ocenjevanju zanemarimo dejstvo, da je posamezna 
naložba le ena od naložb v portfelju naložb podjetja in da ima vsak posamezen 
delničar možnost diverzificirati svoj portfelj. 
 
Pri ocenjevanju strategije priključitve z vidika korporacijskega tveganja upoštevamo, 
da je priključitev določenega podjetja običajno samo ena od naložb podjetja. Vpliv 
tveganja priključitve podjetja na donosnost bo deloma diverzificiran znotraj portfelja 
vseh naložb. Korporacijsko tveganje strategije priključitve merimo z vplivom 
priključitve na variabilnost donosov podjetja priključevalca. 
 
Tržno tveganje priključitve je njeno tveganje z vidika investitorja, ki ima dobro 
diverzificiran svoj portfelj naložb. Tveganje, ki ga je z diverzifikacijo mogoče odpraviti 
imenujemo nesistematično tveganje, preostalo tveganje, ki je odvisno od splošnih 
gospodarskih pogojev in ga z diverzifikacijo premoženja ni mogoče odpraviti, pa je 
sistematično tveganje. 
 
Tveganje strategije priključitve, merjeno z vidika posamezne naložbe je pomembno z 
dveh vidikov: 
1. Ta tip tveganja je najlažje merljiv. 
2. V večini primerov vsi trije tipi tveganja visoko korelirajo. 
 
Načini ocenjevanja tveganja posamezne strategije priključitve podjetja so lahko 
različni. V nadaljevanju kratko navajam tri možne načine: 
1. analiza občutljivosti, 
2. analiza na podlagi scenarijev in 
3. analiza tveganja z računalniško simulacijo. 
 
Analiza občutljivosti je metoda, pri kateri merimo vpliv spremembe posamezne 
ključne spremenljivke na neto sedanjo vrednost naložbe pri pogoju »ceteris paribus« 
(glej sliko 11). Čim večja je absolutna vrednost smernega koeficienta posamezne 
premice, tem večja je občutljivost strategije priključitve na spremembo posamezne 
spremenljivke in s tem tudi tveganje. 
 
Analiza tveganja na podlagi različnih scenarijev je podobna analizi občutljivosti24. 
Analiza tveganja z računalniško simulacijo pa je tehnika, pri kateri izvedemo 
simulacijo prihodnjih dogodkov s pomočjo računalnika in na ta način generiramo 
ocenjene stopnje donosa in tveganje, ki je z njimi povezano. Tako dobimo poleg 

                                                           
24 Več o tem glej v poglavju 2.10.2.3. 
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najbolj verjetne stopnje poslovne uspešnosti strategije, tudi verjetnostno distribucijo 
te uspešnosti25. 
 
Slika 11: Neto sedanja vrednost naložbe pri različnih odstopanjih dejanske vrednosti 
               posamezne spremenljivke od pričakovane 
 
           NSV 
           (d.e.) 
        prodaja 
      15000 
 
      10000        stroški kapitala 
 
        5000 
              spremenljivi stroški 
 
 
 
            - 10%           0    10%  odstopanje 
 
 
Tveganje lahko vključimo v analizo posamezne naložbe tudi s povečanjem 
zahtevane stopnje donosa ali pa neposredno preko denarnega toka, ki ga 
prilagodimo glede na tveganje. Merjenje korporacijskega tveganja strategije 
priključitve pa temelji na portfolio pristopu, kjer ocenjujemo uravnoteženost denarnih 
tokov. Problem tega pristopa je predvsem v pogosto nejasni povezavi med denarnim 
tokom, ekonomsko uspešnostjo in poslovnim tveganjem. 
 

3. PREDSTAVITEV PODJETJA SAVATECH, d.o.o. 

3.1. Splošno 
 
Predstavitev poslovne skupine Sava 

 

Poslovna skupina Sava sodi v vrh uspešnih slovenskih poslovnih sistemov. Začetki 

Save segajo v september leta 1920, ko je družba Atlanta – importna in eksportna 

družba v Kranju registrirala izdelovanje gumijevih izdelkov. Leta 1967 je Sava s 

Semperitom sklenila licenčno pogodbo za proizvodnjo diagonalnih plaščev in leta 

                                                           
25 Prvi je uporabo analize, na podlagi računalniške simulacije, celovito obdelal Hertz (Hertz, 1964, str. 
95-106.) 
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1972 je bila kot plod uspešnega sodelovanja ustanovljena Tovarna avtopnevmatike 

Sava Semperit, ki je izdelovala radialno pnevmatiko in ki je bila skupno vlaganje 

Save in Semperita.  

 

Sledilo je obdobje velikih sprememb. Leta 1995 je bilo prekinjeno sodelovanje z 

dotedanjim partnerjem Semperitom oziroma njegovim pravnim naslednikom 

Continentalom, začeli so se pogovori s koncernom Goodyear. Po dveletnih 

pogajanjih je bila 10. decembra 1997 podpisana pogodba o dolgoročnem poslovnem 

partnerstvu. Ustanovljeni sta bili dve mešani družbi v večinski lasti koncerna 

Goodyear: Goodyear Engineered Products Europe, d.o.o., družba za proizvodnjo 

gumenih tehničnih izdelkov, in Sava Tires, d.o.o., družba za proizvodnjo 

avtomobilskih pnevmatik (Časopis koncerna Sava d.d.,1998. str.11).  

 

Delniška družba Sava se je usmerila na novo razvojno pot. V letih 1998 in 1999 je s 

priključitvami in ustanavljanjem novih podjetij svojo tradicionalno prisotnost na 

področju gumarstva in kemije pričela širiti tudi na področja trgovine, turizma in 

nepremičninske dejavnosti. 

 

Vse kompleksnejša postaja tudi Savina zunanjetrgovinska mreža, spletena je iz 

desetih trgovskih družb v sedmih evropskih državah (Češka, Hrvaška, Italija, 

Madžarska, Nemčija, Velika Britanija, Poljska) in ene družbe v ZDA, ki ponujajo 

gumarske in kemične izdelke širokemu krogu kupcev. Sava bo s širitvijo na druga 

zemljepisna področja tudi v prihodnje pridobivala in utrjevala svoj položaj na 

svetovnih trgih. 

 

Sava, d.d., je obvladujoča družba Poslovne skupine Sava, s funkcijami upravljanja, 

nekaterimi skupnimi poslovnimi funkcijami in storitvami nekaterih poslovnih servisov. 

V svoji poslovni usmeritvi sledi načelom poslovne odličnosti in predstavlja enega od 

stebrov slovenskega gospodarstva. 

 

Savini načrti za prihodnost so ambiciozni in sledijo strateški usmeritvi, po kateri je 

pospešena rast obsega poslovanja temeljni pogoj za hitrejši razvoj Poslovne skupine 

Sava in njeno dolgoročno finančno uspešnost (Letno poročilo Sava, d.d., 2002, str. 

22).  
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SAVA, D.D. – SAVATECH, D.O.O.   

 

Gumarstvo je temelj, na katerem že od leta 1920 raste današnja Sava. Tri gumarske 

družbe (Sava Guma, d.d., Sava Medical in storitve, d.o.o., Sava Rol, d.o.o.) in sedem 

gumarskih programov Save, d.d., (Eko, Mešalnica, Prevleke valjev, Print, Profili, 

Transportni trakovi in Velo) so se združili v enovito gumarsko družbo Savatech, 

d.o.o., ki razvijajo, proizvajajo in tržijo široko paleto gumenih izdelkov (Letno poročilo 

Sava, d.d., 2002, str. 41):  

- gumene izdelke za zaščito okolja in reševanje;  

- kavčukove zmesi;  

- gumene zaščitne obloge;  

- gumene obloge valjev za papirno, lesno, tekstilno, grafično in drugo industrijo ter 

servisno obnovo valjev;  

- offsetno gumo za tiskarsko industrijo;  

- polna in penasta gumena tesnila za gradbeništvo;  

- avtomobilske zračnice in stiskane izdelke;  

- transportne trakove za rudarstvo in gradbeništvo;  

- plašče za skuterje, mopede, kolesa, industrijska vozila, zračnice in polna kolesa.  

  

Predstavitev SAVATECH, d.o.o. 
 
Dejavnost gumarskih programov, ki je do konca leta 2001 potekala v okviru 
matičnega podjetja Sava, d.d., se je s 1. januarjem 2002 organizirala v samostojno 
družbo Savatech, d.o.o. (Letno poročilo Sava, d.d., 2002, str. 24). Sava, d.d., kot 
obvladujoča družba Poslovne skupine Sava pa se je formalno preoblikovala v 
holding. Ta vključuje funkcijo upravljanja in financiranja skupine, skupne poslovne 
funkcije in poslovne servise. 
 
Savatech, d.o.o., je s tem postal nosilec razvoja gumarske dejavnosti (steber 
Gumarstvo) v okviru Poslovne skupine Sava. Pod njegovim okriljem delujejo še 
ptujska Sava Guma, zagrebški Sava Rol, kranjski Sava-Schäffer in devet 
zunanjetrgovinskih družb, ki so sicer samostojne pravne osebe, vendar po 
upravljalskem principu poročajo podjetju Savatech, d.o.o.  
 
Družba Savatech nadaljuje z intenzivnim prestrukturiranjem gumarskih programov, 
deluje v smeri izboljšanja tržne privlačnosti in konkurenčnega položaja izdelkov. 
Uvedli so sistem integriranega komuniciranja SAP R/3, ki prinaša bistven napredek 
pri servisiranju. Poslovna odličnost pa je temeljni vzvod strategij vseh programov in 



  

50 

družbe, v katerih so določeni strateški cilji poslovnih funkcij in poti za doseganje teh 
ciljev. 
 

Poslovanje Savatech, d.o.o., ustreza merilom kakovosti, definiranih v SIST ISO 
standardih. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je nastal evropski model celovitega 
obvladovanja kakovosti. Danes je ta model podlaga najpomembnejšemu poslovnemu 
priznanju - slovenskemu in evropskemu priznanju za kakovost. Savatech, d.o.o., 
ocenjuje, da je njen cilj imenovati se odlično podjetje, merilo odličnosti podjetja pa 
vidi v celoviti kakovosti, torej odličnosti na vseh področjih, ki jih vsebuje slovenski in 
evropski model. 
 
Podjetje Savatech, d.o.o., ima zaposlenih 686 ljudi. Leta 2003 je v primerjavi z letom 
2002 prodajo povečalo za 3% in z njo iztržilo 9,9 milijard SIT, od tega izvoz 
predstavlja nekaj več kot tri četrtine. Največji zunanji trgi so Nemčija, Italija, Hrvaška, 
Francija in Velika Britanija. Občutno je povečalo ustvarjeno dodano vrednost, ki je 
znašala 3,02 milijarde SIT, vendar je za načrti zaostalo za 15%. Čisti dobiček je bil 
negativen in sicer 783 mio SIT. Vseh še višje zastavljenih ciljev ni izpolnilo zaradi 
poslabšane konjunkture v Evropski uniji, manjše konkurenčnosti nekaterih programov 
in zaostritve konkurenčnih pogojev (Letno poročilo Sava, d.d., 2003, str. 44, 45). 
 

Podjetje vodi dvočlansko poslovodstvo, vsak program oz. poslovni servis pa ima 
svojega direktorja, ki je odgovoren za poslovanje svojega programa. Poslovodstvo in 
direktorji se redno sestajajo na kolegijih direktorjev, ki so enkrat mesečno. Vsak 
program je naprej razdeljen na oddelke prodaje, razvoja in tehnologije ter 
proizvodnje, katerih vodje poročajo direktorju programa. 

