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1 UVOD 
 
Dejavnost podjetja Intec TIV je izdelava tiskanih vezij. Podjetje Intec TIV je bilo 
ustanovljeno 1998 z namenom nadaljevanja tradicije izdelave tiskanih vezij, ki se je začela 
1973 za potrebe koncerna Iskra. Leta 2000 je podjetje Elgoline postalo z 51,5-odstotnim 
deležem večinski lastnik podjetja Intec TIV. 
 
Istočasno z osamosvojitvijo Slovenije, 1991, so nastali povsem drugi pogoji za izvoz 
slovenskih podjetij na vzhodnoevropske trge. V procesu strateškega preoblikovanja se je 
podjetje po razpadu koncerna bojevalo bolj ali manj za obstanek. Procesi strateškega 
preoblikovanja so narekovali izbiro posebnih ciljev, ki jih je lahko podjetje uresničevalo v 
takšnih razmerah: preživetje, znižanje stroškov, krčenje obsega podjetja, likvidnost. Kljub 
boju za obstanek si je podjetje za glavni strateški cilj postavilo doseganje kakovosti izdelkov 
in razvoj proizvodnega programa. 
 
Panoga elektroindustrije je zašla leta 2001 v krizo. Glavni vzroki so bili povezani z 
upadanjem povpraševanja po izdelkih za vmesno rabo s strani industrij EU in zmanjšanjem 
gospodarske rasti v ZDA, kar je povezano tudi z gospodarsko negotovostjo po 11. septembru. 
V minulem letu se globalna ekonomija v nasprotju s pričakovanji ni izboljšala in recesija se je 
še vedno nadaljevala, kar so občutili tudi izdelovalci tiskanih vezij v Evropi. Podjetje Intec 
TIV je lahko konkurenčno na evropskem tržišču pri izdelavi prototipov in majhnih serij, pri 
velikih serijah je podjetje Intec TIV nekonkurenčno azijskim izdelovalcem, kjer je delovna 
sila cenejša za najmanj 10-krat, čeprav je tveganje večje zaradi slabše kakovosti. Zaradi 
selitev proizvodnje tiskanih vezij je največ pridobila Kitajska, ki je nudila poleg poceni 
delovne sile tudi velik, najhitreje rastoč trg. Pri izdelavi tehnološko zahtevnejših majhnih in 
srednjih serij tiskanih vezij azijski izdelovalci niso več konkurenčni evropskim. Večji stroški 
izdelave so povezani s kompleksno tehnologijo in doseganjem ekonomije obsega. Dodaten 
problem azijskih izdelovalcev je logistika, kar je povezano z daljšimi dobavnimi roki in 
transportnimi stroški.  
 
V podjetju Intec TIV še vedno ostaja problem, kako preživeti in ostati konkurenčen v 
razmerah dinamičnih tehnoloških sprememb. Visoka tehnologija ima v slovenskem prostoru 
še poseben pomen: lahko gre za podjetja, ki so nastala po razpadu večjih konglomeratov, na 
primer sistem Iskra, ali prve znanilce hitrejšega pretoka znanja z inštitutov in univerz v 
gospodarski sektor, kar je posledica razvoja tržnega gospodarstva. 
 
Strateško predvidevanje otežujejo spremenjene razmere, opredeljene z notranjim okoljem, 
katerega ključni dejavnik dinamike je tehnološka sprememba, in z zunanjim okoljem, 
opredeljenim s spreminjanjem v vedenju porabnikov, drugačni strukturi trgov in novimi 
oblikami konkurence. 
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Tehnološka sprememba je stalnica na preučevanem področju, ki skrajšuje življenjske cikluse 
izdelka in spreminja odnose med zaposlenimi. Premik meje panog omogoča deregulacijo 
nekaterih dejavnosti in povzroča vse večjo globalizacijo gospodarstev. Na strani porabe gre za 
konec množičnega trga in prevlado tržnih vrzeli nad vsemi drugimi opredelitvami 
homogenega povpraševanja na trgu. Trgi so tako dobro segmentirani, da na njih kraljuje tržna 
vrzel. Diverzificiranost izdelkov in storitev narašča tudi v najožjih tržnih segmentih, 
distribucijske poti se stalno spreminjajo.  
 
Zaradi narave panoge, v kateri podjetje konkurira, je prisiljeno nenehno posodabljati svojo 
tehnološko osnovo, da tako ohranja konkurenčno prednost. Podjetji Intec TIV in Elgoline sta 
medsebojno tehnološko-poslovno povezani. V tehnološkem smislu to pomeni, da ne 
ponavljata naložb v enake tehnološke postopke, s čimer povečujeta medsebojno povezanost. 
V poslovnem smislu povezanost pomeni, da podjetji združujeta nabavo in prodajo. Obe 
izboljšujeta pogoje dela in kakovost izdelka, seveda pa to zahteva veliko znanja in discipline 
vseh zaposlenih. 
 
Poslovno okolje in smer dogodkov v konkurenčnem okolju sta nepredvidljiva, zato je 
največja nevarnost za podjetje Intec TIV nestabilen svetovni trg. Zaradi hitrih sprememb v 
tehnologiji in zahtevah kupcev podjetje nima rednih letnih naročil, temveč je odvisno od 
dnevnega povpraševanja. To je tudi vzrok, da podjetje nima jasne vizije, ciljev in strategije.     
 
Cilj magistrskega dela je določitev vizije, ciljev in strategije podjetja s poudarkom na analizi 
poslovanja in okolja. Poslovno okolje se spreminja hitro, zato se mora podjetje na hitre 
spremembe v okolju in priložnosti, ki se ponujajo, odzivati z določenimi dejavnostmi. Namen 
dela je prispevati k razvoju in uspešnosti podjetja. Namen analize podjetja je poleg boljših 
odločitev o strategijah enote tudi večja rentabilnost, ki jo v tržnem gospodarstvu neprestano 
ugotavljamo in po kateri se ravnamo ter odločamo. Logično spoznavanje poslovanja in 
organizacije je možno le, če ima podjetje določen cilj, to je rentabilnost. Zato ni naključje, da 
analiza podjetja vključuje analizo poslovnih funkcij in analizo rentabilnosti kot načelo 
odločanja in kot mero uresničitve. Odločamo se o poslovanju, poslovnih funkcijah in njenih 
delih, posledice odločitev pa se kažejo v večji uspešnosti (Rozman, 1995a, str. 44). Da bo 
podjetje uspešno, bom predlagala spremembe vizije, strateške možnosti in plan za nadaljnji 
razvoj podjetja  
 
Osnova za izdelavo dela so bila teoretična spoznanja strateškega planiranja. Metodološko je 
magistrsko delo proces strateškega planiranja v obliki posebnih zaporednih akcij in določanje 
ciljev, vizije ter oblikovanje alternativnih strategij. Vsebinsko sem analizo podjetja razdelila 
na poslovanje, organizacijo in okolje podjetja. Na osnovi ugotovitev analize podjetja in 
analize priložnosti ter nevarnosti v okolju sem razvijala strategije razvoja podjetja. Logično 
spoznavanje pomeni ugotavljanje dejstev, razlage dejstev oziroma ugotavljanje možnih 
vzrokov, hipotez za njihovo pojasnitev in preverjanje hipotez. Za nek problem obstaja več 
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alternativnih rešitev z različnimi možnimi izidi; empirična analiza podjetja je smotrna, če 
omogoča izbiro med alternativnimi rešitvami  (Rozman, 2000, str. 54–55).  
 
Magistrsko delo temelji na teoretični raziskavi oblikovanja poslovnih strategij, pri čemer sem 
za metodo raziskovanja uporabila proces strateškega planiranja:  
1. Preučitev strokovne literature o strateškem planiranju. 
2. Podrobna ugotovitev dejanskega stanja. 
3. Podrobna ugotovitev obstoječega okolja. 
4. Izdelava PSPN in razmislek o viziji ter strategijah. 
5. Razvijanje strategij in izbira.  
 
Za preučitev procesa strateškega planiranja sem uporabila teoretična spoznanja, kot so knjige 
in članki tujih ter domačih avtorjev. Za podrobno ugotovitev dejanskega stanja sem sprva 
uporabila sekundarne podatke iz raziskav, ki so jih pripravili drugi in so v arhivih podjetja. 
Nato sem se z izkustveno študijo skušala "priključiti" v sistem kolektivnega pomnjenja in 
izkušenj znotraj organizacije. Koristne informacije sem iskala tudi s spraševanjem oseb z 
izkušnjami na tem področju. Iskala sem ideje o tem, kaj je pomembno v zvezi s subjektom 
raziskave z njihovega vidika. Pri analizi gibanj na evropskem trgu sem se naslonila na 
dosegljive empirične podatke, kar zagotavlja zaupanje v ugotovitve.  
 
Ocenjevanje prednosti in slabosti podjetja za učinkovito izkoriščanje priložnosti in izogibanje 
nevarnostim v okolju sem izvedla na osnovi klasičnega pristopa analize PSPN, ki temelji na 
subjektivnem ocenjevanju. Dobljeni rezultati te analize so bili koristen pripomoček, da sem se 
lahko smotrno odločila o viziji, hkrati pa so služili kot osnova za oblikovanje alternativnih 
strategij poslovanja. 
 