3.2. Kratka zgodovina podjetja 
 
Začetki koncerna Sava, d.d., segajo v leto 1920, ko je obrtniška delavnica Atlanta pri 
Okrajnem glavarstvu v Kranju prijavila izdelovanje gumenih izdelkov, že naslednje 
leto pa se je preimenovala v Vulkan (Časopis koncerna Sava, d.d., 1998, str. 11). 
Leta 1931 jo je kupilo dunajsko podjetje Semperit, vendar jo je leta 1940 prodalo 
družbi Continental iz Hannovra. Po drugi svetovni vojni je bilo podjetje 
nacionalizirano in preimenovano v Savo Kranj. Pomembna prelomnica je bila 
licenčna pogodba s Semperitom za potniško pnevmatiko v letu 1967, pet let kasneje 
pa že sledi ustanovitev Tovarne avtopnevmatike Sava - Semperit s 27% deležem te 
avstrijske firme. Pogodba o 25-letnem sodelovanju je Savi prinesla nove tehnologije, 
dostop do mednarodnih trgov in občutek za tržni način poslovanja. Leta 1997 se je 
pogodba iztekla in tekom pogajanj o podaljšanju pogodbe se je izkazalo, da bi Sava 
morala pristati na težke Continentalove pogoje in omejiti izvoz svoje blagovne 
znamke. Močne tendence združevanja v tej panogi so upravo Save prisilile v 
strateško odločitev, da si najde drugega partnerja. Tako je v letu 1998 prišlo do 
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ustanovitve dveh skupnih vlaganj z Goodyearom iz Akrona v ZDA. Goodyear je 
postal večinski lastnik dveh novih podjetij, v Savi Tires ima 60% delež, v podjetju 
Goodyear Engineered Products Europe pa 75% delež. Za nakup obeh deležev je 
odštel 120 milijonov dolarjev, želi pa postati 100% lastnik obeh podjetij (Časopis 
koncerna Sava, d.d., 1998, str.11),  
Sava, d.d., je z denarjem od kupnine začela svojo naložbeno dejavnost. Leta 2000 
Savine delnice začno kotirati na Ljubljanski borzi.  
Gumarstvo je temelj, na katerem že od leta 1920 raste današnja Sava, družba 
Savatech, d.o.o., ki je bila ustanovljena leta 2001, pa združuje vse programe, ki se 
ukvarjajo s to dejavnostjo. Programi razvijajo, proizvajajo in tržijo široko paleto 
gumenih izdelkov, kot so plašči za skuterje, mopede in kolesa, tesnila za 
gradbeništvo, transportni trakovi za rudarstvo in gradbeništvo, kavčukove zmesi, 
izdelke za zaščito okolja in reševanje…  
 

3.3. Opis proizvodnje in proizvodov 
 
V družbi Savatech, d.o.o. razvijamo, proizvajamo in tržimo široko paleto gumenih 

izdelkov, ki sem jih naštel že v poglavju 3.1, v tem poglavju pa se bom osredotočil na 

proizvodnjo in proizvode programa Profili.  

 
Tehnološki in proizvodni dejavniki pomembno vplivajo na oblikovanje strategije ter 
izdelavo planov nabave, proizvodnje in prodaje, zato jih je potrebno podrobno 
poznati in razumeti.  
 
Proizvodnja in vse tehnološke faze se izvajajo na eni lokaciji. Proizvodnja je serijska 
in naročniška, saj se vsak proizvod izdela za znanega kupca. Uporabljena 
tehnologija je zanesljiva in stabilna, večina strojev je novih, za dotrajane načrtujemo, 
da jih obnovimo ali zamenjamo. Tehnološki proces je za različne izdelke podoben, 
število proizvodnih faz pa je pri vseh izdelkih približno enako. Stopnja avtomatizacije 
je visoka, saj so skoraj vsi stroji računalniško podprti, poudariti pa je potrebno, da sta 
časovna in kakovostna komponenta zelo pomembni. 
 
Proizvodnja poteka na vulkanizacijskih linijah, ki so zasnovane tako, da proces 
poteka v zaporednih fazah in je tudi takoj končan, brez dodatnih tehnoloških faz na 
drugih lokacijah. Tehnološki proces se začne z dovajanjem surove kavčukove zmesi 
v brizgalnik, kjer jo segrejemo na približno 80 °C.  Skozi orodje, ki je oblikovano tako, 
da zagotovi končno obliko izdelka, zmes brizgamo v vulkanizacijsko kad, kjer jo 
potopimo v sol, ki je segreta na 230 °C. V kadi zme s vulkanizira, to pomeni, da 
preide iz plastičnega v elastično stanje - surova zmes postane elastična guma. 
Hitrost vulkanizacije je odvisna od same zmesi in od velikosti profila. Po vulkanizaciji 
profil izpiramo in hladimo v ohlajeni vodi, ki ima približno 15 °C, nato pa ga navijemo 
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na kolute in embaliramo v škatle. Profil se pred navijanjem dimenzijsko kontrolira na 
projektorju, vizualna kontrola (razni vključki, umazanija,…) pa se vrši neposredno na 
liniji.  
Omeniti velja, da se vsa odvečna sol iz vulkanizacijske kadi s pomočjo rekuperatorja 
soli vodi nazaj v kad. Na ta način je zadoščeno ekološkim predpisom. 
 
Izdelki, ki jih proizvajamo v programu Profili so uporabljeni za najrazličnejše namene, 
večina pa opravlja funkcijo tesnenja. Zaradi tega na trgu obstaja veliko različnih vrst 
kavčukov, iz katerih se izdelujejo zmesi, ki zadostujejo različnim zahtevam. Nekatera 
tesnila so izpostavljena raznim škodljivim in neškodljivim medijem, zato morajo biti 
izdelana iz drugačnih zmesi (NBR26, CR27), kot tesnila, ki so vgrajena v oknih in so 
izpostavljena predvsem vremenskim vplivom (EPDM28).  
Več kot 75% proizvodnega programa predstavljajo tesnila (profili) za tesnenje oken in 
vrat na področju gradbeništva. Tesnila preprečujejo vstop vode, zraka in umazanije v 
notranjost prostorov. Prodajamo jih v različne evropske države, zato morajo ustrezati 
tudi različnim standardom, kot so ISO 3302-129, DIN 786330 in BS 741331. Vsako 
tesnilo je izdelano iz ene zmesi (enokomponentno tesnilo), ki je lahko različnih trdot 
(50 do 90 °ShA 32), glede na funkcijo, ki jo opravlja v oknu. Skupaj s sistemskimi 
proizvajalci oken in vrat33 smo razvili dvokomponentna (kombinirana) tesnila različnih 
trdot, ki omogočajo lažjo vgradnjo ter imajo zelo dobre lastnosti v funkciji tesnenja. 
Tako tesnilo je sestavljeno iz dveh različnih trdot zmesi (komponent) in zahteva 
precej višji nivo znanja izdelave, kot enokomponentno tesnilo. Nadgradnja tega 
razvoja je izdelava dvokomponentnih tesnil v različnih barvnih niansah, ki se prilegajo 
različnim barvam oken. Na tem področju smo še v razvojni fazi, uspešen razvoj pa bi 
pomenil prednost, ki jo želimo izkoristiti, saj bi ti izdelki bogatili spekter naših 
proizvodov in v končni fazi omogočili prodor v višji cenovni razred.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 NBR – nitril butadien rubber: vrsta kavčuka 
27 CR - kloropren rubber: vrsta kavčuka 
28 EPDM – etilen propilen dien monomer: vrsta kavčuka 
29 ISO 3302-1: evropski standard za merjenje dimenzijske ustreznosti gumenih izdelkov 
30 DIN 7863: standard za ugotavljanje kvalitete gumenih zmesi v Nemčiji 
31 BS 7413: standard za ugotavljanje kvalitete gumenih zmesi na področju Velike Britanije 
32 °ShA – trdota gumenih izdelkov se meri v stopinjah  Shora 
33 Sistemski proizvajalci so tisti, ki so za potrebe trga razvili svoj sistem oken oziroma vrat (Rehau, 
Veka, Salamander, KBE…) 
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3.4. Vizija in poslanstvo podjetja 
 
Poslanstvo Savatech, d.o.o. 
 
Razvijamo, proizvajamo in tržimo pnevmatike in kakovostne gumeno-tehnične 
izdelke, ki izpolnjujejo pričakovanja kupcev. Z dodano vrednostjo zagotavljamo 
zadovoljstvo zaposlenih, lastnikov in okolja (Poslovni načrt Savatech, d.o.o., 2003, 
str. 13).  
 
Vizija Savatech, d.o.o. 
 
Savatech vidimo kot uspešno, rastoče, donosno, okolju prijazno podjetje, ki ga 
sestavlja več različnih poslovnih enot. Smo skupnost strokovnih, ustvarjalnih in 
motiviranih sodelavcev, ki s povečevanjem svoje konkurenčne sposobnosti gradimo 
svojo prihodnost. Savatech bo s svojo vpetostjo v mednarodne gospodarske tokove 
postal eden od uspešnih stebrov Poslovne skupine Sava (Poslovni načrt Savatech, 
d.o.o., 2003, str. 13). 
 
Cilji Savatech, d.o.o., za leto 2004 (Poslovni načrt Savatech, d.o.o., 2004, str. 13).: 
- povečanje prodaje za 9%, 
- zmanjšanje vezave zalog surovin za 10%, 
- zmanjšanje stroškov slabe kakovosti za 136.000 EUR, 
- povečanje mase pokritja za 8%, 
- 5% zaostajanje operativnih stroškov za rastjo prodaje. 
 

3.5. Predstavitev programa Profili 
 
Program Profili, kjer sem zaposlen, je eden od sedmih gumarskih programov 
Savatech, d.o.o. V svojem proizvodnem programu ima gumena tesnila (profili), ki so 
namenjena vgradnji v okna in vrata na področju gradbeništva in preprečujejo vstop 
vode, zraka in umazanije v notranjost prostorov.  
 
V programu Profili je zaposlenih 86 ljudi. V prodaji je zaposlenih 9, v razvojnem 
oddelku 11, v proizvodnji pa 66 ljudi. Program vodi direktor, ki so mu odgovorni  
vodje treh prej omenjenih oddelkov. V režijskih oddelkih je večinoma visoko 
izobražen kader, medtem ko je v proizvodnji, razen vodilnih zaposlen predvsem manj 
kvalificiran kader. Zastavljeno imamo kar ambiciozno strategijo, ki predvideva 
približno 10% letno rast obsega prodaje in proizvodnje ter razvoj novih zahtevnejših 
izdelkov, ki prinašajo višjo dodano vrednost. 
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Program je močno prisoten na evropskih trgih, saj na njih prodamo kar 85% svojih 
izdelkov. Pogoj za uspešno delovanje na tujih trgih je sodobna tehnologija, v katero 
smo v zadnjih petih letih investirali več kot 3 milijone EUR. Posodabljanje proizvodnje 
omogoča zmanjšanje stroškov, višjo produktivnost ter manjšo porabo energije, 
pripomore pa tudi k večji prijaznosti do okolja, ki je v gumarski industriji izrednega 
pomena. Vse to omogoča, da smo v primerjavi s tekmeci vedno bolj konkurenčni. 
Osnovni dejavniki konkurenčnosti v gumarski industriji so naslednji: 
- kakovost izdelkov, 
- cena, 
- točnost dobavnih rokov, 
- zanesljivost, 
- servis do kupcev. 
 
Kakovost je zaradi velikega števila podjetij, ki so podobno tehnološko opremljena, 
zelo pomemben faktor konkurenčnosti.  
 
Cena je zaradi vedno večje konkurence in nizkega povpraševanja eden od bistvenih 
faktorjev. Kapacitete na trgu so velike, veliko je tudi proizvajalcev in podjetje mora 
ogromno truda vlagati, da cene prilagaja trgu. 
 
Točnost pri izpolnjevanju dobavnih rokov je v zadnjem času postala vse 
pomembnejša. Kakovost je na visoki ravni, cene so nizke, zato pri pridobivanju posla 
večkrat odločata točnost in zanesljivost podjetja. 
 
Vedno bolj do izraza prihaja tudi servis do kupcev. V primeru kakršnihkoli problemov 
ali vprašanj je pomembna hitrost in kvaliteta odziva proizvajalca. 
 
Program Profili ima zaradi evropske orientiranosti v osmih državah svoja 
predstavništva (Poslovni načrt Savatech, d.o.o., 2004, str. 23). Predstavniki firm v 
tujini so državljani države, v kateri delujejo in tako veliko lažje vzpostavljajo kontakt s 
kupci, saj ne poznajo nikakršnih kulturnih in jezikovnih ovir. Predstavljajo tudi glavno 
gonilno silo širjenja poslov v tujini in tako prispevajo k planirani 10% letni rasti 
prodaje. Prodajni oddelek stalno išče potencialne nove odjemalce širom Evrope. V 
zadnjem letu smo aktivno začeli delovati na ruskem trgu, ki ima zelo velik potencial 
za razširitev poslov, vzpostavljamo pa tudi stike s kupci v Španiji, Grčiji in Franciji. V 
letu 2003 smo imeli približno 11,5 milijonov EUR prometa, cilji v prihodnosti pa so 
zastavljeni zelo ambiciozno. Program Profili je v obdobju zadnjih treh let posloval z 
izgubo. V letu 2003 je le-ta znašala 156.000 EUR (Letno poročilo Savatech, d.o.o. 
2003, str. 47). 
 
Cilji programa Profili za leto 2004 (Poslovni načrt Savatech, d.o.o., 2004, str. 22): 
- povečanje prodaje za 250.000 EUR oziroma doseči 11.500.000 EUR, 
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- razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo v višini 500.000 EUR letne vrednosti 
prodaje, 

- zvišati izkoriščenost linij za 2,5%, 
- znižanje stroškov reklamacij za 25.000 EUR in zmanjšanje proizvodnega 

odpadka za 0,17% (na 3,1%), 
- 5% zaostajanje operativnih stroškov za rastjo prodaje.  
 
V zadnjih letih zelo agresivno delujemo tudi na razvojnem področju, saj smo 
sposobni izdelovati dvokomponentna tesnila, ki jih zaenkrat ne obvladuje veliko 
konkurenčnih podjetij. Poudarek razvojne dejavnosti pa je razvoj dvokomponentnih 
tesnil različnih barvnih nians, uspešen razvoj pa bi pomenil prednost, ki jo želimo v 
prihodnje izkoristiti. 
 

4. RAZVIJANJE STRATEGIJE PRIKLJU ČITVE PODJETJA 
SAARGUMMI GmbH K PODJETJU SAVATECH, d.o.o. 

 

4.1. Razlogi za priklju čitev 
 
Strateški cilj programa Profili je postati eden vodilnih ponudnikov gumenih, TPE in 
PVC profilov v gradbeništvu v JV Evropi, primerljiv z vodilnimi zahodnoevropskimi 

proizvajalci, kot so Trelleborg, Saargummi in Semperit (Poslovni načrt Savatech, 

d.o.o., 2004, str. 22). Na poti do uresničitve tega cilja je potrebno omeniti tudi ovire, ki 
jih moramo premagati:  
1. premajhen trg oz. obseg proizvodnje, 
2. osvajanje zahteva ogromen vložek in nižje cene, 
3. tehnično-tehnološke pomanjkljivosti:  

- na področju proizvodnje zmesi, 
- na tehnološko-tehničnem področju, 
- na področju ''know-howa'' oz. patentne zaščite, 
- pomanjkanje uveljavljenih blagovnih znamk.   

 
Načinov, kako priti do zastavljenega cilja, je več, eden od njih je priključitev 
konkurenčnega podjetja. Z nakupom nemškega podjetja Saargummi GmbH bi 
odstranili večino ovir na poti do uresničitve strateškega cilja programa Profili. 
 
Saargummi ima precej večji tržni delež kot Profili, saj proda približno dvakrat več. 
Njegova prodaja je približno 20 milijonov EUR letno. 
 
V poglavju 3.3 sem omenil, da je izdelava dvokomponentnih tesnil v različnih barvnih 
niansah še v razvojni fazi, hkrati pa tudi konkurenca na tem področju nenehno 
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odkriva novosti, za katere sami še ne vemo. Saargummi izdelavo dvokomponentnih 
tesnil različnih barv obvladuje že kar dolgo obdobje. To je povezano z izdelavo 
zmesi, Saargummi pa ima na področju EPDM zmesi precej daljšo tradicijo kot 
Savatech. Hkrati bi pridobili tudi znanje za izdelavo standardnih zmesi, pri katerih 
občasno naletimo na nepredvidljive probleme. 
 
Saargummi ima dolgo tradicijo tudi pri izdelavi TPE profilov. Z nakupom bi prihranili 
veliko časa za osvajanje nove tehnologije, takoj bi dobili kontakt z dobavitelji surovin 
ter obstoječ tržni delež ciljnega podjetja, ki bi ga z zunanjetrgovinsko mrežo 
poskušali povečati. 
 

4.2. Ocenjevanje okolja podjetja 

4.2.1. Ocenjevanje širšega okolja 
 
4.2.1.1. Gospodarsko okolje 
 
Evropsko gospodarstvo se nahaja v obdobju hitrih in velikih sprememb. Članice EU 
se spopadajo z uvedbo evra in njegovim vplivom na splošno raven življenja v 
posameznih državah, tiste, ki evra še nimajo, se ukvarjajo s problematiko naknadne 
uvedbe evra, vse pa so polno zaposlene s širitvijo EU. Glavna tema razgovorov je, 
kako v stroge okvire, ki veljajo znotraj EU, najhitreje vpeljati nove članice, ki se glede 
strukture problematike vključevanja med seboj močno razlikujejo. 
 
Poleg vseh aktivnosti, ki se tičejo širitve, se mora EU, predvsem pa Nemčija, ki je 
njena gonilna sila, ukvarjati tudi z nazadovanjem lastnega gospodarstva. V zadnjem 
četrtletju leta 2002 je bilo še zaznati rast BDP, ki je glede na zadnje četrtletje leta 
2001 v celotnem EU zrasel za 1,4%, v evroobmočju za 1,2%, v Nemčiji pa le za 
0,1%. Za 0,5% se je povečala tudi poraba gospodinjstev (Forbes, 3.2.2003). 
Pomemben podatek je tudi to, da se število investicij v državah EU zmanjšuje, 
stopnja nezaposlenosti pa ostaja na približno enakem nivoju.  
 
V Nemčiji se je v letu 2003 že dve četrtletji zapored BDP znižal. V drugem četrtletju 
se je v primerjavi s prvim BDP znižal za 0,1%, v primerjavi z drugim četrtletjem 
predhodnega leta pa celo za 0,6% (Forbes, 21.7.2003). S tem, ko je drugo 
zaporedno četrtletje zaznala znižanje obsega BDP, je Nemčija izpolnila kriterije, ki 
kažejo na to, da je država v recesiji.  
 
Področje gradbeništva, na katerem je Savatech, d.o.o., najbolj prisoten, že nekaj let 
nazaduje, predvsem v Nemčiji, ki je glavni evropski trg. Predvideva se, da se bo trg 
počasi ustalil, vendar v zahodni Evropi rasti ni pričakovati. Na trgu je opaziti 
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agresivno cenovno politiko predvsem Semperita in tudi Trelleborga, ki imata visoke 
proizvodne kapacitete, ki so že presežne za obstoječi trg. Drugačna situacija se kaže 
v Rusiji, kjer se je trg šele dobro odprl in je predvidena kar visoka rast še naslednjih 
nekaj let. 
 
Kljub težkim razmeram na trgu, podjetju Savatech, d.o.o., še vedno uspeva dosegati 
rast prodaje na glavnih tujih trgih, vključno z Nemčijo. Omeniti velja, da smo uspešno 
vstopili tudi na ruski trg, kjer smo korak pred zahodnoevropsko konkurenco 
predvsem zaradi svoje prilagodljivosti slovanskemu načinu življenja in razmišljanja. 
 
4.2.1.2. Tehnološko okolje 
 
Na tehnološko – tehničnem področju v prihodnosti bistvenih novosti, ki bi korenito 
spremenile obstoječa znanja, ni pričakovati. Tesnila za avto- in gradbeno industrijo 
se in se bodo v glavnem izdelovala iz EPDM zmesi. Vedno bolj prisoten stroškovni 
pritisk in alternativni materiali so v ospredje pripeljali tudi tesnila, ki so izdelana iz 
TPE kavčuka. Fizikalne in kemične lastnosti TPE tesnil ne dosegajo ravni, ki jo 
dosegajo tesnila iz EPDM kavčuka, zato množične zamenjave tesnil ni pričakovati. 
Pretežno uporabljeni sistemi za izdelavo tesnil so solna kopel (LCM) ter kombinacija 
mikrovalov (UHF) in vročega zraka. Peroksidno zamrežene zmesi se lahko 
predelujejo samo v LCM linijah, medtem ko se žvepleno zamrežene zmesi lahko 
predelujejo v obeh sistemih, LCM in UHF. Naslednji pomembnejši faktor za izbiro 
linije je oblika in teža profilov. Lažji profili zahtevnejših oblik se izdelujejo na LCM 
linijah, težji in enostavnejši pa na UHF linijah.  
 
Nadaljnji razvoj linij bo šel v smeri ponovne predelave soli (rekuperacija) - LCM in 
ponovne uporabe že zgorelih plinov (sežigalne naprave) – UHF ter manjših, za sam 
postopek manj pomembnih izboljšav, torej v ospredje prihaja ekologija. 
 
Vodilni proizvajalci linij prihajajo iz Nemčije. Na področju LCM linij je vodilni 
proizvajalec Troester, ki izdeluje tudi brizgalnike, na področju UHF linij pa je vodilno 
podjetje Gerlach (Bauelemente BAU, julij 2003, str. 48). Omeniti velja še podjetje 
Berstorff, ki je dokaj dobro v izdelavi UHF linij in brizgalnikov ter francosko-nemški 
Durferrit, ki ga šele spoznavamo, ima pa zelo napredno tehnologijo izdelave tesnil v 
LCM linijah. 
 
4.2.1.3. Politično-pravno okolje 
 
Politično-pravno okolje Slovenije in držav, s katerimi največ sodelujemo, je zelo 
primerljivo. V vseh državah deluje demokratični pravni sistem z neodvisnim 
sodstvom. Glede na dejstvo, da sodelujemo predvsem s sedanjimi in bodočimi 
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članicami EU, pričakujem, da ne bo bistvenih ovir glede zakonodaje, saj gredo vsa 
prizadevanja v smeri poenotenja le-te.  
 
4.2.1.4. Naravno okolje 
 
Slovenija se geografsko nahaja nekje na sredini med zahodno in vzhodno ter med 
severno in južno Evropo. Iz tega gre sklepati, da imamo podobne klimatske in 
topografske značilnosti kot večina evropskih držav, lokacijsko pa imamo zelo dobre 
pogoje za dostop do drugih držav, saj je tudi prometna infrastruktura dobro razvita. 
Slovenija ni ravno premožna glede naravnih bogastev, vendar večjih problemov z 
oskrbo le-teh in energije nima. Na področju ekologije imamo zakonodajo usklajeno, v 
nekaterih primerih celo strožjo kot države EU, v primerjavi z vzhodnoevropskimi 
državami pa so ekološke zahteve zaenkrat še precej strožje. Starostna struktura 
prebivalstva je podobna kot drugod, se je pa veliko starejših predčasno upokojilo, kar 
je na eni strani določena prednost, saj delo opravlja mlajša populacija ljudi, in slabost 
po drugi strani, ker je delo obremenjeno s sorazmerni visokimi dajatvami za 
pokojninsko zavarovanje. 
 