 
2 STRATEŠKO PLANIRANJE 
 
2. 1 POJMOVANJE STRATEŠKEGA PLANIRANJA 
 
Zgodovinsko gledano se v podjetjih med vrstami planiranja poslovanja podjetja najprej pojavi 
letno planiranje, kot ga imenujejo planerji; finančno ali računovodsko planiranje, kot ga 
imenujejo računovodje; ali predračunsko planiranje kot najbolj zanesljiv prevod ustreznega 
angleškega pojma (budgeting). V sredini prejšnjega stoletja pa se pojavi dolgoročno 
planiranje, v 60. letih pa še strateško planiranje.  
 
Večina avtorjev meni, da je ključen poudarek pri strateškem planiranju na določitvi in 
zagotavljanju konkurenčne prednosti podjetja. Konkurenčna prednost je strateški cilj podjetja 
kot celote, trajna konkurenčna prednost pa prednost, ki je konkurenti ne morejo zlahka 
posnemati. Iz konkurenčne prednosti kot glavnega strateškega cilja v podjetju so izvedeni 
drugi strateški cilji in strategije. Cilj strateškega planiranja je postavitev strateških ciljev v 
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podjetju in določitev strategij kot poti za doseganje teh ciljev. S strateškimi odločitvami 
podjetje doseže uspešnost v prihodnosti, zato uspešnost podjetja nastopa kot kriterij odločanja 
pri določanju konkurenčne prednosti kot strateškega cilja podjetja  (Rusjan, 2000, str. 28). 
 
Rozman (1995, str. 108–110) pravi, da je strateško planiranje usmerjeno dolgoročno, le da je 
prisotno v podjetjih v nepredvidljivem okolju. Spremembe v okolju so vse pogostejše in vse 
nenadnejše, tako da prevladuje strateško planiranje. Pogosta je opredelitev, da strategija 
predstavlja pot podjetja v prihodnosti. Strateško planiranje bi bilo torej izbira poti, tako da bo 
poslovanje čim uspešnejše. Dolgoročnost in s tem pomembnost sta temeljni lastnosti tega 
planiranja. V današnjem okolju pa morajo podjetja razmišljati o možnih nepredvidljivih 
vplivih okolja in možnih reakcijah nanje, prikazanih v različnih scenarijih. Strateško 
planiranje okolja ne predvideva s statistično ekstrapolacijo, marveč s kakovostnimi pristopi, 
zlasti še s sistematiziranimi opisi možnih bodočih stanj. Največja težava je v tem, da se v 
veliko primerih podjetje ne more pravočasno prilagoditi spremembam. Prav zato se podjetja 
trudijo biti prilagodljiva, tveganje zmanjšajo z različnostjo proizvodnje ali pa s tesnejšim 
povezovanjem z drugimi podjetji. Tak način razmišljanja o planiranju je strateški, namesto o 
dolgoročnem planiranju govorimo o strateškem.  
 
Ansoff (1981, str. 5–6) je strateško planiranje opredelil kot strateške odločitve, ki se ukvarjajo 
bolj z zunanjimi kot z notranjimi problemi. Ukvarjajo se s povezavo med podjetjem in 
okoljem. Kot probleme navaja predvsem določitev bistva poslovanja podjetja, določitev vrst 
poslovanja, ciljev podjetja in vprašanja diverzifikacije. Poudarja predvsem usmerjenost 
strateškega planiranja v okolje, zato pravi, da se strateško planiranje ukvarja predvsem s 
povezavo trgov in izdelkov.  
 
V novejšem času pa podjetja gradijo tudi na svojih prednostih. Tako kot okolje vpliva na 
organizacijo, tudi ta s svojim delovanjem vpliva na okolje in si ga prilagaja. Pomembnost 
strateškega planiranja ni samo na odzivnosti in prilagajanju okolju, ampak je strateško 
planiranje lahko proaktivno in vpliva ter celo kontrolira spremembe v okolju, kot so npr. 
ukrepi vlade, kupčeve potrebe in tehnološki razvoj. Proaktivna vloga je pomembna iz dveh 
razlogov. Prvič, prepoznavanje in hitro reagiranje na glavne spremembe v okolju omogoča 
pospešiti strateške odločitve; drugič, spremembe v okolju so lahko tako velike, da je za 
podjetje pomembno, če vpliva nanje (Aaker, 1988, str. 13–14). 
 
Pučko (2003, str. 165) enači strateško planiranje z dolgoročnim planiranjem, zato kot 
izhodiščni cilj postavi donosnost, ne konkurenčne prednosti. Pravi, da je smiselno razvijati 
izvedene planske cilje na vseh področjih, ki predstavljajo pomembne razvojne probleme 
podjetja. Na podlagi teh izvedenih ciljev po poslovnih področjih podjetja postavljajo cilje 
glede ekonomskih rezultatov in njihove delitve. Kategorije, podobne konkurenčnim 
prednostnim nalogam, pa obravnava kot predpostavke poslovne strategije.  
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2. 2 PROCES STRATEŠKEGA PLANIRANJA 
 
Planiranje je po svoji metodološki strani odločanje; njegov namen je zagotoviti doseganje 
kriterijev odločanja (npr. uspešnost) predmeta (npr. poslovanje podjetja) planiranja v čim 
večji meri. Kriterij odločanja (uspešnost) postane temeljni cilj poslovanja podjetja. Odgovorni 
za odločanje o celotnem poslovanju podjetja so upravljavci in ravnatelji ali managerji 
(Rozman 1993, str. 48).  
 
Proces strateškega načrtovanja opredeljuje Pučko (1999, str. 105) kot "serijo razprav in 
odločitev, ki jih opravljajo ključni nosilci odločanja in se nanašajo na resnično pomembna 
vprašanja podjetja". Strateško načrtovanje v okviru strateškega poslovodenja je osnova za 
oblikovanje temeljnih odločitev in akcij v zvezi s poslanstvom in pooblastili, ki jih imajo 
vodilni ljudje v podjetju, s financiranjem in poslovodnimi ter organizacijskimi rešitvami v 
podjetju. 
 
Rozman (1995, str. 102) pravi, da je planiranje proces zamišljanja prihodnosti z namenom 
vplivanja nanjo. Vsako podjetje se v določenem trenutku nahaja v določenem stanju, v 
katerega so ga prinesli včerajšnje odločitve in vplivi okolja. Bolje ko poznamo podjetje in 
njegove dobre in slabe strani, bolje si lahko zamišljamo prihodnost podjetja in manjša so 
lahko odstopanja ter napake pri določanju prihodnjega stanja poslovanja. Proces je 
pomembnejši od njegovih rezultatov, ki se vedno znova porajajo kot odločitve vnaprej, tj. 
plani.   
 
Podobno različni avtorji opisujejo proces planiranja, razlike so predvsem v razčlenjenosti in s 
tem na poudarku posameznih faz procesa planiranja, kar je pogojeno tudi z zvrstjo planiranja, 
značilnostmi podjetja, okolja in podobno. Avtorji tako praviloma upoštevajo štiri faze procesa 
planiranja, ki jih bolj ali manj podrobno razčlenjujejo (Rozman, 1993a, str. 83–87): 
 analiza poslovanja podjetja, 
 analiza in predvidevanje okolja, 
 določanje prihodnjega poslovanja oziroma poslovnih  ciljev, 
 določanje poti za dosego tega stanja sli strategije.  

 
Prvi dve fazi predstavljata ugotavljanje problemskih situacij in problemov kot osnove za 
odločanje. Vsako podjetje se nahaja v okolju, je del širše celote, ki vpliva nanj in na katero 
vpliva tudi samo. Okolje je vplivalo na sedanje stanje podjetja in prihodnje okolje bo vplivalo 
na prihodnje poslovanje podjetja. Da bi bilo določanje prihodnjega stanja in poti za njegovo 
doseganje čim smotrneje, mora podjetje upoštevati tudi predvideno okolje. 
 
Drugi dve fazi imenujemo odločitveni, saj se volja podjetja kaže v določanju prihodnjega 
stanja in poti za njegovo doseganje. Obstaja več možnih stanj v prihodnjem poslovanju 
podjetja in več možnih poti za njegovo doseganje. Prav iskanje možnih rešitev, alternativ je 
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bistvo odločanja. Sedanje poslovanje je posledica minulih odločitev, sedanje in prihodnje 
okolje je v večini posledica odločitev drugih. 
 
Aaker (1988, str. 13–22) pravi, da vključuje strateško planiranje dejansko vse štiri vrste 
planiranja: računovodsko planiranje in kontroliranje, dolgoročno planiranje na podlagi 
prejšnjih projekcij, elemente strateškega planiranja in sprotno prilagajanje strateških odločitev 
v spreminjajočem se okolju. Strateško planiranje je občasni planski proces, dopolnjen s 
tehnikami, ki organizaciji omogočajo odzivnost zunaj planiranega procesa. Naloga procesa 
strateškega planiranja je razvijanje strategij, ki so naravnane navzven, proaktivne, pravočasne, 
podjetniške, globalne, uresničljive in dolgoročne.  
 
Pomembna vloga strateškega planiranja je spodbujanje in ustvarjanje smotrnih ter 
pravočasnih strateških odločitev. Kritični korak je prepoznava potrebe po strateškem odzivu. 
Strateške odločitve vključujejo oblikovanje, spremembe ali zadržanje strategije. V nasprotju s 
taktičnimi odločitvami je strateška odločitev dragocena v pomenu spreminjanja virov in 
potrebnega časa za spremembe. Strateške odločitve imajo časovni okvir, daljši od enega leta, 
včasih lahko govorimo o desetletju. Pomen strateškega planiranja ni samo v izbiri strateških 
alternativ, temveč vključuje predvsem prepoznavanje alternativ (Aaker, 1988, str. 22). 
 
Slika 1 prikazuje model procesa strateškega planiranja. Pomembnost procesa strateškega 
planiranja je, da pomaga pri strateških odločitvah. Uspešne strategije se načrtujejo na 
prednostih podjetja in slabostih konkurentov, zato prvi dve fazi v modelu predstavljata 
analizo podjetja in okolja. Prva faza je analiza podjetja, katere namen je prepoznati prednosti, 
slabosti, probleme in omejitve podjetja. Druga faza je analiza okolja, katere namen je 
prepoznati obstoječe ali nastajajoče priložnosti, nevarnosti, gibanja, strateška vprašanja in 
možnosti. Tretja faza je spoznavanje strateških možnosti in izbira strategije ter jo sestavljajo: 
opredelitev poslanstva, specifikacija investicijskih odločitev, določitev funkcijskih strategij, 
izbira strategije podjetja, priprava operativnega plana in izvedba strategije. V proces 
strateškega planiranja so vpete vse organizacijske ravni: od managementa, ki sprejme 
strateške odločitve do vodij funkcijskih oddelkov, ki ocenjujejo strateške alternative in 
pomagajo pri pripravi operativnega plana, v zadnjem ciklu se izdela letni plan in določijo cilji 
ter proračun  (Aaker, str. 22–37).  
 
Vsebina poslanstva (Below, Morrisey, Acomb, 1990, str. 30–34) pove, kaj podjetje dela, 
kakšen je obseg dejavnosti, kaj je bistvo dejavnosti in kakšne so smeri rasti. Pomeni podati 
utemeljitev razlogov, zakaj podjetje koristi udeležencem. To pomeni definirati izdelke, glavne 
potrebe uporabnikov, opredeliti trg, definirati tehnologijo, obseg proizvodnje in distribucije 
ter sredstva in znanja, s katerimi organizacija razpolaga. Poslanstvo je poleg vizije povezano 
tudi s cilji podjetja. Aaker (1988, str. 41) v okviru poslanstva obravnava širino proizvodnega 
programa, pozicioniranje izdelka, potrebe kupcev, segmentiranje in širino trga, vertikalno 
integracijo ter znanja in sredstva. 
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Slika 1: Model procesa strateškega planiranja 
 

1 ANALIZA OKOLJA 2 ANALIZA PODJETJA 
1. 1 Analiza kupcev  

Segmentiranje, motiviranost, skrite potrebe
1. 2 Analiza konkurentov 

Poznavanje konkurentov, strateške skupine 
kupcev, obnašanje konkurentov, cilji in 
strategije konkurentov, kultura, struktura 
stroškov, slabosti, prednosti 

1. 3 Analiza panoge 
Velikost in načrtovana rast panoge, 
struktura panoge, vstopne ovire, struktura 
stroškov, sistem distribucije, gibanja, 
glavni dejavniki uspeha 

1. 4 Analiza okolja 
Tehnološko, ukrepi vlade, ekonomsko, 
kulturno, demografsko, scenariji, potreba 
po obveščenosti   

2. 1 Analiza nastopa 
Dobičkonosnost sredstev, tržni delež, 
vrednost in uporabnost produkta, 
relativni stroški, aktivnosti pri uvajanju 
novih produktov, razvoj in obnašanje 
managementa, odnos in obnašanje 
zaposlenih, analiza  produktnega 
portfelja. 

 
2. 2 Razvijanje strategij 

Minule in sedanje strategije, strateški 
problemi, organizacijske možnosti in 
ovire, finančni viri in finančne omejitve, 
prilagodljivost, prednosti, slabosti. 

PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI IN 
STRATEŠKA VPRAŠANJA 

 

STRATEŠKE PREDNOSTI, SLABOSTI, 
PROBLEMI, OVIRE IN VPRAŠANJA 

 
3 SPOZNAVANJE STRATEGIJ IN IZBIRA STRATEGIJE 

 
3. 1 OPREDELITEV POSLANSTVA 
3. 2 SPOZNAVANJE STRATEŠKIH ALTERNATIV 

3. 2. 1 Naložbe v produktni portfelj  
    Opustitev izdelkov, žetev, ohranitev tržnega deleža ter vstop ali rast dejavnosti/trga,   
    razvoj novih produktov  

3. 2. 2 Strategije za pridobitev trajne konkurenčne prednosti 
    Funkcijske strategije  
    Sredstva in spretnosti   

3. 3 IZBIRA STRATEGIJE 
3. 3. 1 Preučitev strateških vprašanj 
3. 3. 2 Ovrednotenje strateških alternativ 

3. 4 IZVEDBA STRATEGIJE – OPERATIVNI PLAN 
3. 5 OCENA STRATEGIJE 
Vir: Developing business strategies, Aaker, 1988. 
 
Prikazani model procesa strateškega planiranja se ne ujema s štirimi fazami procesa 
strateškega planiranja, kot ga opisujejo drugi avtorji. V modelu so manj poudarjeni cilji 
oziroma poslanstvo, ki jih obravnava Aaker v fazi spoznavanja in razvijanja strategij. Opis 
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posameznih faz v modelu procesa strateškega planiranje je zaporeden in zelo podroben. 
Čeprav je model uporaben, je treba omeniti, da se faze procesa dejansko bolj prepletajo, saj 
izbira strategije pogosto zahteva dodatne analize okolja, kar pomeni, da se proces strateškega 
planiranja občasno ponavlja.  
 
2. 3 ANALIZA PODJETJA 

2. 3. 1 Analiza poslovanja 
 
Ob analizi celotnega poslovanja preučujemo poslovno funkcijo kot del celote, njen cilj je 
uspešnost celote, ki je lahko nekaj drugega kot uspešnost obravnavanja poslovne funkcije 
(Rozman, 1995a, str. 43–44). Uspešnost delovanja poslovne funkcije je odvisna od 
operativnega planiranja poslovne funkcije; uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od 
uspešnosti usklajevanja poslovnih funkcij v celoto. Usklajevanje poslovnih funkcij v celoto 
opravlja management podjetja, s tem pa tudi planiranje celotnega poslovanja (Rozman, 1993a, 
str. 70). 
 
V samem poslovanju podjetja preučujemo celotno poslovanje, ki je proces reprodukcije, 
sestavljen iz poslovnih funkcij: nabave, kadrovanja, proizvodnje, prodaje, financiranja 
(Rozman, 1993a, str. 104). 
 
V nabavi analiziramo obseg in strukturo nabave (vrednostno ali količinsko, metoda ABC),   
tok in ritmičnost nabave oziroma v kakšnih količinah podjetje nabavlja material, v kakšnih 
časovnih presledkih in v kakšnem časovnem zaporedju. Preučevanje nabavnih poti zajema 
preučevanje celotne poti materiala od izdelovalca do skladišča, ki je lahko neposredna ali 
posredna. Analiza dobaviteljev in dobavnih pogojev zajema evidence. Analiza nabavnih cen 
omogoča spoznavanje cenovnih gibanj za posamezne materiale in primerjave doseženih 
nabavnih cen z načrtovanimi cenami v nekem obdobju. Analiza nabavnih stroškov zajema 
stroške delovanja nabavne funkcije po različnih kriterijih (vrstah stroškov, nabavnih 
postopkih, organizacijskih enotah, nabavnih poteh). 
 
Analiza proizvodnje je lahko analiza prvin poslovnega procesa. V analizi delovnih sredstev 
analiziramo obseg, strukturo, dinamiko, zmogljivosti in njihovo izrabo ter učinkovitost 
delovnih sredstev. Analiza delovnih predmetov obsega analizo stroškov in fizični obseg 
pretoka materiala in storitev. Analiza kadrov obsega strukturo, dinamiko, obseg in izrabo 
delovnega časa osebja in proizvodne lastnosti delavcev. Poleg osnovnih ekonomskih analiz so 
za učinkovito izvajanje proizvodnje nujno potrebne dodatne tehnične analize, ki obsegajo 
razvojne, tehnološke, ekološke in druge značilnosti. 
 
V analizo prodaje vključujemo zlasti obseg in strukturo prodaje (prodajni program), koliko 
na trgu pomeni naša ponudba v odnosu do konkurence (tržni deleži), po katerih izdelkih, 
znamkah, podskupinah izdelkov je največje povpraševanje, po kakšnih cenah so na voljo 
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izdelki konkurence in po kakšnih naši, kateri prodajni kanali so za nas najbolj ugodni, kakšne 
stroške nam povzroča prodaja prek posameznih prodajnih kanalov, na katerih prodajnih 
mestih smo navzoči s svojo ponudbo, kje in kako agresivno je navzoča na trgu konkurenca, 
kako je videti naša ponudba in kako ponudba konkurence. 
 
Pri analizi zaposlenih nas zanimajo število, struktura in dinamika zaposlenih, izraba 
delovnega časa in proizvodne lastnosti zaposlenih. Pri strukturi najbolj pogosto srečujemo 
strukture glede na usposobljenost, medtem ko pri dinamiki preučujemo zlasti fluktuacijo.  
 
Analiza financiranja je spoznavanje poslovanja iz vidika financiranja podjetja, lahko bi rekli 
tudi iz vidika finančne funkcije v podjetju. Analiza financiranja vključuje obseg in strukturo 
virov, vlaganja, obseg in strukturo sredstev ter razmerja med viri in sredstvi. Pri virih nas 
zanima stopnja kapitalizacije in stopnja zadolženosti, pri sredstvih pa deleži raznih vrst 
sredstev v vseh sredstvih. Vlaganja obravnavamo v okviru investicijskih odločitev. Razmerja 
med sredstvi in viri nam govorijo o plačilni sposobnosti in finančni stabilnosti podjetja.  
 