4.2.1.5. Kulturno okolje 
 
Tudi pri oceni kulturnega okolja, podobno kot pri ostalih okoljih, velikih razlik od 
držav, s katerimi sodelujemo ni. Tu velja omeniti ključne vrednote in potrebe ljudi, 
vero, navade in običaje, pa tudi odnos do dela.  
Slovenci se po mentaliteti vedno bolj približujemo zahodni Evropi. Raven odnosa do 
dela se je v zadnjem desetletju, odkar smo uvedli kapitalistično ideologijo dvignila, 
izboljšuje pa se tudi razmišljanje o kapitalu in donosu na kapital. Raven znanja je na 
nekaterih področjih, predvsem znanstvenih, na višjem nivoju kot v državah EU. 
Razloge za to velja iskati tudi v tem, da je stopnja visoko izobraženega kadra v 
Sloveniji višja kot v večini evropskih držav.  
Po drugi strani smo Slovenci slovanske krvi, kar nam daje prednost pri vzpostavljanju 
kontaktov z vzhodnoevropskimi in predvsem ruskimi ljudmi, ki zahtevajo precej 
drugačen pristop kot ljudje, ki prihajajo iz zahodne Evrope. 
 

4.2.2. Ocenjevanje ožjega okolja 
 
Konkurenca v gumarski industriji na področju tehničnih izdelkov je zelo visoka. Zaradi 
velikega števila direktnih konkurentov na evropskih trgih in nizkega povpraševanja 
(padec prometa v gradbeni industriji v Nemčiji je cca. 15 % letno) se izvaja velik 
pritisk na cene in kvaliteto (Bauelemente BAU, julij 2003, str. 61). Podjetje se mora 
povsem prilagajati trgu in njegovim zahtevam, trgu pa le z visoko kvaliteto lahko 
diktira svojo politiko. To in pa dejstvo, da se na trgu ve, kakšna je cena surovin in 
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kakšni so stroški dela, vodi k temu, da sta zaslužek in stopnja pokritja nizka, poleg 
tega pa se pojavlja vedno več podjetij iz vzhodne Evrope, ki imajo nizke stroške dela 
in na trgu nastopajo z zelo nizkimi cenami. Zaradi tega so podjetja prisiljena v vedno 
hitrejši razvoj novih produktov ter kooperativno sodelovanje z odjemalci, kar je pogoj 
za dolgoročno sodelovanje in obrambo pred konkurenti.  
Vodilna podjetja na področju proizvodnje gumenih tesnil so Trelleborg, Saargummi in 
Semperit. Švedsko podjetje Trelleborg je največji evropski proizvajalec gumenih 
tesnil. Odlikuje ga zelo visoka kvaliteta izdelkov, visoka kapaciteta proizvodnje, kar 
mu omogoča točnost dobav in zniževanje stroškov na enoto proizvoda. Podjetje 
Trelleborg je vodilno v razvoju novih izdelkov, saj ima zelo močno razvojno ekipo, ki 
se lahko aktivno ukvarja z vedno novimi zahtevami kupcev, predvsem pri skupnem 
razvijanju tesnil in oken oziroma vrat (Bauelemente BAU, avgust 2003, str. 32). 
Zaradi tega dosegajo na trgu višje cene, kar pa je lahko določena prednost za ostale 
proizvajalce.  
 
Trelleborgu sledita nemški Saargummi in avstrijski Semperit, ki sta po tržnih deležih 
približno na enakem mestu, kakovostno za Švedi ne zaostajata veliko, večja razlika 
pa je opazna pri razpoložljivi kapaciteti proizvodnje.  
 
Druga podjetja, vključno s Savo, pa si šele utrjujejo svoj položaj na trgu. Podjetje 
Sava je v zadnjih letih naredilo zelo velik napredek na področju posodabljanja 
opreme in tudi razvijanja izdelkov. V letu 2004 smo zaključili zadnjo fazo nabavljanja 
opreme, kar pomeni, da smo tehnološko najsodobnejše opremljeni. To nam 
omogoča, da se glede proizvodnih zmogljivostih lažje primerjamo s Saargummijem in 
Semperitom, posledično pa s povečanjem produktivnosti znižujemo tudi stroške. 
 
Vstop v panogo ni preprost. Za začetek proizvodnje je potrebno imeti veliko kapitala 
za nakup potrebne opreme, saj na trgu ni veliko rabljene opreme, pa tudi sama 
tehnologija vulkaniziranja je dokaj zapletena in zahteva vedno sodobnejšo opremo. 
Pri vstopu v panogo je treba vedeti, da se kupci le na podlagi tehtnih argumentov 
odločijo za novega dobavitelja. V Nemčiji se dogaja, da se glavni ljudje v firmi 
odločijo za osamosvojitev, s seboj pa vzamejo tudi kupce. 
 
Izstop iz panoge ni preprost. Oprema se na trgu težko proda, ker se vsi potencialni 
kandidati oziroma manjši proizvajalci raje odločajo za novo opremo, ki jim omogoča 
hitrejše dohitevanje vodilnih proizvajalcev. Z dobro opremo se manj zahtevne 
produkte lahko dokaj kvalitetno proizvaja tudi z manj tehnološkega znanja. 
 
Moč dobaviteljev surovin ni visoka. Največji vzrok je globalizacija trga, saj večina 
podjetij surovine kupuje po celem svetu, glede na trenutne cene po kontinentih in 
glede na trenutna razmerja med svetovnimi valutami. Res pa je, da se največje 
proizvajalke zmesi do manjših proizvajalcev tesnil obnašajo ''mačehovsko'' in svoje 
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zmesi prodajajo samo večjim in stalnim odjemalcem. Le-ti tako ohranjajo kakovostno 
prednost, saj je kvaliteta zmesi odločilnega pomena za dober končni proizvod. 
 
Moč kupcev izdelkov je dokaj visoka, ker gre v bistvu za polizdelke, ki se vgrajujejo v 
druge izdelke (okna in vrata) in cena na trgu ne more doseči visoke ravni. Kupci  
imajo dokaj močan položaj tudi zato, ker povpraševanje raste počasneje kot 
ponudba, število proizvajalcev tesnil pa ostaja enako oziroma se povečuje. 
 
Nevarnost pojavljanja substitutov je velika. Namesto gumenih se lahko uporabljajo 
tudi izdelki iz TPE in PVC materialov, ki ne dosegajo enake kvalitete. Izdelki so 
cenejši kot so gumeni, zato se marsikateri proizvajalec oken preusmeri na področje 
tesnil iz umetnih snovi. 

4.3. Analiza podjetja Saargummi GmbH 
 

4.3.1. Pravne razmere in organizacija 
 
Podjetje Saargummi GmbH je del podjetja RAG Saarberg AG iz Saarbrückna v 
Nemčiji. Ustanovni kapital podjetja je 25,6 mio EUR (Gesellschaftsrechtliche 
Grundlagen, 1999). Osnovna dejavnost Saargummija je proizvodnja, predelava in 
prodaja izdelkov iz kavčuka vseh vrst. Največji delež proizvodnje predstavljajo izdelki 
(tesnila) za avtomobilsko industrijo, tesnila za gradbeništvo pa predstavljajo približno 
10% celotne proizvodnje. Za prodajo oddelkov tesnil za gradbeništvo so se odločili 
zaradi koncentracije na področje avtomobilskih tesnil (profilov). Zaradi prodaje se je  
formiralo podjetje Profili - Fenster/Fassade. Osnovna dejavnost programa Profili je 
proizvodnja, predelava in prodaja tesnil za okna, vrata, podboje in fasade. V 
nadaljevanju se vsi podatki podjetja Saargummi nanašajo na podjetje Profili – 
Fenster/Fassade. 
 
4.3.1.1. Pogodbe 
 
Firma Saargummi GmbH svoje poslovanje ureja tudi prek nekaterih pomembnejših 
pogodb, ki urejajo določena razmerja s konkurenti, dobavitelji in kupci 
(Gesellschaftsrechtliche Grundlagen, 1999): 
- splošni nabavni in plačilni pogoji so 90 dni neto, 30 dni 2% skonto, 14 dni 3% 

skonto, 
- licenčna pogodba s firmo Semperit za uporabo patenta EP 0247533, 
- licenčna pogodba s firmo Eisele za EP 0247533, 
- pogodba s firmo Kömmerling, 
- pogodba s firmo Jakob Koch – Mehrwegspule, 
- zavarovalne pogodbe za pokritje proizvodnih, produktnih in okoljevarstvenih 

tveganj. 
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4.3.1.2. Certifikati in poro čila o preizkušanju 
 
Podjetje ima naslednje certifikate in poročila o preizkušanju: 
 
- DIN ISO 14001   2.8.2002 – 2.5.2005, 
- DIN ISO 9001  19.7.2002 – 14.12.2004, 
- DIN ISO TS 16949   30.6.2002 - 14.12.2004, 
- Poročilo o preizkušanju na življenjsko dobo, 
- Poročilo o preizkušanju na difuzijo vodne pare, 
- Poročilo o preizkušanju na temperaturno obstojnost, 
- Poročilo o preizkušanju na požarno obstojnost, 
- Poročilo o preizkušanju na obremenitve vetra, 
- Različna laboratorijska poročila o obstojnosti na različne medije in kemikalije, 
- Spisek vseh zaščitenih znamk po državah in po imenih z datumi prijave. 
 

4.3.2. Menedžment in zaposleni 
 
Podjetje Saargummi GmbH, ki je odvisna družba podjetja RAG Saarberg AG, je 
zaradi prodaje ustanovilo družbo Profili - Fenster/Fassade. Podjetje je organizirano 
enako, kot je organiziran program Profili v Kranju (glej sliko 12). 
 
Slika 12: Organizacijska struktura podjetja Saargummi  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Saargummi – Organigramm, 2003 
 
Število zaposlenih delavcev je sestavljeno iz dveh skupin. Zaposleni, ki svoje delo 
opravljajo neposredno v podjetju (proizvodnja, prodaja, razvoj), ter zaposleni, katerih 
delo je s programom povezano posredno (glej tabelo 6). Stroške dela podjetja 
Saargummi prikazujem v tabeli 7, starostno strukturo zaposlenih pa v sliki 13. 

Vodstvo 
Saargummi GmbH 

Razvoj in 
tehnologija 

Prodaja Proizvodnja 
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Tabela 6: Število zaposlenih podjetja Saargummi ob koncu leta 2003 
 

Število zaposlenih Profili 
neposredno zaposleni 101 
posredno zaposleni:  
- polizdelki 22 
- tehnične službe 21 
- nabava 14 
Skupaj 158 

 
 
Vir: SG – Controlling, SG – Personalstatistik, 2004 
 
Tabela 7: Stroški dela podjetja Saargummi leta 2003 v EUR 
 

Kategorija Stroški 
neposredno zaposleni 4.485.000 
posredno zaposleni  
- polizdelki 951.000 
- tehnične službe 997.000 
- nabava 773.000 
Skupaj 7.206.000 

 
 
Vir: SG – Controlling, SG – Personalstatistik, 2004 
 
Slika 13: Starostna struktura zaposlenih v podjetju Saargummi ob koncu leta 2003 
 

 
 
 
Vir: SG – Controlling, SG – Personalstatistik, 2004 
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4.3.3. Proizvodi 
 
Proizvodni program podjetja Saargummi zajema razna tesnila za skoraj vse 
sistemske proizvajalce oken in vrat, predvsem pa je potrebno omeniti nekatere 
zaščitene blagovne znamke34: 
- Nova strip,  
- Nova wall,  
- Nova wall keder,  
- Nova wall self,  
- Paleta lepil in past. 
 
Saargummi tehnično in tehnološko obvladuje izdelavo vseh vrst profilov, ki jih trg 
trenutno zahteva. To pomeni, da so konkurenčni tako na področju gumenih kot TPE 
izdelkov. Poudariti velja, da je Saargummi zaenkrat edini proizvajalec gumenih 
kombiniranih tesnil v sivi barvi, ki so sestavljeni iz polne in penaste zmesi. 
Konkurenca obvladuje samo izdelavo črnih kombiniranih tesnil, medtem, ko se pri 
sivih v razvoju počasi približuje. Tesnila s takšno strukturo imajo veliko boljše 
lastnosti, kar se tiče tesnenja, so pa tudi enostavnejša za vgradnjo v okno. 
 