Pučko (1995, str. 27–28) v raziskavi analize poslovanja pravi, da je v našem prostoru še 
najbolj uveljavljena Lipovčeva opredelitev analize poslovanja. Po tem pojmovanju je predmet 
analize poslovanje konkretne gospodarske združbe. Lipovec pravi, da je analiza poslovanja 
proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja kot priprava za odločanje v podjetju ali 
organizacijskih enotah o izboljšanju uspešnosti poslovanja s stališča uporabnika analize. 
Skoraj vsi avtorji analize poslovanja izrecno razlagajo analizo poslovanja in njene 
metodološke prijeme v povezavi s kratkim rokom. Zato se zdi, da se analiza poslovanja ne 
ukvarja s spoznavanjem dolgoročnih, strateških vprašanj poslovanja in razvoja podjetja. 
Opazovanje dejstev v analizi poslovanja (diagnosticiranje) pomeni tudi spremljanje in 
ocenjevanje poslovanja konkretne gospodarske družbe.  
 
V razvitem tržnem gospodarstvu je temeljni cilj gospodarjenja rentabilnost, opredeljena kot 
razmerje med dobičkom, ki je razlika med vsemi prihodki in odhodki ter zanj vloženimi 
poslovnimi sredstvi. Opredelimo jo lahko različno, odvisno od tega, ali nas zanima z vidika 
lastnikov podjetja ali z vidika podjetja kot celote. Da to ugotovimo, se običajno izračunajo 
trije temeljni kazalci donosnosti: rentabilnost kapitala (ROE – Return on Equity), 
rentabilnost sredstev (ROA – Return on Assets) in donosnost sredstev (ROI – Return on 
Investments) (Bošnjak, 1998, str. 9). 
 
Za lastnike podjetja je zanimiv predvsem kazalec ROE – rentabilnost ali dobičkonosnost 
kapitala, ki je opredeljen z razmerjem med doseženim čistim dobičkom v obdobju in zanj 
vloženim povprečnim kapitalom. Z vidika podjetja kot celote pa je ustrezneje izračunavati 
kazalec ROA – rentabilnost ali dobičkonosnost sredstev, opredeljen z razmerjem med 
celotnim dobičkom in povprečno vloženimi vsemi poslovnimi sredstvi. Kazalec ROI – 
donosnost sredstev je zanimiv zlasti pri dolgoročnem gledanju na poslovanje. Kratkoročno 
ima amortizacija predvsem značaj stroška, dolgoročno pa je njena vloga enaka vlogi dobička, 
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zato v števcu tega kazalca dobiček zamenja donos, ki je sestavljen iz dobička in amortizacije 
(Bošnjak, 1998, str. 9). 
 
V osnovi je ekonomičnost ali gospodarnost opredeljena kot razmerje med ustvarjenimi 
poslovnimi učinki in porabo vseh prvin poslovnega procesa. Ker je taka opredelitev 
ekonomičnosti za potrebe praktičnega merjenja neustrezna, jo opredelimo kot razmerje med 
ustvarjeno količino poslovnih učinkov in zanjo potrebnimi stroški. Tako pojmovanje pa je 
primerno zgolj za spremljanje ekonomičnosti po posameznih delih podjetja (stroškovnih 
mestih, proizvodnih enotah, izdelkih ...). Za spremljanje ekonomičnosti podjetja kot celote je 
neuporabno, kadar imamo opraviti s heterogeno proizvodnjo. V praksi zato ekonomičnost 
izračunavamo z razmerjem med prihodki in odhodki (Tekavčič, 1995, str. 72). 
 
Namen analize poslovanja je v omogočanju smotrnejših odločitev, namen odločanja pa je v 
večji uspešnosti poslovanja. Analiza poslovanja tako vključuje predmet in cilj. Predmet 
analize je poslovanje, ki je proces reprodukcije, sestavljen iz poslovnih funkcij (nabava, 
proizvodnja, prodaja, razvoj in tehnologija, kadrovanje), katerih analiza prinaša spoznanja, 
kako izboljšati opravljanje teh funkcij. Cilj analize poslovanja oziroma poslovnih funkcij pa 
je večja poslovna uspešnost. V tržnem gospodarstvu je cilj poslovanja podjetja večja 
rentabilnost (Rozman, 1995a, str. 43). 
 

2. 3. 2 Analiza organizacije 
 
Lipovec (1997, str. 35) pravi, da besedo organizacija lahko uporabljamo v trojnem pomenu. 
Najprej za oznako splošnega pomena organizacije kot ustanove (npr. podjetje). V drugem 
pomenu uporabljamo besedo organizacija v duhu tistega, kar ustanovo ali združbo (podjetje) 
tvori. V tretjem pa uporabljamo besedo organizacija v pomenu vzpostavljanja organizacije, 
torej v pomenu organiziranja.  
 
Lipovec (1987, str. 33–36) opredeljuje organizacijo podjetja kot sestav razmerij med ljudmi, 
ki zagotavlja obstoj, družbenoekonomske in druge značilnosti podjetja ter smotrno 
uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja podjetja. Takšna opredelitev organizacije 
podjetja je stvarno sestavljena iz dveh delov, ki ju je možno analitsko razlikovati. Prvi del 
poudarja organizacijsko strukturo (negibna, statična), drugi del definicije pa predstavlja 
proces (gibanje, dinamičen), v katerega se ta struktura razvije. Razmerja med ljudmi v združbi 
so različna in spremenljiva. Proces oziroma neprestano spreminjane razmerij zagotavlja 
obstoj organizacije, prilagajanje okolju in smotrnost v njenem delovanju.  
 
Organizacijska struktura povezuje delovne naloge, ljudi, sredstva in informacije. Ključni 
organizacijski element je delovna naloga, usmerjena k postavljenemu cilju podjetja. V 
organizacijski strukturi člani združbe opravljajo določene vloge ali funkcije, razmerja pa 
povezujejo takšne vloge. Več istovrstnih razmerij se povezuje v enovite strukture (tehnična, 
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komunikacijska, motivacijska), te med seboj povezane strukture morajo biti v sozvočju in 
sestavljajo zloženo ali ravnalno organizacijsko strukturo, ki povezuje dolžnost, odgovornost 
in avtoriteto (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 137).  
 
Glavne značilnosti organizacijskih struktur, po katerih razlikujemo podjetja, so določena z 
organizacijskimi spremenljivkami: formalizacija, specializacija, standardizacija, hierarhija 
avtoritete, kompleksnost, centralizacija, profesionalizacija in kadrovska struktura (Rozman, 
2000, str. 26). Tista razmerja ali strukture, ki se tvorijo načrtno, da bi dosegli cilje podjetja, so 
formalna razmerja in strukture. Poleg njih se med ljudmi tvori vrsta razmerij in struktur, ki 
niso neposredno povezane z doseganjem ciljev podjetja. Pravimo jim neformalna razmerja in 
strukture – obstajajo vedno in posredno bistveno vplivajo na uspeh podjetja. Pogosto te 
strukture imenujemo kar skupine (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 137). Ivanko (1992, 
str. 20–21) pravi, da so neformalne strukture značilnosti organizacij, ki s svojo elastičnostjo in 
prilagodljivostjo omogočajo uspešno obvladovanje vplivov okolja.  
 
Na oblikovanje organizacijskih struktur vplivajo situacijske spremenljivke: okolje, 
tehnologija, velikost podjetja ter cilji in strategije podjetja. 
 
Okolje predstavlja za podjetje priložnosti in nevarnosti; podjetje se mu skuša prilagoditi, da 
bo poslovanje čim bolj uspešno, zato se spreminja tudi organizacija. Rozman (2000, str. 41) 
meni, da sta stabilnost (spreminjanje okolja) in kompleksnost glavna elementa, ki vplivata na 
negotovost okolja. 
 
Tehnologijo razumemo kot sredstva, postopke, znanje, ki so potrebni za spreminjanje 
vhodnih elementov v izdelke in storitve. Tehnologija vpliva na oblikovanje delovnih mest, ta 
pa vplivajo na obliko organizacije. Woodwardova (Ellis, Dick, 2003, str. 161) je opravila 
študijo proizvodne tehnologije v 100 podjetjih in pri tem povezovala informacije o 
tehnologiji, strukturalnih karakteristikah, komunikacijo, motivacijo in uspešnost podjetij. 
Podjetja je razdelila glede na tehnično kompleksnost proizvodnega procesa na: maloserijsko 
in posamično, serijsko in masovno ter procesno proizvodnjo.  
 
Velikost podjetja je relativen pojem. Najbolj pogost način je verjetno izražanje s številom 
zaposlenih. Za velika podjetja so značilne specializacija, centralizacija, razvejana hierarhična 
lestvica, formalizacija in visoka stopnja kontrole. Prednost velikih podjetij je predvsem v 
ekonomiji obsega, slabost so večji stroški poslovanja. Za majhna podjetja so značilni hitra 
odzivnost, prilagodljivost in organska struktura, nizka stopnja formalizacije, decentralizirano 
odločanje. Njihova glavna slabost je nestabilnost poslovanja na trgu. 
 
Cilji in strategije podjetja določajo namen in konkurenčne tehnike, ki podjetje ločijo od 
drugih (Daft, 1998, str. 18). Splošni cilji so širše usmeritve prihodnjega delovanja, razdelimo 
jih lahko na strateške in taktične cilje. Strateški cilji stremijo predvsem k uspešnosti, taktične 
odločitve pa predvsem k učinkovitosti. Strategije v podjetju predstavljajo poti za doseganje 
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ciljev. Usklajene morajo biti z organizacijo podjetja, natančneje povedano, organizacijska 
struktura mora slediti strategiji (Robbins, 2001, str. 430).  
 
Na povezavo strategije in organizacije podjetja opozarja predvsem Chandler (1990, str. 13–
17), ki pod pojmom strategija razume planiranje in uresničevanje rasti podjetja, s strukturo pa 
organizacijo, ki podpira planirani razvoj podjetja. Novejše raziskave pa so pokazale, da velja 
tudi obratno; da namreč tudi obstoječa organizacijska oblika v veliki meri opredeljuje 
strateške usmeritve. 
 
Zaposleni se med seboj razlikujejo glede na osebnostne lastnosti, samostojnost, prevzemanje 
tveganja, usposobljenost itd. Te lastnosti vplivajo zlasti na vodenje, motivacijo in 
komuniciranje. Posebej je pomembno, da lastnosti, razmišljanje, občutenje in vedenje 
posameznikov poznajo in razumejo ravnatelji, da jih bodo razmestili  na ustrezna mesta, jih 
razvijali, spodbujali in podobno. Poznavanje je zlasti pomembno v fazi vodenja in 
uveljavljanja organizacije (Rozman, 2000, str. 64). 
 
Na osnovi teorije in empiričnega raziskovanja sta Burns in Stalker (1969, str. 345–348) 
oblikovala mehanistični in organski model organizacije glede na zahteve okolja, v katerem 
deluje podjetje.  
 
Mehanistični model organizacije ustreza stabilnemu okolju. Njene značilnosti so visoka 
specializacija, standardizacija, formalizacija, centralizacija odločanja in stroga hierarhija z 
vertikalnimi komunikacijami. Takšna organizacija je lahko uspešna le v stabilnih razmerah, 
kakor hitro pa se zgodijo spremembe v okolju, se mehanistična organizacija zaradi svoje 
organiziranosti in togosti nanje ni sposobna odzvati. 
 
Organski model organizacije je odgovor na nestabilno in kompleksno okolje. V ospredju so 
timsko delo brez stroge hierarhije, vsestranske, ne le vertikalne komunikacije, majhna stopnja 
formalizacije in standardizacije, nizka specializacija, močna decentralizacija. Takšna 
organizacija se je sposobna odzivati na spremembe v okolju, hitro sprejemati odločitve, kar je 
lahko bistveno za obstoj podjetja v hitro spreminjajočem se okolju. 
 
Najbolj dosledno ločuje organizacijski proces od poslovanja Lipovec (1987, str. 213–229), 
ki organizacijski proces določa kot proces zagotavljanja obstoja, družbenoekonomskih in 
posebnih značilnosti podjetja ter smotrnega uresničevanja cilja podjetja. Proces upravljanja 
je določanje cilja podjetja, splošne poslovne politike in drugih pomembnejših odločitev, s 
čimer zastopa, varuje in razvija interese nosilca upravljanja. Za razliko od procesa upravljanja 
je ravnalni proces izvajanje naloge ob pomoči drugih ljudi v procesu planiranja, delegiranja, 
koordiniranja in kontroliranja, začetem v upravljanju. V zavestno usmerjenem delovnem 
procesu nastopajo planiranje, izvedba, kontrola, organiziranje in vodenje, pri čemer so 
planiranje, organiziranje, vodenje  in kontrola funkcije ravnanja (zagotavljanje smotrnosti), 
sama izvedba pa poslovanje. 
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Upravljalno-ravnalni proces je po vsebini proces koordiniranja in organiziranja, ki se izvajata 
skozi planiranje, uveljavljanje in kontroliranje. 
 
Planiranje je ena od temeljnih faz upravljalno-ravnalnega procesa. Z organizacijskega vidika 
je planiranje na podlagi predvidevanja prihodnosti zavestno določanje prihodnjega delovanja 
za uresničitev ciljev poslovanja, izoblikovano v politike, postopke, predračune in programe. S 
cilji se začenja celotni upravljalno-ravnalni proces, usmerjen v uresničevanje cilja. Na osnovi 
ciljev planiramo upravljalno-ravnalni proces in organizacijsko strukturo. (Lipovec, 1997, str. 
255).  
 
Kontroliranje je ugotavljanje, kaj je bilo napravljeno, pregledovanje organizacije in njenega 
delovanja, je merjenje in ocenjevanje opravljenega delovanja na podlagi predvidevanj in 
izvajanje korektivnih ukrepov, da bi zagotovili uresničevanje ciljev podjetja in planov, ki naj 
bi to vnaprej zagotavljali (Lipovec, 1997, str. 40).  
 
Uveljavljanje pomeni, da je treba organizacijo, kot je bila zamišljena v fazi planiranja, 
spraviti v delovanje. Osnovno orodje za vzpostavljanje organizacije je proces kadrovanja 
(nabor, izbiranje, najemanje, izobraževanje, premeščanje, napredovanje ter upokojevanje in 
odpuščanje osebja). Vzporedno s kadrovanjem poteka delegiranje dolžnosti, pooblastil in 
odgovornosti. Med pomembnimi sredstvi uveljavljanja organizacije in poslovanja spadata 
zgled in disciplina (Lipovec, 1997, str. 272). 
 
Rozman (2000, str. 12–13) opredeljuje formalne in neformalne organizacijske procese. 
Formalni organizacijski proces je upravljalno-ravnalni proces, neformalni proces pa bi lahko 
enačili z nastajanjem in spreminjanjem kulture podjetja. 
 
Poleg organizacijske strukture in procesov organizacijo opredeljuje še organizacijska 
kultura ali kultura podjetja. Lipičnik (1998, str. 70) pravi, da sama organizacijska struktura 
ne deluje in ne omogoča organizaciji, da bi delovala, daje pa možnost ljudem, da bodo 
ustrezno delovali, če se bodo vedli v skladu s predvidenimi načeli. Tako naj bi individualne 
osebnosti in delovne zahteve ustvarjale v medsebojni interakciji klimo, pomembno za 
posameznika in organizacijo. Klimo je smiselno preučevati z naslednjih vidikov: odnos 
vodstva do ljudi, sprejemanje odgovornosti in medsebojni odnosi. Pomembnejši del 
organizacijske klime je organizacijska kultura, v zvezi s katero se najpogosteje omenjajo 
odnosi do dela, učinkovitosti, trga in konkurence.  
 
Lipičnik (2000, str. 448) pravi, da je organizacijsko vedenje svojevrstna disciplina, ki daje s 
teoretičnega mikrovidika teoretične podlage za konkretno ravnanje z ljudmi pri delu oziroma 
razlaga organizacijsko vedenje in pojasnjuje človekovo vedenje, ravnanje z ljudmi pri delu pa 
ga skuša spremeniti. 
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Knez - Riedlova in Godina (1995, str. 486) poudarjata, da se kultura podjetja kaže v načinih 
odzivanja podjetja na pritiske iz okolja in v načinu urejanja notranjih odnosov. Razvidna je iz 
tega, čemu posveča vodstvo podjetja največ pozornosti, iz reakcij na kritične dogodke in 
krizna stanja, v kriterijih kadrovanja, seveda pa tudi v načinu komuniciranja znotraj podjetja 
in v njegovem okolju.  
 
2. 4 ANALIZA IN PREDVIDEVANJE OKOLJE 

2. 4. 1 Ocenjevanje širšega okolja 
 
Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisna od odločitev managementa, a tudi od okolja, v 
katerem deluje podjetje. Dinamičnost okolja vpliva na njegovo predvidljivost in pravočasno 
ukrepanje podjetij. Stabilno in preprosto okolje je bistveno laže predvidljivo kot nestabilno in 
kompleksno okolje. V nestabilnem okolju nastanejo spremembe nenadoma; stopnja tveganja 
v odločitvah podjetja je bistveno večja kot v stabilnem okolju (Rozman, Kovač, Koletnik, 
1993, str. 49). 
 
Pučko (2003, str. 8) pravi, da je na podjetje možno gledati tudi kot na podsistem v okviru 
nekega širšega sistema okolja. Podjetje deluje v nekem naravnem in družbenem okolju. Glede 
na značilnosti ga je možno razdeliti na neke manjše celote, manjša okolja ali podokolja. Tako 
lahko okolje podjetja razdelimo vsaj na pet manjših celot: naravno okolje, gospodarsko 
okolje, tehnično-tehnološko okolje, politično-pravno in kulturno okolje. 
 
Večina avtorjev sodobnega managementa pripisuje preučevanju oskrbnih in prodajnih tržišč 
zelo velik pomen. Od poznavanja tržišč sta namreč neposredno odvisni uspešnost in celo 
usoda podjetja. Ulrich pojmuje tržišča široko: gre za oskrbna tržišča surovin in materialov, za 
tržišča naprav in drugih delovnih sredstev, za tržišča energije, delovne sile, kapitala, za 
prodajna tržišča izdelkov in storitev podjetja (Belak, 1993, str. 97). 
 
Ker je podjetje predvsem ekonomski sistem, ki deluje v ekonomskem okolju, mora skrbeti za 
ekonomske vidike svoje politike. Obstoj in razvoj podjetja sta vedno odvisna od njegove 
ekonomske uspešnosti, upoštevaje pri tem razmere na demografskem območju, zbirne kazalce 
narodnega gospodarstva (bruto družbeni produkt, družbeni dohodek, obseg naložb in zasebne 
porabe), indekse spreminjanja cen (prodajnih cen na drobno, prodajnih cen na debelo, gibanja 
cen izdelovalcev), zaposlitvene razmere in plače, zunanje trgovinske razmere; v javnih 
financah pa predvsem državne izdatke in prejemke, subvencije ter državne primanjkljaje 
(Belak, 1993, str. 96). 
 