4.3.4. Tržiš če  
 
Značilnost evropskega trga gradbenih profilov je, da se v zahodni Evropi ne 
predvideva rasti, v vzhodni Evropi pa je predvidena stabilna rast trga še v prihodnjih 
nekaj letih. 
Rast prodaje je možna le z agresivno cenovno politiko na račun konkurence ter 
izdelavo zahtevnejših izdelkov, ki prinašajo višjo dodano vrednost. Glavna 
konkurenta na področju gradbeništva sta Trelleborg in Semperit. 
 
4.3.4.1. Struktura prodaje 
 
Prodaja podjetja Saargummi se bo izvajala in koordinirala iz sedeža podjetja v 
Wadern Büschfeldu. Obdelava kupcev v Nemčiji in državah, kjer imamo svoja 
predstavništva, se bo izvajala preko sodelavcev zunanje trgovinske mreže oziroma 
zastopnikov, v ostalih državah pa bo prodaja potekala preko pogodbenih trgovcev. 
 
 
4.3.4.2. Prodaja po državah 
 
Obseg prodaje podjetja Saargummi v letu 2003 prikazuje tabela 8. 
 
 

                                                           
34 Več o tem glej Produktpalette - Fenster/Fassade, 2003 
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Tabela 8: Prodaja podjetja Saargummi po državah leta 2003 
         

Država Vrednost prodaje  
(EUR) 

Avstrija 83.000 
Belgija 245.000 
Kanada 362.000 
Švica 203.000 
Češka 231.000 

Nemčija 17.200.000 
Danska 21.000 
Španija 40.000 
Francija 1.074.000 

Velika Britanija 36.000 
Grčija 24.000 

Madžarska 16.000 
Irska 76.000 
Italija 13.000 

Luksemburg 19.000 
Nizozemska 1.092.000 

Poljska 122.000 
Rusija 43.000 
Skupaj 20.918.000  

 
 
Vir: Umsatzstatistik. Saarbrücken: Saargummi GmbH, 2004 
 

4.3.5. Tehnično-tehnološki podatki 
 
Na lokaciji podjetja Saargummi poteka proizvodni proces v dveh halah s skupno 
površino F = 3100 m2. Proizvodnjo lahko razdelimo na tri dele: 
 
1. LCM linije za redno proizvodnjo: 
Na razpolago je šest LCM linij, ki se glede zmogljivosti in nivoja tehnologije med 
seboj kar precej razlikujejo. Imajo tri linije z dvema brizgalnikoma (Ф 9035 in Ф 60), ki 
omogočata brizganje tesnil iz dveh komponent, od tega je ena dokaj nova z 
avtomatsko navijalno napravo ter agregatom za hlajenje vode na T = 12 ˚C, kar daje 
dobre tehnološke rezultate. Poleg tega imajo še dve liniji z brizgalnikom Ф 90 in eno 
staro linijo s tremi brizgalniki (Ф 90 – vakuumski36, Ф 60 in Ф 45 – vertikalni). 
2. pilotna linija LCM: 
Linija je namenjena izključno izdelavi novih orodij za kasnejšo uporabo na ostalih 
linijah. Dolžina linije je 2m, najvišja temperatura soli je 275 ˚C, ima dva brizgalnika  Ф 
90 – vakuumski in Ф 60. Linija je kompletna z vsemi elementi. 

                                                           
35 Za vse brizgalnike je enota mere milimeter. 
36 Vakuumski brizgalniki so primerni za brizganje svetlih zmesi. 
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3. linije za TPE profile: 
V proizvodnji se nahajata dve liniji za redno proizvodnjo; ena z brizgalnikom Ф 90, 
druga z brizgalnikom Ф 60 ter pilotna linija z brizgalnikom Ф 40. 
 
V tabeli 9 je prikazana neodpisana vrednost opreme podjetja Saargummi ob koncu 
leta 2003. 
 
Tabela 9: Ocena neodpisane vrednosti opreme podjetja Saargummi 
 

Zap. št. Opis opreme Ocenjena neodpisana 
vrednost v EUR 

1. Pilotna linija LCM, 2 m, T = 275 ˚C, dupleks37, 
vključno z vsemi ostalimi sistemi za hlajenje, 
označevanje, nadtlak dušika… 

125.000 

2. Tripleks38 linija - Ф 90, Ф 60  in Ф 45 mm 230.000 
3. Ostale štiri linije – dupleks in single39 650.000 
4. Navijalne naprave – 3 kom  200.000 
5. Ostala oprema: dozirni sistem, dušik, 

rekuperacije, dvovaljčnik, hladilni agregati 
100.000 

6. Linija št. 6: vročeoljni kotel, hladilni agregat, 
rekuperacija… 

310.000 

7. Avtomatska štirimestna navijalna enota – nova 150.000 
8. Linija za poltrdi TPE – brizgalnik in hladilni sistem 100.000 
9. Linija za mehki TPE sistem z dvojno avtomatsko 

navijalno enoto 
110.000 

10. Pilotni TPE brizgalnik   20.000 
11. Ostala oprema   50.000 
12. Rezervni deli – polži…   20.000 
 Skupaj ocenjena vrednost 2.065.000  
 
Vir: Ocena eksperta g. Jereba po obisku v Saargummiju 2004 
 

4.4. Vrednotenje podjetja Saargummi GmbH 

4.4.1.  Plan prodaje 
 
Plan prodaje podjetja Saargummi za obdobje od leta 2004 do 2009 je narejen na 
osnovi dejstev in predpostavk, ki so v okvirih panoge, v kateri delujemo, na voljo. 
Pomemben dejavnik, ki ga moramo pri planiranju prodaje upoštevati je vezanost na 
sezono. Prodaja tesnil oken in vrat je pogojena s toplejšimi letnimi časi, ko je sezona 
gradbenih del na vrhuncu. V planu je vidno povečanje prodaje od meseca maja do 
novembra. 
 
                                                           
37 Linija z dvema brizgalnikoma (možnost brizganja dvokomponentnih tesnil) 
38 Linija s tremi brizgalniki (možnost brizganja dvokomponentnih tesnil) 
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Značilnost evropskega trga gradbenih tesnil je, da se v zahodni Evropi ne predvideva 
rasti, v vzhodni Evropi pa je še predvidena stabilna rast trga naslednjih nekaj let. Na 
trgu se je pojavila agresivna cenovna politika podjetij Semperit in Trelleborg, ki imata 
velike proizvodne kapacitete in jih vedno težje zapolnjujeta.  
 
Glavni evropski trg je Nemčija, katere gospodarska aktivnost že nekaj let nazaduje, 
sledita ji Velika Britanija in Francija, kjer vladajo podobne razmere. Velika priložnost 
se je pokazala na ruskem trgu, ki za razliko od zahodnoevropskega ob primernih 
aktivnostih ponuja veliko manevrskega prostora za povečanje tržnega deleža.  
 
Vredno je razmisliti tudi o zmanjšanju vpliva sezonskosti na prodajo, zato se je 
potrebno bolj angažirati v državah, kjer sezona traja vse leto (Španija, Grčija).  
 
Plan prodaje je narejen na osnovi dosežene prodaje v letu 2003 (glej tabelo 8) in ob 
predvideni 3% letni rasti prodaje v letih od 2004 do 2009, s tem, da naj ne bi noben 
obstoječi trg nazadoval, novi trgi pa stalno rasli. Plan prodaje je podprt s planom 
proizvodnje. Planirana vrednost prodaje podjetja Saargummi leta 2009 je skoraj 25 
mio EUR (glej tabelo 10). 
 
Tabela 10: Plan prodaje podjetja Saargummi v obdobju 2004 – 2009 v 000 EUR 
 
 

mesec  Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

Leto 
2007 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Januar 1.290 1.330 1.370 1.410 1.450 1.490 
Februar 1.290 1.330 1.370 1.410 1.450 1.490 
Marec 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 
April 1.720 1.770 1.820 1.870 1.930 1.990 
Maj 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.240 
Junij 2.150 2.210 2.280 2.350 2.420 2.490 
Julij 2.150 2.210 2.280 2.350 2.420 2.490 
Avgust 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.240 
September 2.360 2.430 2.500 2.580 2.660 2.740 
Oktober 2.150 2.210 2.280 2.350 2.420 2.490 
November 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.240 
December 1.070 1.100 1.130 1.160 1.190 1.230 
Skupaj 21.470 22.110 22.780 23.460 24.150 24.880 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
39 Linija z enim brizgalnikom (možnost brizganja samo enokomponentnih tesnil) 
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4.4.2.  Plan proizvodnje 
 
Plan proizvodnje je izdelan podobno kot plan prodaje, kjer moramo prav tako 
upoštevati vpliv sezone od meseca maja do meseca novembra, ko je sezona na 
področju gradbeništva na višku. Plan proizvodnje in plan prodaje morata biti med 
seboj usklajena, saj se dopolnjujeta. Plan proizvodnje za obdobje 2004 – 2009 je 
prav tako narejen ob predvideni 3% letni rasti proizvodnje in povprečni ceni za 
izdelek 2,41 EUR/kg zmesi. Prikazan je v tabeli 11. Podjetje bo leta 2009 izdelalo za 
10,3 ton tesnil. 
 
Tabela 11: Plan proizvodnje podjetja Saargummi v obdobju 2004 - 2009 v 000 kg 
 
 

mesec Leto  
2004 

Leto  
2005 

Leto  
2006 

Leto  
2007 

Leto  
2008 

Leto 
2009 

Januar 530 550 570 590 610 630 

Februar 530 550 570 590 610 630 

Marec 540 560 580 600 620 640 

April 630 650 670 690 710 730 

Maj 800 820 840 870 900 930 

Junij 930 960 990 1.020 1.050 1.080 

Julij 930 960 990 1.020 1.050 1.080 

Avgust 800 820 840 870 900 930 

September 1.060 1.090 1.120 1.150 1.180 1.220 

Oktober 880 910 940 970 1.000 1.030 

November 800 820 840 870 900 930 

December 450 460 470 480 490 500 
Skupaj 8.880 9.150 9.420 9.720 10.020 10.330 

 
Vir: Tabela 10 
 

4.4.3.  Plan izkaza uspeha 
 
Osnova izdelave plana izkaza uspeha je plan prodaje oz. čisti prihodki od prodaje v 
obdobju od leta 2004 do 2009. Glede na plan se vsako leto zvišajo za 3% in konec 
leta 2009 znašajo 24,9 mio EUR. Predpostavil sem, da skladno z rastjo prodaje za 
3% letno, rastejo tudi neposredni stroški. Med neposredne stroške uvrščam stroške 
materiala (surovine, pomožni material, energija), polizdelke (zmesi) in storitve 
(transport). Pri posrednih stroških sem rast upočasnil, tako, da rahlo zaostajajo za 
rastjo prodaje, razen amortizacija, ki se v letih 2007 in 2008 zaradi investicije v novi 
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liniji poveča za 20%. Sem sodijo tudi stroški dela ter stroški služb, ki ne ustvarjajo 
dodane vrednosti, letno pa se povečujejo za 2%.  
Rezultat plana izkaza uspeha je dobiček oziroma izguba iz poslovanja. Poslovanje 
podjetja je ves čas pozitivno, tako, da izkazuje leta 2005 dobiček v višini 905.000 
EUR, leta 2009 pa že 1.456.000 EUR. Plan izkaza uspeha je prikazan v tabeli 12. 
 