Pomembni dejavniki gospodarskega razvoja so infrastruktura, ceste, elektrika, komunikacijski 
sistemi, bančne zmogljivosti in sistemi, izobraževalni sistem, dobro razvit legalni sistem ter 
vzpostavljeni poslovna etika in norma. Stopnja kakovosti teh dejavnikov pomembno vpliva na 
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uspešnost nastopanja v mednarodnem okolju. Zaradi prilagodljivih deviznih tečajev vpliva 
plačilna bilanca neke države na vrednost njene denarne enote (Antončič, 2001, str. 110). 
 
Družbeno-politično okolje obsega preučevanje družbeno-političnih ter pravnih in kulturnih 
dejavnikov podjetniškega okolja. Množica političnih in pravnih okolij na mednarodnem trgu 
ustvarja zelo različne poslovne probleme, podjetnikom odpira nekatere tržne priložnosti in 
zapira druge. Pomembno dogajanje v politično-pravnem okolju vključuje fluktuacijo cen 
nafte in drugih energetskih izdelkov. Odločitve podjetnika o cenah v državi, ki ima davek na 
dodano vrednost, so drugačne kot v državi, ki tega davka nima. Na oglaševalsko strategijo 
vplivajo norme, kaj je lahko povedano v besedilu ali kakšno podporo potrebujejo 
oglaševalske obljube v različnih državah. Na odločitve o izdelku vplivajo pravne zahteve 
glede etiketiranja, vsebine in embalaže. Različne države poznajo različne vrste lastništva in 
organizacijskih oblik. Prav tako se zelo razlikuje zakonodaja, ki nadzoruje poslovne 
dogovore, v svetu pa lahko naštejemo več kot 150 pravnih sistemov in državnih zakonodaj 
(Antončič, 2002, str. 111). 
 
Ekološko okolje postaja za podjetja čedalje pomembnejši dejavnik možnega razvoja in 
delovanja. Politika podjetja tega ne sme obiti. Obvladovanje ekologije postaja tako 
pomembno, da nastajajo posebne zasnove in izvedbe ekomanagementov. Problem ekološkega 
okolja je večplasten. Gre za ekološko preučitev obstoječih in predvidenih učinkov (izdelkov, 
storitev, odpadkov, tudi ukrepov in informacij) podjetja na okolje, za ekološko preučitev 
obstoječih in predvidenih resursov in struktur podjetja ter za ekološko preučitev sedanjih in 
predvidenih vhodnih resursov podjetja, kot so na primer surovine, materiali, energija (Belak, 
1993, str. 95).  
 
Tehnično-tehnološko okolje in tehnološke spremembe prinašajo nove izdelke in nove 
proizvodne procese. Organizacija mora ocenjevati svoje možnosti v prihodnosti, preden pride 
dejanski vpliv tehnoloških sprememb na površje. S tem se bolj zavaruje proti zunanjim silam, 
kot če tega ne počne. V tem je pomen tehnološkega predvidevanja. Naloga predvidevanja je 
ugotoviti, katere nove tehnologije bodo imele najpomembnejši gospodarski vpliv, ker bodo 
zadovoljevale glavne potrebe panog ali trgov in s tem ljudi, katera nova znanja so tista, ki še 
niso dala novih tehnologij, panog ali tehnoloških procesov, in kakšne priložnosti ponujajo za 
morebitne nove izdelke in s tem za zadovoljevanje pristnih potreb ljudi (Možina et al., 1994, 
str. 282). 
 

2. 4. 2 Ocenjevanje privlačnosti panoge 
 
Pri ocenjevanju ciljnega okolja podjetja je primerno najprej izdelati oceno privlačnosti 
panoge, v kateri deluje podjetje. Porter (1998, str. 7–27), eden od uveljavljenih teoretikov 
analize panog, navaja pet dejavnikov, ki določajo privlačnost panoge. Ti dejavniki določajo 
pravila konkuriranja in odločilno vplivajo na odločitve strateškega managementa v podjetju. 



 

Gre za naslednje dejavnike: vstopanje novih konkurentov v panogo, tekmovalnost 
konkurentov v panogi, zamenljivost izdelkov v panogi z izdelki iz drugih panog, pogajalska 
moč kupcev in dobaviteljev. 
 
Slika 2: Dejavniki privlačnosti panoge 
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konkurenti pričakujejo oster odziv obstoječih konkurentov, je nevarnost vstopa novih 
konkurentov nizka.  
 
Dejavniki nevarnosti vstopa se kažejo v ovirah za vstop v panogo v naslednjih oblikah: 
ekonomija obsega, diferenciacija izdelkov, obseg naložb, stroški prehoda na drug izdelek, 
absolutne stroškovne prednosti obstoječih konkurentov v panogi, ki izvirajo iz učinkov 
krivulje učenja in pristopa do potrebnih surovin ter materialov, dostop do prodajnih kanalov, 
zakonodajne ovire  
 
Tekmovalnost konkurentov v panogi (Porter, 1998, str. 17–22) narašča, ko se pojavi 
priložnost, da podjetje v panogi izboljša položaj, ali ko začuti pritisk konkurence. Intenzivnost 
tekmovalnosti med konkurenti v panogi je odvisna od naslednjih dejavnikov: številčnost in 
enakovrednost konkurentov, nizka rast panoge, pomanjkanje diferenciacije izdelka ali 
storitve, visoki fiksni stroški, visoke izhodne ovire, konkurenti se razlikujejo v svojih 
preferencah in uporabljenih strategijah.  
 
Nevarnost pojava substitutov za izdelke in storitve (Porter, 1998, str. 23) v panogi 
povzroči tekmovanje podjetij določene panoge s podjetji, ki proizvajajo substitute. Ti 
zadovoljujejo enake potrebe kupcev, vendar imajo drugačne značilnosti. Ne omejijo le 
dobička v normalnih razmerah, zmanjšajo tudi ekstradobiček, ki ga lahko panoga zasluži v 
razcvetu. Največ pozornosti zaslužijo substituti, ki imajo težnjo izboljšati razmerje 
cena/učinek, in tisti, ki se rodijo v panogah z visokimi ustvarjenimi dobički.  
 
Pogajalska moč kupcev (Porter, 1998, str. 24) lahko z zahtevami po večji kakovosti in 
boljših storitvah zniža dobičkonosnost v panogi. Odločitev podjetja, kateri so njeni kupci, je 
strateška. Skupina kupcev je močna, ko je velika koncentracija kupcev glede na prodajo, ko 
količina kupljenega blaga predstavlja znatno količino kupčevih stroškov, ko je kupljeno blago 
standardno, ko lahko kupec brez večjih stroškov menja dobavitelja, ko ima kupec nizke 
stroške prehoda na drug izdelek, ko imajo kupci nizke dobičke in zato izvajajo pritisk na 
znižanje nakupnih cen, ko lahko kupci sami začnejo izdelovati želeni izdelek, ko izdelek ne 
igra velike vloge pri kakovosti kupčevega izdelka ali storitve, ko so kupci obveščeni. Moč 
kupcev ni vedno enaka, spreminja se s časom ali glede na strateške odločitve podjetja. 
 
Pogajalsko moč dobaviteljev (Porter, 1998, str. 27) lahko predstavlja njihova grožnja o 
zvišanju cen ali znižanje kakovosti izdelkov ali storitev. Odločitev podjetja o svojih 
dobaviteljih je strateška. Skupina dobaviteljev je močna v okoliščinah, ko so bolj 
koncentrirani kot kupci, ko ni substitutov in so stroški prehoda na drug izdelek visoki, ko 
kupci niso pomemben odjemalec, ko je izdelek dobaviteljev pomemben za kupčevo 
poslovanje, ko so izdelki dobavitelja diferencirani in ko se lahko dobavitelji integrirajo naprej 
v panogo in postanejo kupci lastnega izdelka.  
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2. 5 ANALIZA PSPN  
 
Celovito ocenjevanje podjetja je namenjeno zaznavanju poslovnih problemov podjetja in 
pripravi za njihovo reševanje. Med najbolj znanimi osnovnimi načini celovitega ocenjevanja 
podjetja je analiza prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, poznana kot analiza 
PSPN. Ocenjevanje temelji na predhodnih analizah podjetja (poslovanje, uspešnost 
poslovanja, organizacija podjetja), zunanjega okolja podjetja in strateških zmožnosti podjetja. 
Bistvo te analize je ugotoviti, kako se je možno soočiti s spremembami v zunanjem okolju na 
podlagi obstoječih prednosti in slabosti podjetja (Johnson, 1999, str. 190).  
 
Rozman (1995, str. 111) pravi, da so rezultat analize poslovanja ugotovljene dolgoročnejše in 
po svoji pomembnosti prikazane slabosti ter prednosti poslovanja. Rezultat analize in 
predvidevanja okolja so ugotovljene dolgoročnejše in po svoji pomembnosti določene 
priložnosti ter nevarnosti za poslovanje podjetja. Poudariti velja, da prednost ali slabost izvira 
iz podjetja in mu je lastna, saj jo v analizi ugotavljamo v primerjavi z drugimi podjetji. 
Priložnost ali nevarnost pa sta enaki za vsa podjetja.  
 