Tabela 12: Plan izkaza uspeha v obdobju 2004 - 2009  v 000 EUR 
 

Kategorija 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1. ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE 21.470 22.110 22.770 23.460 24.150 24.880 
2. Sprememba zalog 0 0 0 0 0 0 
3. Usredstveni lastni proizvodi in 
drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 
4. KOSMATI DONOS iz 
poslovanja (1+2+3) 21.470 22.110 22.770 23.460 24.150 24.880 
5. Neposredni stroški 14.383 14.800 15.228 15.549 15.876 16.211 
a) stroški materiala 1.883 1.925 1.967 2.011 2.056 2.101 
b) storitve 1.090 1.123 1.156 1.191 1.227 1.264 
c) polizdelki 11.410 11.752 12.105 12.347 12.594 12.846 
6. POKRITJE (4-5) 7.087 7.310 7.542 7.911 8.274 8.669 
- stopnja pokritja (%) 33,0 33,1 33,1 33,7 34,3 34,8 
7. POSREDNI STROŠKI 6.182 6.314 6.434 6.791 7.016 7.213 
a) material in storitve 772 791 808 829 851 868 
b) stroški dela 4.453 4.521 4.590 4.798 4.871 5.022 
c) amortizacija 365 393 408 518 628 638 
d) interni stroški - službe 592 610 628 647 667 687 
8. DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(6-7) 905 997 1.108 1.120 1.258 1.456 
 
Vir: Tabela 10 in priloga 1 
 

4.4.4.  Plan bilance finan čnih tokov 
 
Za prikaz finančnih tokov podjetja uporabljamo bilanco finančnih tokov, ki prikazuje 
bodoče, predračunane pritoke in odtoke z namenom ugotavljanja povečanja ali 
zmanjšanja denarja v določenem časovnem obdobju (Turk, 1994, str. 431). Plan 
finančnih tokov prikazuje tabela 13. Vrednosti, kot so čisti dobiček, amortizacija,… so 
vzete iz plana izkaza uspeha (tabela 12). Vrednosti zalog, kratkoročnih finančnih 
obveznosti,… so prikazane v prilogi 2: izkaz finančnih tokov podjetja Saargummi za 
leto 2003. Denarni tok iz poslovanja in denarni tok iz celotnega poslovanja sta vsa 
leta pozitivna. Denarni tok iz celotnega poslovanja se v letih 2006 in 2007 zaradi 
večjih investicij zniža, vendar ostaja pozitiven. Podjetje se financira iz kapitala.  
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Tabela 13: Plan sprememb finančnih tokov v obdobju 2004 – 2009 v 000 EUR 
 
Kategorija 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
I. ČISTI DENARNI TOK – FT 1 1.090 1.205 1.325 1.442 1.684 1.886 
 1. čisti dobiček 726 812 918 924 1.056 1.248 
 2. amortizacija in oslabitve osnovnih 
sredstev 365 393 408 518 628 638 
 3. spremembe dolgoročnih rezervacij 0 0 0 0 0 0 
II. POVEČANJE ČISTIH OBRATNIH 
SREDSTEV(a+b-c-d) 79 172 54 79 81 89 
 a) zaloge  13 14 15 16 17 18 
 b) poslovne terjatve 82 176 51 77 79 86 
 c) kratkoročne obveznosti iz poslovanja 16 18 12 14 15 15 
 d) neto pasivne razmejitve 0 0 0 0 0 0 
III. DENARNI TOK  IZ POSLOVANJA – FT 
2 (I-II) 1.011 1.033 1.271 1.363 1.603 1.797 
IV. INVESTICIJE 100 150 1.100 1.100 100 100 
 1. Osnovna in neopred. sredstva (a+b-c)  100 150 1.100 1.100 100 100 
    a) naložbe  100 150 1.100 1.100 100 100 
    b) okrepitve 0 0 0 0 0 0 
    c) odprodaje  0 0 0 0 0 0 
 2. Dolgoro čne finan. naložbe (a+b+c) 0 0 0 0 0 0 
    a) povečanja  0 0 0 0 0 0 
    b) prevrednotenja 0 0 0 0 0 0 
    c) odprodaje in odplačila – knjig.vrednost  0 0 0 0 0 0 
V. DENARNI TOK IZ CELOTNEGA 
POSLOVANJA – FT 4 (III-IV) 911 883 171 263 1.503 1.697 
 
Vir: tabela 12 + Priloga 2 
 

4.4.5.  Ocena vrednosti podjetja Saargummi 
 
Ocena vrednosti podjetja je narejena po metodi diskontiranih prostih denarnih tokov. 
Osnovo za izračun predstavlja diskontna stopnja oziroma WACC. Pri izračunu 
WACC najprej izračunamo delež kapitala in dolga v bilanci stanja.  
Za stroške kapitala upoštevamo naslednje komponente, ki jih seštejemo, da dobimo 
strošek kapitala (Ke):  
- rf – strošek netveganega kapitala (med 2,5 in 5%), 
- ERP – premija za tveganje (historični empirični podatek je 8% premija), 
- dodatna premija na velikost podjetja (angl. risk size) je približno med 1 in 3%, 
- premija za nelikvidnost delnice (angl. other risk) - ne kotira na borzi, nejasna 

lastniška razmerja pri d.o.o... (Financial Times, 24.9.2003). 
 
Strošek dolga (Kd) izračunamo tako, da izračunamo stroške dolžniškega financiranja 
(trenutni so okoli 5%) in jih zmanjšamo za davek od dobička, ker so obresti davčno 
priznani odhodki (Sudarsanam, 1997, str. 152). 
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V primeru Saargummi-ja je delež kapitala 100%, zato ocenimo samo komponente, ki 
so povezane s kapitalom: 
- rf = 3%, 
- ERP = 8%, 
- risk size = 3%, 
- other risk =0,4% 
WACC je vsota zgornjih vrednosti in je 14,4%: 
WACC = rf + ERP + risk size + other risk = 3 + 8 + 3 + 0,4 = 14,4%. 
 
Izračun vrednosti podjetja Saargummi je na teh osnovah izdelan v tabeli 14. 
Vrednost podjetja Saargummi je približno 6,4 mio EUR. 
 
Tabela 14: Ocena vrednosti podjetja Saargummi v EUR 
 
 

  Postavka  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  Dobiček iz poslovanja (EBIT) 905.000 997.000 1.108.000 1.120.000 1.258.000 1.456.000

 - Davek na dobiček 136.000 150.000 166.000 168.000 189.000 218.000

  = Dobiček iz poslovanja po davkih (NOPLAT) 769.000 847.000 942.000 952.000 1.069.000 1.238.000

  + Nedenarni odhodki (amortizacija) 365.000 393.000 408.000 518.000 628.000 638.000

  = Denarni tok iz poslovanja 1.134.000 1.240.000 1.350.000 1.470.000 1.697.000 1.876.000

 +/- Sprememba vrednosti obratnega kapitala -79.000 -172.000 -54.000 -79.000 -81.000 -89.000

  +/- Investicije  -100.000 -150.000 -1.100.000-1.100.000 -100.000 -100.000

  = Prosti denarni tok (FCF) 911.000 883.000 171.000 263.000 1.503.000 1.697.000

  Vrednost podjetja 6.372.263 

  Vrednost dolga 0 

  Vrednost lastniškega kapitala 6.372.263 

 
Vir: Tabela 12 
 
Pri izračunu sem upošteval tudi investiciji v letih 2006 in 2007, ki predstavljata nakup 
dveh novih linij, kar je posledica zastarelega stanja tehnične opreme. 
 
Izračun vrednosti podjetja Saargummi v tabeli 14 sem izvedel z metodo diskontiranih 
prostih denarnih tokov (Sudarsanam, 1997, str. 153): 
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kjer je: 
TVa = ciljna vrednost po priključitvi; 
FCFt = prosti denarni tok ciljnega podjetja v periodi t; 
Vt = končna vrednost ciljnega podjetja  
WACC = tehtano aritmetično povprečje stroškov kapitala 
t = perioda 
 
Izračun končne vrednosti ciljnega podjetja (Vt), sem izračunal po formuli 
(Sudarsanam, 1997, str. 153): 
 

EUR
WACC

fNOPLAT
Vt 139.855.8

144,0

03,1*238000.1*)2009( ===  

 
kjer je: 
- NOPLAT (2009) = dobiček iz poslovanja po davkih leta 2009 
- f = faktor rasti prodaje 3% letno 
 

4.4.6. Ocenjevanje tveganja  
 
Saargummi je urejeno in dokaj uspešno podjetje. Deluje v panogi gumarstvo, ki je v 
zreli dobi, kjer ne vidim velikih možnosti napredka. Na področju gradbeništva, kjer sta 
obe podjetji največ prisotni, je tehnologija že zelo dobro razvita. Saargummi je v 
primerjavi s Savatech-om v dokajšnji prednosti predvsem v znanju izdelave zmesi ter 
obvladovanja trga, na področju tehnične opreme izdelave samih tesnil, pa je boljši 
Savatech. Ravno zaradi tega je potrebna investicija v novi liniji. Sama priključitev bi 
prinesla tudi mnoge sinergije. 
 
V programu Profili bi pridobili dodatno proizvodnjo EPDM tesnil za linije LCM in 
predvsem UHF. Linije UHF v nemškem podjetju nimajo, njihovi kupci pa imajo kar 
visoko potrebo po te vrstah izdelkov. Na lokacijo Kranj bi lahko preselili tudi eno linijo 
za proizvodnjo TPE profilov, kar pomeni letni obseg prodaje približno 0,5 mio EUR, 4 
nova delovna mesta ter pridobitev znanja za področje, ki ga zelo slabo poznamo. 
TPE izdelke bi prodajali predvsem na trgih bivše Jugoslavije. 
Naslednje prednosti, ki bi jih pridobili, so še pridobitev receptur za EPDM zmesi, 
znanje (know-how) za mešanje zmesi ter pridobitev patentov in licenc za EPDM 
profile. 
Pridobili bi tudi z združitvijo nabavnih služb obeh podjetij, predvsem pri nabavi 
repromaterialov za EPDM zmesi in embalaže, kar nam prikazuje tabela 15. 
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Tabela 15: Prihranki združitve nabavnih služb v EUR 
 
Prihranki Letno potreben 

repromaterial za 
EPDM zmesi 

Planirana letna 
vrednost zmesi: 

(v EUR) 

Planirana letna 
vrednost embalaže  

(v EUR) 
Saargummi  5.000 ton 6.650.000 538.000 
Savatech  4.000 ton 5.320.000 450.000 
Skupaj 9.000 ton 11.970.000 988.000 
Prihranek letno  120.00040 30.00041 
 
Dodatne prihranke bi pomenila tudi izdelava orodij za brizganje profilov v lastni 
orodjarni programa Profili, kjer je cena izdelave orodja v povprečju 500 EUR. 
Saargummi za izdelavo orodij trenutno plačuje približno 1000 EUR za kos. 
Predvideva se, da bi polovico letne potrebe novih orodij podjetja Saargummi, to je 
cca. 100 orodij, lahko izdelali sami, kar pomeni prihranek 50.000 EUR. Pri tem je 
treba poudariti, da se zaradi povečanja števila izdelave orodij stroški dela ne bodo 
povečali. 
Nenazadnje bi kar nekaj pridobili s specializacijo in optimizacijo proizvodnje v 
Savatech-u in Saargummi-ju. Skupne potencialne prihranke sinergijskih učinkov 
prikazuje tabela 16. 
 
Tabela 16: Potencialni letni prihranki sinergijskih učinkov v EUR   
 
Vrste prihrankov Prihranek letno 
Nabava repromateriala za EPDM zmesi 120.000 
Nabava embalaže 30.000 
Izdelava orodij 50.000 
Skupaj prihranek 200.000 
 
Sinergijski učinki pa niso edini kriterij za ocenjevanje tveganj. Veliko težo predstavlja 
tudi vrednost podjetja oziroma vrednost, ki jo mora podjetje vložiti v priključeno 
podjetje. 
Ocena vrednosti podjetja Saargummi, upoštevaje njegove prihodnje donose v 
šestletnem proučevanem obdobju, ob diskontni stopnji 14,4%, je približno 6,4 mio 
EUR. Vrednost je kar visoka, vendar bi se podjetje ob primernem vodenju lahko 
uspešno razvijalo. Ocenjujem, da je stopnja tveganja priključitve podjetja Saargummi 
srednje velika.  