Ključna naloga predvidevanja okolja je ugotoviti možnosti ali priložnosti, ki jih ponuja okolje 
razvoju podjetja, in nevarnosti, ki lahko razvoj zavrejo. Nevarnost pomeni zlasti konkurenca, 
porabniki pomenijo možnosti podjetja. Razvoj gospodarjenja je povzročil, da je podjetje 
povezano z okoljem, in za njegovo upoštevanje ga moramo poznati v sedanjosti in 
predvidevati v prihodnosti (Rozman, 1993a, str. 115). 
 
Tudi v dobi sodobne ekonomije je matrika prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti tisto 
strateško orodje, ki ga bodo podjetja vse bolj potrebovala in tudi uporabljala, z namenom 
izbrati takšno celovito strategijo, ki jim bo zagotavljala doseganje trajne konkurenčne 
prednosti. Morala se bodo intenzivno prilagajati spremembam nemirnega tehnološkega okolja 
in svoje strategije vse bolj "popravljati" za delež sprememb, ki jih zahteva sodobna 
ekonomija. Vse to z enim samim ciljem – zagotoviti si trajni konkurenčni položaj v dobi tretje 
industrijske revolucije (Dimovski, 2003, str. 103). 
 
Kolar in Tomažič (1993, str. 94–95) pravita, da morajo podjetja, ki želijo biti nadpovprečno 
uspešna in konkurenčna, še bolj dejavno razvijati in uveljavljati konkurenčne prednosti. Na 
ustvarjanje konkurenčnih prednosti vpliva več dejavnikov: notranjih, podjetniških in zunanjih. 
Med bistvenimi dejavniki za razvijanje konkurenčnih prednosti sta podjetniško-strateški (ali 
marketinški) način vodenja podjetja in ustrezna usmerjenost, kultura zaposlenih. Prednosti se 
lahko nanašajo na celotno podjetje, na določene dejavnosti ali profitne centre, na programe in 
pomembnejše izdelke. 
 
Namen analize prednosti in slabosti podjetja pomaga najvišjemu managementu, da sprejme 
ustrezne portfeljske odločitve. To pomeni, v katere posle se bo podjetje usmerilo in katere bo 
opustilo. Naslednja pomembna odločitev se nanaša na alokacijo sredstev (obseg in moč 
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sredstev, na katerih lokacijah in v kakšni meri za posamezna področja poslovanja) (Treven, 
1992 , str. 645).  
 
Treacy in Wiersema (1993, str. 84–93) predlagata zanimiv pogled na strateško odločanje o 
konkurenčnih prednostih podjetja. Konkurenčna prednost je pravzaprav odraz "kupčeve 
prednosti". Kupčeva prednost lahko izhaja iz treh temeljnih skupin koristi: ekonomskih (npr. 
ugodna cena), funkcionalnih (sposobnost izdelka ali storitve, da zadovolji temeljne potrebe) 
in psiholoških koristi (npr. koristi, ki jih prinaša blagovna znamka – zaupanje, status, koristi, 
ki so posledica interakcije s podjetjem, tj. odnosi, komunikacija). 
 
Po njunem mnenju je ključ do uspeha podjetja upoštevanje razširjene vrednosti, ki jo 
posreduje podjetje svojim odjemalcem. Razširjena vrednost vključuje bistveno več kot zgolj 
razmerje cena/kakovost. Avtorja tako opredeljujeta tri področja ustvarjanja vrednosti oziroma 
konkurenčnih prednosti: izvedbena odličnost, vodstvo v izdelku/storitvi in stik s kupcem. 
 
Izvedbena odličnost predstavlja vidik na vrednost – ustvariti čim boljše razmerje med ceno 
in kakovostjo. Napori podjetja so v tem primeru usmerjeni k cilju povečevanja učinkovitosti 
proizvodnje in poslovanja (zniževanje stroškov) ob ohranjanju zadovoljive ravni kakovosti 
(predvsem zanesljivost izdelkov/storitev). Ključna elementa trženja sta cena in tržne poti. 
Slednje so pomembne, saj je del izvedbene odličnosti tudi priročnost kupovanja (enostavna in 
hitra dostava). 
 
Vodstvo v izdelku je usmeritev, ki v ospredje postavlja izdelek oziroma storitev podjetja. 
Podjetje svojo konkurenčno prednost gradi z intenzivnim razvojem izdelka/storitve, ki mora 
postati več vreden od konkurenčnih izdelkov/storitev. Ključni cilj podjetja so inovativnost in 
hitro uvajanje idej (kratek cikel razvoja in uvedbe izdelka/storitve). To pa zahteva podjetniško 
razmišljanje in odstranjevanje birokratskih ovir. 
 
Stik s kupcem je usmeritev v stik s kupcem in podjetjem. Gre za splošno filozofijo podjetja, 
ki je ne moremo opisati kot izrazito usmerjanje v posamezen element trženjskega spleta. Stik 
s kupcem pomeni, da podjetje zelo dobro pozna svoje kupce in je to poznavanje pripravljeno 
"vpeti" v svoje poslovanje. Podjetje kupca dojema kot dolgoročnega partnerja, ki ima svoje 
individualne zahteve. Podjetje tako prilagaja izdelke in storitve posameznim kupcem, gradi 
odnos z njimi, predvsem skozi pretok informacij in dodatnimi storitvami, ki dopolnjujejo 
osrednjo dejavnost. Pričakovani posledici sta kupčevi zvestoba in naklonjenost. 
 
2. 6 VIZIJA IN CILJI PODJETJA 
 
Faze procesa planiranja ne vključujejo vizije in poslanstva oziroma ju vsaj ne omenjajo kot 
ene izmed potrebnih faz procesa planiranja. Rozman ju je v svoji opredelitvi procesa 
planiranja vključil v fazo prihodnjega določanja poslovanja oziroma določanje poslovnih 
ciljev. Drugi avtorji sicer omenjajo opredelitev poslanstva kot samostojno fazo v procesu 
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planiranja, ne omenjajo pa opredelitve oziroma postavljanja vizije ali jo vključujejo v druge 
faze. Precej naših podjetij skuša oblikovati svoje poslanstvo, vendar je opredelitev splošna. 
Če bi zakrili ime podjetja, bi poslanstvo v večini primerov brez težav zamenjali. Prav 
določeni viziji in okvirnim ciljem se mora prilagajati tudi poslanstvo podjetja. V današnjem 
času in okoliščinah poslovanja, ki jih narekuje razvito tržno gospodarstvo in s tem družba 
sama, imata tako vizija kot poslanstvo velik pomen v procesu planiranja.  
 
Rozman (1993, str. 129) opredeli vizijo kot pogosto idealizirano, zaželeno sliko podjetja v 
daljšem obdobju, na primer v petih, desetih, petnajstih letih. Zgrajena je na osnovi sedanjega 
poslovanja, na pomanjkljivostih in prednostih ter na predvidevanju okolja, na možnostih, ki 
jih to ponuja. Prikazati mora uresničljive sanje na eni strani, na drugi pa mora spodbuditi 
zaposlene v podjetju, da se bodo trudili za njihovo uresničitev.  
 
Vizijo (Rozman, 1995, str. 115) potrebuje vsako podjetje, še zlasti podjetja v krizi. Nastaja 
kot rezultat dveh procesov: racionalnega in intuitivnega. Vizija mora dati lepšo sliko podjetja, 
kot je sedaj, mora biti realistična, verjetna, privlačna, vredna prizadevanja za spreminjanje 
podjetja. Iz nje izvirajo cilji podjetja, saj je vizija ideal, h kateremu teži podjetje. 
 
Pučko (2003, str. 125–126) pravi, da je prva naloga direktorja podjetja opredeliti vizijo 
oziroma poslanstvo podjetja. Vizija naj bi ponujala jasen in privlačen pogled na prihodnost 
podjetja. Gre za opis nečesa (organizacije, kulture podjetja, samega podjetja, neke 
tehnologije, dejavnosti) v prihodnosti. Pri oblikovanju vizije je nujno prisotna neka 
podjetniška zaznava. Drugi pomembni graditelj pri oblikovanju vizije je potreba po 
ustvarjanju nečesa novega pri nosilcu nove vizije. Končno mora oseba, ki oblikuje takšno 
vizijo, prevzemati konceptno vodstveno vlogo, ki kombinira podjetniške zasnove z 
ustvarjalnostjo.  
 
Mladičeva (1998, str. 24) razmišlja, da ima vsako uspešno in učinkovito podjetje vizijo. 
Ukvarjanje z vizijo spada med "mehke" elemente upravljanja, ki postajajo vse pomembnejši 
dejavnik pri strateškem usmerjanju za doseganje konkurenčnih prednosti. Naše vizije in sanje 
so tisti dejavniki, ki ohranjajo, krepijo in sprožajo rast v podjetjih in pri posameznikih. 
Osnovna naloga managementa sodobnega podjetja je umetnost sproščanja ustvarjalnih 
zmožnosti zaposlenih. Vizija je preprost odgovor na vprašanje, kam hočemo in kaj želimo 
doseči. 
 
El Namaki  (1992, str. 24–29) pravi, da je vizija hrbtenica celotnega podjetja in vsega, kar se 
dogaja v njem. Je projekcija podjetnika samega na trg v oddaljeni prihodnosti in past za tiste, 
ki posnemajo ali kradejo ideje. Biti mora čim bolj konkretna in natančno dodelana. Hkrati je 
to tudi projekcija njegovih sodelavcev, ki imajo podobno, a ne tako jasne in dolgoročne vizije.  
 