                                                           
40 Vrednost predstavlja 1% od skupne vrednosti. Toliko se bo pocenilo mešanje zmesi zaradi večje 
letne porabe zmesi.  
41 Vrednost predstavlja 3% od skupne vrednosti. Toliko bodo dobavitelji znižali ceno embalaže zaradi 
povečanja letnih potreb. 
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4.4.7. Povzetek strategije 
 
Savatech oziroma program Profili se je odločil za strategijo priključitve na osnovi 
strateškega cilja, ki je postati eden vodilnih ponudnikov gumenih, TPE in PVC 
profilov v gradbeništvu v JV Evropi. Za oceno strategije je potrebno pregledati nekaj 
ključnih podatkov, ki po mojem mnenju potrjujejo pravilnost načrtovane strategije.  
 
Saargummi je zdravo podjetje, ki se z uspešnim vodenjem lahko še naprej dobro 
razvija. Tržni delež Saargummi-ja približno dvakrat večji kot tržni delež Profilov. S 
konstantno 3% letno rastjo bo obseg prodaje podjetja Saargummi leta 2009 znašal 
24,9 mio EUR. Obseg prodaje skupnega podjetja bi dosegel vrednost med 38 in 40 
mio EUR, to je že vrednost, ki v evropskem prostoru gradbeništva veliko pomeni, 
postali bi drugi največji proizvajalec tesnil.  
 
Pregled plana izkaza uspeha, ki je podprt z obsegom prodaje, pokaže, da podjetje 
ves čas posluje z dobičkom iz poslovanja, ki je že v prvem letu 905.000 EUR, leta 
2009 pa je visok že 1.456.000 EUR. Omeniti velja, da v izdelavi plana izkaza uspeha 
niso zajete različne sinergije, ki naj bi letno doprinesle dodatnih 200.000 EUR in tako 
bi se poslovni rezultat še izboljšal. 
 
Slaba stran podjetja Saargummi je zastarela tehnična oprema, ki je jo potrebno 
obnoviti oziroma zamenjati. V ta namen sem vsako leto planiral vsaj 100.000 EUR za 
različne investicije v opremo, v letih 2006 in 2007 pa je planiran tudi nakup dveh 
novih liniji v višini 1,1 mio EUR vsaka. Plan finančnih tokov potrjuje, da je podjetje 
zdravo in da težav z likvidnostjo in finančnimi tokovi, kljub investicijam nima.  
 
Poleg finančnih kazalcev velja ponovno poudariti, da je podjetje Saargummi, ob sicer 
zastareli opremi, na visokem tehnološkem nivoju. Podjetje je vodilno na področju 
dvokomponentnih tesnil, za katere ima tudi patentno zaščito. Te vrste tesnil 
predstavljajo največjo možnost razvoja novih poslovnih sodelovanj predvsem z 
izdelovalci oken višjega cenovnega razreda. Omogočajo boljše tesnenje in lažjo ter 
hitrejšo vgradnjo v okna. Na tem segmentu vidim tudi možnost žetve višje dodane 
vrednosti, česar v gumarstvu ni lahko doseči. 
 
Savatech je vrednost podjetja Saargummi ob nakupu ocenil na 6,4 mio EUR (glej 
tabelo 14). Vrednost, za katero bi se podjetje Saargummi kupilo, je potrebno doseči s 
pogajanji, giblje pa naj se nekje okrog 5,5 mio EUR. Ob takšnem vložku kapitala, bi 
podjetje v srednjeročnem obdobju lahko poslovalo z zahtevano donosnostjo na 
kapital Poslovne skupine Sava, ki mora biti vsaj 10%.  
 
Glede na prikazano, sem mnenja, da je priključitev Saargummija k podjetju Savatech 
dobra poslovna priložnost, ki je Savatech, d.o.o. ne bi smel zamuditi. 



  

74 

Ob koncu je treba povedati, da v predlagani strategiji priključitve udeleženi podjetji 
čaka naporno pogajanje o različnih bolj ali manj pomembnih točkah. V primeru 
uspešnega zaključka pogajanj je na vrsti faza izvedbe priključitve. V tej fazi je 
posebej pomembna vloga različnih pravnih in finančnih svetovalcev. Podjetje 
Savatech bo razvilo uspešno strategijo priključitve, če se bo v tej fazi osredotočilo na 
postavljene strateške cilje in izvedlo strategijo priključitve le v primeru, če le-ta obeta, 
da bo omogočila uresničenje postavljenih ciljev. Veliko dela čaka obe poslovodstvi 
podjetij z zaposlenimi, s premagovanjem kulturnih in socialnih razlik. Ravno tako 
veliko dela je tudi na področju optimizacije vseh področij delovanja skupnega 
podjetja. Uskladiti je potrebno nabavne, kadrovske, pravne in ostale službe, 
predvsem pa kaže velik poudarek nameniti usklajenemu delovanju razvoja, 
proizvodnje in prodaje obeh podjetij, združenih pod eno streho. 
 

5. SKLEP 
 
Model strateškega upravljanja in poslovodenja ponuja primeren prijem pri 
raziskovanju in izvajanju procesa strateškega upravljanja in poslovodenja. 
Predstavlja ustrezno izhodišče načrtovanja in proučevanja strategije priključitve 
podjetja. Pri razvijanju strategij za odpravljanje morebitne planske vrzeli je potrebno 
upoštevati dejavnike rasti in razvoja podjetja, ki so lahko notranji in zunanji. Ti 
dejavniki so prisotni v različnih hipotezah o motivih za priključitev podjetja, saj je ta 
po svoji vsebini usmerjena predvsem na rast podjetja in je lahko uspešen način 
premostitve planske vrzeli. Posamezne primere priključitev je zato težko obravnavati 
brez poznavanja strateških planskih ciljev podjetij priključevalcev. 
 
Pri združevanju podjetij ločimo pojme združitev, priključitev in prevzem. S 
priključitvijo podjetja razumemo nakup podjetja in njegovo vključitev v drugo podjetje, 
pogosto v obliki poslovne enote ali podružnice podjetja priključevalca. Priključitev 
običajno poteka med podjetjema različnih velikosti in je lahko prijazna ali sovražna. 
Priključitve največkrat delimo na štiri vrste: vodoravne, navpične, koncentrične in 
konglomeratne. 
 
Strateški vidiki priključitev temeljijo na procesu ustvarjanja vrednosti kot rezultata 
konkurenčne prednosti podjetja, ki nastane z uresničevanjem strategije priključitve. 
Pri proučevanju strateških vidikov je zato potrebno izhajati iz različnih konceptov 
strategij, ki so se v obdobju zadnjih tridesetih let spreminjali in izpopolnjevali: portfolio 
menedžment, povezovanje aktivnosti med podjetjema, prenos poslovnih praks, 
prestrukturiranje poslovanja ciljnega podjetja, razvijanje osrednjih sposobnosti in 
strateška skladnost med podjetjema. 
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Pri slednji nas zanima skladnost povezujočih se podjetij z vidika različnih dejavnikov, 
kot so: surovine in polizdelki, končni proizvodi ali storitve, osnovna tehnologija, 
zahtevane izdelovalne spretnosti, raziskave in razvoj, distribucijski kanali, odjemalci, 
skupni trgi, enake nakupne navade odjemalcev ter vrsta poslovne strategije, če gre 
za podjetji iste panoge. Morebitna strateška neustreznost je namreč lahko še posebej 
usodna za uspeh priključitve v primeru, če povezani podjetji iz iste panoge razvijata 
različni in s tem neskladni generični poslovni strategiji. Rezultat takšne priključitve je 
položaj ''ne tič in ne miš'' (angl. stuck in the middle) in pogosto nedoseganje 
strateških ciljev ter odprodaja priključenega podjetja. 
 
Proces priključitve podjetja zajema naslednjih šest faz: fazo strateškega planiranja, 
fazo splošne priprave, identifikacijo priložnosti, fazo ocenjevanja, fazo pristopa k 
ciljnemu podjetju in fazo izvedbe. Potreben pogoj uspešnega razvoja strategije 
priključitve je, da izhaja iz koncepta strateškega planiranja v podjetju. V tej fazi je 
potrebno izoblikovati tudi formalne strateške kriterije za priključitev podjetja. V fazi 
splošne priprave je potrebno oblikovati ustrezno skupino, ki je zadolžena za izvedbo 
priključitve. V fazi identifikacije priložnosti je potrebno določiti panogo, ki ustreza 
izbranim kriterijem, ugotoviti njeno dejansko privlačnost in izdelati listo 
najprimernejših kandidatov za priključitev. V fazi ocenjevanja je potrebno izdelati 
celovito analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti ciljnega 
podjetja. Bistveno je, da pri ocenjevanju ciljnega podjetja ne zanemarimo nobenega 
funkcijskega področja oziroma člena v verigi vrednosti. Pogosto je v ozadju velikega 
števila neuspešnih priključitev podjetja prav preveliko poudarjanje finančnih in 
pravnih vidikov priključitve ob hkratnem zanemarjanju nekaterih drugih vidikov. 
Podjetje mora vložiti kar največji napor, da vse zainteresirane udeležence v ciljnem 
podjetju prepriča o koristnosti priključitve za vse udeležene strani, saj si na ta način 
bistveno poveča možnosti za dosego strateških ciljev.  
 
Strategijo priključitve ocenjujemo glede na kvantitativne in kvalitativne dejavnike. 
Kvantitativne dejavnike je sorazmerno lahko opredeliti in tudi izmeriti. Poseben 
problem pa predstavlja opredelitev in merjenje kvalitativnih dejavnikov, zato si 
moramo pogosto pomagati s subjektivno oceno. V primeru uporabe analitičnih meril 
lahko ocenjujemo strategije predvsem glede na sinergične učinke, stroške vstopa, 
donosnost in tveganje. Sinergije se lahko pojavljajo na različnih področjih poslovanja 
podjetja. Kljub temu, da so potencialni sinergični učinki strategije priključitve podjetja 
lahko očitni, jih podjetje priključevalec pogosto v praksi ne izkoristi. Iz verige 
vrednosti izhajata dve obliki povezav, ki so lahko vir sinergij. Prva povezava 
predstavlja prenos poslovnih praks med podobnimi členi verige, medtem, ko gre pri 
drugi povezavi za sposobnost skupnega opravljanja aktivnosti za več členov v verigi.  
 
Pri ocenjevanju strategije popolne in omejene diverzifikacije je potrebno oceniti 
stroške vstopa na novo poslovno področje. Med poglavitne ovire sodijo pomanjkanje 
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specifičnih znanj, ekonomije obsega, patentne in licenčne zahteve, nezadosten ugled 
podjetja, pomanjkanje zemljišč, distributerjev, surovin, preference obstoječih 
odjemalcev v panogi in ocene o minimalnem še smiselnem obsegu proizvodnje.  
 
V podjetjih si pri ocenjevanju ekonomskih donosov pomagajo z različnimi metodami 
zmanjšanja negotovosti, med katerimi je zelo pogosto uporabljeno razvijanje 
scenarijev. Zaradi sistematične kvantifikacije posameznih elementov strategije nam 
takšno predvidevanje posameznih vrednosti spremenljivk in verjetnosti njihovega 
nastopa daje realnejšo oceno razvite strategije priključitve. Podjetje, ki izvaja 
strategijo priključitve mora pravočasno odkriti različne ''skrite stroške'' strategije. 
Neupoštevanje ali podcenjevanje skritih stroškov lahko vodi do napačnih ocen 
ekonomskih donosov strategije priključitve. 
 
Pri ocenjevanju tveganja priključitve podjetja je potrebno ločevati tri različne tipe 
tveganja: tveganje posamezne naložbe, korporacijsko tveganje in tržno tveganje. 
Možni načini ocenjevanja tveganja posamezne strategije so: analiza občutljivosti, 
analiza na podlagi scenarijev in analiza tveganja z računalniško simulacijo. Merjenje 
korporacijskega tveganja strategije priključitve temelji na portfolio pristopu, kjer 
ocenjujemo uravnoteženost denarnih tokov. 
 
Osnovni namen razvijanja strategije priključitve podjetja Saargummi, k podjetju 
Savatech, d.o.o., je spoznanje dejstva, da bomo sami ob vedno ostrejši konkurenci in 
stagnaciji trga na področju gradbeništva težko uresničili strateški cilj postati eden 
vodilnih ponudnikov gumenih, TPE in PVC profilov v gradbeništvu v JV Evropi. V 
programu Profili smo se soočili s svojimi lastnimi pomanjkljivostmi, ki bistveno 
otežujejo prodor na zahtevnejši evropski trg. Majhnost in pomanjkanje gumarske 
tradicije na področju profilov za gradbeništvo sta dva glavna zaviralna dejavnika. Res 
je, da z zavzetim delom počasi lovimo glavne konkurente, vendar le-ti na področju 
zahtevnejših izdelkov, kot so dvokomponentna tesnila v črni in predvsem v sivi barvi, 
še vedno ohranjajo prednost. Podjetju Savatech se za rešitev nastale situacije 
ponujajo tri možnosti, nakup konkurenčnega strokovnjaka za področje kemije, nakup 
konkurenčnega podjetja ali prodaja programa Profili konkurentu. 
 
V nalogi je obdelana različica nakupa konkurenčnega podjetja. Večina konkurenčnih 
podjetij se sooča z enako problematiko, to je zagotoviti si dolgoročni način preživetja. 
Iz zaupnih virov je pricurljala informacija, da nemško podjetje Saargummi proučuje 
možnost prodaje gradbenega dela svojega proizvodnega programa, zato je strategija 
nakupa tega poslovnega področja postala aktualna.  
 
Saargummi je od vseh podjetij, ki so na evropskem trgu prisotni, za nakup najbolj 
primeren. Obe podjetji, tako Savatech kot Saargummi imata približno enak proizvodni 
program, to je tesnila za plastična okna, delujeta pa na različnih trgih, tako, da bi 
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skupaj celovito pokrivala celo Evropo. Poudariti velja, da ima tako program Profili kot 
Saargummi patentno zaščiteno svojo obliko dvokomponentnih tesnil. To pomeni, da 
nihče drug v državah EU ne more prodajati omenjenih tesnil, ki imajo veliko prednosti 
pred enokomponentnimi tesnili za enak namen. Že prej sem omenil, da Saargummi 
obvladuje tudi izdelavo barvnih tesnil, kar nam še ne uspeva. Združeni podjetji bi 
lahko uspešno napadli tudi švedski Trelleborg, ki pa je vodilni v segmentu lesenih 
oken. 
 
Priključitev podjetja Saargummi bi pomenila še več prednosti za program Profili. 
Veljalo bi omeniti velik napredek pri izdelavi zmesi, saj Saargummi surovine dobiva 
pri največjem in najkvalitetnejšem dobavitelju, nemškem Bayer-ju, kar v osnovi 
prinaša boljšo kvaliteto zmesi.  
 
Obstaja tudi možnost delitve oziroma specializacije proizvodnje na obeh lokacijah. 
Vsako podjetje bi izdelovalo izdelke, ki prinašajo glede na dane razmere najvišjo 
dodano vrednost. V preteklosti smo pri nekaterih večjih in zahtevnejših kupcih že 
naleteli na vprašanje rezervne lokacije proizvodnje v primeru težav v proizvodnji 
(požar, naravne nesreče…). Na ta način bi elegantno rešili tudi takšne dileme.  
 
Komentirati je potrebno tudi slabosti, ki se pojavijo s priključitvijo. Verjetno se bodo 
pojavila negodovanja med zaposlenimi v nemškem podjetju. Nekateri bi lahko imeli 
težave z nemško mentaliteto in se ne bi mogli sprijazniti, da novi lastniki prihajajo iz 
nekdanje Jugoslavije. Problem lahko predstavlja tudi prenos znanja, saj vsak 
verjetno ni pripravljen deliti dolgoletnega nabiranja izkušenj z novimi sodelavci, ki jih 
šele spoznava in ga je obenem strah tudi za njegovo osebno usodo. 
 
Na vsak način se postavlja tudi vprašanje vložka v podjetje glede na to, da panoga 
ne raste več. Ponovno velja poudariti, da samostojni razvoj Savatech-a verjetno ne 
obeta, da bi podjetje pravočasno dohitelo tekmece, tako, da se scenarij mogoče ne bi 
razvil po pričakovanjih. Tehnološka prednost in tržni delež Saargummi-ja ter plani 
prodaje in predvsem izkaza uspeha podjetja kažejo na to, da bi vloženi denar v 
podjetje Saargummi v srednjeročnem obdobju že prinašal zadovoljiv donos na 
kapital. S konstantno 3% letno rastjo bi obseg prodaje leta 2009 znašal 24,9 mio 
EUR, kar je spoštovanja vredna številka. Podjetje bi vsa leta izkazovalo dobiček iz 
poslovanja, ki je leta 2009 visok 1.456.000 EUR. V izdelavi posameznih planov niso 
zajete različne sinergije, ki naj bi letno doprinesle dodatnih 200.000 EUR. Če podjetje 
Savatech ne bi ponovilo napak večine podjetij, ki možnost sinergij med združenima 
podjetjema ponavadi zanemarijo, bi podjetje lahko že od samega začetka poslovalo s 
še višjim dobičkom. Veliko težo pri odločanju o priključitvi podjetja ima tudi vrednost 
ciljnega podjetja. Ocena vrednosti podjetja v šestletnem proučevanem obdobju ob 
diskontni stopnji 14,4% je 6,4 mio EUR. Vrednost, pri kateri bi se še kazalo odločiti 
za nakup podjetja Saargummi GmbH je 5,5 mio EUR. Ob takšnem vložku kapitala, bi 
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podjetje v srednjeročnem obdobju lahko poslovalo z zahtevano donosnostjo na 
kapital Poslovne skupine Sava, ki mora biti vsaj 10%.  
 
Vsi partnerji, ki v procesu sodelujejo, morajo imeti jasno definirane vloge in 
pričakovanja v novem podjetju. Potrebno je zagotoviti aktivno sodelovanje linijskih 
menedžerjev, ki so neposredno odgovorni za uspešno izvedbo specifičnih elementov 
strategije priključitve. Vse sodelujoče stranke v procesu priključitve morajo biti 
seznanjene s tistim delom plana priključitve, ki jih neposredno zadeva. Strategijo 
priključitve morajo razumeti in jo tudi podpirati. Naslednji pomemben korak je 
zamenjava ''mi proti njim'' mentalitete z duhom skupinskega dela.  Če je posledica 
priključitve podjetja presežno število zaposlenih, je pomembno, da matično podjetje 
poskuša pomagati presežnim delavcem pri iskanju nove zaposlitve, ali pa jih poskuša 
razporediti na novo delovno mesto. Kratkoročne stroške ''sporazumnega'' 
zmanjševanja zaposlenih presežejo dolgoročne koristi, ki izhajajo iz ustreznega 
ravnanja s presežnimi delavci. Poseben problem je soočenje različnih organizacijskih 
kultur. Uspešnost strategije priključitve je močno odvisna od postopka premostitve 
kulturoloških razlik med podjetjema. Organizacijska struktura matičnega podjetja se 
mora prilagoditi strategiji priključitve, da bi bila ta uspešna. To preprosto pravilo je 
vse prepogosto prezrto pri načrtovanju in integraciji priključenega podjetja. 
 
Uspešnost strategije priključitve bi morali presojati v povezavi s cilji, ki smo jih z 
določeno priključitvijo podjetja poskušali doseči. Problem takšnega presojanja je v 
tem, da so dejanski motivi in cilji, ki jih podjetja zasledujejo s strategijo priključitve, 
pogosto težko določljivi. Pravilno bi bilo, da bi pri merjenju uspešnosti strategije 
priključitve celovito upoštevali poslovanje priključevalca in ciljnega podjetja po 
priključitvi. 
 
Uspešnost strategije priključitve je povezana z njenim načrtovanjem. Podjetja, ki pri 
načrtovanju izhajajo iz svojih strateških razlogov, imajo bistveno večje možnosti, da 
razvijejo uspešno strategijo priključitve. Raziskovalci, ki so proučevali relativno 
uspešnost posameznih vrst strategije priključitve, so prišli do različnih zaključkov. 
Upoštevati je potrebno tudi, da je primernost posamezne vrste strategije priključitve 
pogojena z naravo določene panoge in trga. Menim, da morajo podjetja v globalni 
konkurenčni tekmi poskušati identificirati neke svoje osrednje sposobnosti in na njih 
graditi tudi strategijo priključitve podjetja. Če podjetje skozi določeno obliko strategije 
diverzifikacije razvija svoje osrednje sposobnosti, ima bistveno večje možnosti, da bo 
razvita strategija uspešna. 
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Priloga 1: Izkaz uspeha podjetja Saargummi za leto 2003  v 000 EUR 
 

Kategorija 2003 
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 20.918 
2. Sprememba zalog 0 
3. Usredstveni lastni proizvodi in drugi prihodki 0 
4. KOSMATI DONOS iz poslovanja (1+2+3) 20.918 
5. Neposredni stroški 13.965 
a) stroški materiala 1.843 
b) storitve 1.062 
c) polizdelki 11.060 
6. POKRITJE (4-5) 6.855 
- stopnja pokritja (%) 32,9 
7. POSREDNI STROŠKI 6.077 
a) material in storitve 751 
b) stroški dela 4.399 
c) amortizacija 352 
d) interni stroški - službe 575 
8. DOBIČEK IZ POSLOVANJA  (6-7) 778 
 
Vir: Pro-Forma Bilanz - Fenster/Fassade 2003 
 
 
Priloga 2: Izkaz finančnih tokov podjetja Saargummi za leto 2003 v 000 EUR 
 
Kategorija 2003 
I. ČISTI DENARNI TOK – FT 1 955 
 1. čisti dobiček 603 
 2. amortizacija in oslabitve osnovnih sredstev 352 
 3. spremembe dolgoročnih rezervacij 0 
II. POVEČANJE ČISTIH OBRATNIH SREDSTEV (a+b-c-d) 74 
 a) zaloge  13 
 b) poslovne terjatve 76 
 c) kratkoročne obveznosti iz poslovanja 15 
 d) neto pasivne razmejitve 0 
III. DENARNI TOK  IZ POSLOVANJA – FT 2 (I-II) 881 
IV. INVESTICIJE 100 
 1. Osnovna in neopredmetena sredstva (a+b-c) 100 
    a) naložbe  100 
    b) okrepitve 0 
    c) odprodaje  0 
 2. Dolgoro čne finan čne naložbe (a+b+c) 0 
    a) povečanja  0 
    b) prevrednotenja 0 
    c) odprodaje in odplačila – knjig.vrednost  0 
V. DENARNI TOK IZ CELOTNEGA POSLOVANJA – FT 4 (III- IV) 781 
 
Vir: Pro-Forma Bilanz - Fenster/Fassade 2003 
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SLOVARČEK TUJIH IZRAZOV 
 
merger – združitev podjetij 
acquisition – priključitev podjetja 
takeover – prevzem podjetja 
know-how – specifična znanja 
das Fenster – okno 
die Fassade – fasada 
die Mehrwegspule – povračljiv kolut za večkratno uporabo za embaliranje profilov 
risk size – premija tveganja za velikost podjetja 
other risk – premija tveganja za nelikvidnost delnice 
sharing activities - povezovanje poslovnih aktivnosti za različne poslovne enote 
proxy fights - tekmovanje za pooblastila za glasovanje na skupščini delničarjev   
                     ciljnega podjetja 
hostile takeover - sovražna priključitev oziroma prevzem podjetja 
junk bonds - visoko donosne obveznice z višjim tveganjem 
due dilligence - proces celovite analize in ovrednotenja ciljnega podjetja 
 
 
 
 