Dimovski (2003, str. 82) opredeli vizijo odličnih organizacij kot pomemben element, povezan 
z managementom. Da bi organizacija dosegla in obdržala odličnost, potrebuje posebno vizijo 
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vodstva, ki ne pomeni le vodenja znotraj organizacije, temveč tudi vodenje organizacije. 
Vodje morajo imeti vizijo, kaj naj bo organizacija. Z njo zaposlenim sporočajo smisel 
usmeritve, skupni namen in mišljenje, ki ostaja kljub spremembam v vrstah managementa.  
 
Proces oblikovanja planskih ciljev obsega tri faze (Pučko, 2003, str. 161): prva faza se nanaša 
na preverjanje oziroma oblikovanje nove vizije, druga se ukvarja z izbiranjem ključnih 
kazalcev, tretja faza pa mora biti namenjena pripisovanju ciljnih vrednosti kakovostno 
opredeljenim kazalcem.  
 
Pučko (Možina et al., str. 271–273) pravi, da so planski cilji temelj, na katerem je možno 
sprožati dejavnost v okviru drugih organizacijskih funkcij. Izhodišča za določanje planskih 
ciljev so: okolje in njegove spremenljivke, temeljni cilji in notranje spremenljivke (sistem 
vrednot, kultura organizacije). Planski cilji se nanašajo na določeno plansko obdobje. Lahko 
so izraženi kakovostno, še bolj zaželeno pa je njihovo količinsko opredeljevanje. Planske cilje 
je treba postavljati kot rezultate, ki jih želi doseči podjetje. Zamišljeni so vnaprej, zato lahko 
te rezultate organizacija pozneje doseže ali ne.  
 
V okviru temeljnih ciljev (donosno poslovanje, povečevanje produktivnosti in gospodarnosti, 
zagotavljanje solventnosti) si organizacije v procesu planiranja postavljajo bolj določene 
planske cilje. Razvršča se jih po različnih merilih: glede na organizacijsko raven (cilj 
organizacije, poslovne enote, oddelka in osebni cilj), po času (trajni, dolgo-, srednje- in 
kratkoročni, operativni), po vsebini (prodajni, proizvodni, nabavni, kadrovski ...), po pomenu 
(strateški, taktični) itd. 
 
Strateški planski cilji se postavljajo na dva načina, in sicer integralno ali inkrementalno. Pri 
integralnem načinu se najprej postavi nekaj ciljev celotnega poslovanja, npr. donosnost, 
hitrost obračanja poslovnih in obratnih sredstev, na podlagi tega se je treba vprašati, kaj je 
treba narediti, da bodo ti planski cilji doseženi. Prednost takega postopka je, da se najprej 
določi skupne cilje, za katere je običajno lažje najti soglasje. Druga možnost je inkrementalno 
postavljanje planskih ciljev oziroma postopno določanje vrednosti strateških ciljev. Najprej se 
določi ciljne vrednosti po posameznih poslovnih področjih in funkcijskih področjih, nato pa 
se iz njih izvede še splošne cilje podjetja (Pučko, 2003, str. 162). 
 
Podobno kot Pučko tudi Rozman (1993a, str. 124) razdeli cilje na tri korake. Temeljni cilj in 
osnovni smoter gospodarjenja v podjetju je stopnja donosnosti lastniškega kapitala, tudi 
večanje vrednosti podjetja ali povečevanje vrednosti delničarjem. Podrejeni so mu vsi drugi 
cilji, npr. cilji poslovnih funkcij. Okvirni cilji poslovanja niso niti podrobni, niti natančni in 
so lahko tudi nekvantitativni ter podrobni cilji poslovanja, ki so ponavadi številčni, bolj 
dokončni in natančni. V bistvu so to cilji v planskih tabelah. 
 
Pogosta je delitev ciljev na splošne in operativne. Splošni so širše usmeritve prihodnjega 
delovanja, operativni pa tisti, ki jih bomo skušali nemudoma uresničiti in so pogosto izraženi 
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kvantitativno. Splošne cilje bi lahko razdelili na strateške in taktične. Pri prvih ne 
upoštevamo stanja predmeta, o katerem se odločamo, oziroma lahko predmet spremenimo. 
Cilj strateških odločitev je predvsem uspešnost. Pri taktičnih odločitvah pa upoštevamo 
obstoječi predmet in ga skušamo izboljšati. Cilj teh odločitev je predvsem učinkovitost. Z 
navedeno delitvijo je povezana tudi delitev ciljev na dolgo- in kratkoročne (Rozman, 2000, 
str. 57).  
 
2. 7 STRATEGIJE 

2. 7. 1 Pojmovanje strategije 
 
Sam izraz strateški izvira iz stratega. Grška beseda je iz dveh delov: stratos in agein. Prvi 
izraz pomeni (armado) razpršeno po terenu, drugi pa voditi. Pojem pomeni, da vojskovanje 
poteka z usklajevanjem mnogih enot v urejenih oddelkih in ne več s herojskimi dejanji 
posameznikov. Iz tega tudi sledi, da je strateško razmišljanje bolj usmerjeno v konkurenco, v 
planiranje dejanj, ki bodo konkurenco zavrla, če že ne uničila. Mnoga podjetja celo svoje 
poslanstvo opredelijo kot namerno dohiteti ali prehiteti konkurenco (Rozman, 1995, str. 108). 
 
Strategija pomeni "generalova umetnost". Pojem namreč izhaja iz stare grščine, kjer pomeni 
strategos general. Zato v vojski tudi opredeljujejo strategijo kot vedo o planiranju in 
usmerjanju obsežnih vojaških operacij, konkretneje pa kot premikanje vojaških sil v 
najugodnejši položaj pred dejanskim spopadom s sovražnikom (Pučko, 2003, str. 169). 
 
Gerry Johnson in Kevan Scholes predlagata naslednjo definicijo strategije: "Strategija je 
dolgoročna usmeritev in obseg organizacije, v kateri podjetje dosega prednosti z uporabo 
svojih virov v spreminjajočem se okolju, da bi ustregla potrebam trga in pričakovanjem 
delničarjev" (Johnson, 1999, str. 10).  
 
James Brian Quinn predlaga naslednjo definicijo strategije: "Strategija je vzorec ali načrt, ki 
povezuje glavne cilje organizacije, politike in zaporedja aktivnosti v povezljivo celoto. Dobro 
oblikovana strategija pomaga "maršalu" pri alociranju organizacijskih virov v enoten vitalni 
položaj, osnovan na notranjih prednostih in pomanjkljivostih, in ob upoštevanju spremembe v 
okolju ter nepričakovanih potez inteligentnih nasprotnikov (Mintzberg, 1996,  str. 3). 
 
Mintzberg predlaga pet različnih pogledov na to, kako definirati strategijo, in sicer kot načrt, 
manever, vzorec, pozicioniranje in perspektivo. 
 
Strategija je načrt in predstavlja zavesten in nameren potek aktivnosti ter navodila ali niz 
navodil, ki obravnavajo prihodnje ravnanje. Torej, je zanjo značilno, da je izdelana vnaprej, 
zavestno in namenoma. Strategija je manever in je pravzaprav posebna izvedenka strategije 
kot načrta. Pri njej gre za manever, s katerim naj bi se prelisičilo konkurenco. Prava strategija 
je v resnici grožnja z uresničitvijo načrta. Strategija je vzorec oziroma tok akcij. Povedano z 
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drugimi besedami, gre za stalnost v vedenju oziroma delovanju. Pri tem ni pomembno, ali gre 
za namerno ali nenamerno delovanje. Strategija je pozicioniranje, posebej v pomenu 
razmerja organizacije oziroma njenega notranjega okolja z zunanjim okoljem oziroma silami, 
ki nastopajo v tem okolju. Strategija je perspektiva v luči razumevanja sveta, kot je 
ukoreninjeno v glavah poslovodstva. Ta definicija predlaga, da je strategija koncept. 
Poudarja, da gre za kolektivno delovanje v nameri zadovoljevanja poslanstva organizacije. 
 
Vsi pogledi na strategijo obstajajo in nobeden ni boljši od drugih. Lahko bi rekli, da ti pogledi 
med seboj tekmujejo v smislu, ali lahko nadomestijo eden drugega, in se dopolnjujejo. Vsaka 
definicija doda pomemben element k razumevanju strategij (Mintzberg, 1996, str. 10–16). 
 

2. 7. 2 Ravni strategij v organizaciji 
 
Strategije obstajajo v organizaciji na različnih nivojih. Tudi posamezniki v organizaciji imajo 
svoje osebne strategije, povezane z njihovimi karierami in niso nujno v soglasju s strategijami 
podjetja. Običajno razločujemo tri vrste strategij, ki se pojavljajo v velikih podjetjih. 
Korporacijske strategije se ukvarjajo s celostnim namenom in obsegom podjetja, poslovne 
strategije se ukvarjajo s tem, kako uspešno konkurirati v določeni panogi, funkcijske strategije 
pa se ukvarjajo z učinkovito izrabo virov, procesov in človeških zmožnosti za izpolnjevanje 
poslovnih in korporacijskih strategij (Johnson, 1999, str. 11–13). 
 

2. 7. 2. 1 Korporacijska ali celovita strategija 
 
Hunger (1996, str. 150–177) opredeli korporacijsko kot celovito strategijo podjetja. Določa 
naravnanost podjetja glede njegove rasti in glede panoge ali tržišča, v katerih bo konkuriralo. 
Korporacije, ki nastopajo v različnih panogah, se s korporacijsko strategijo odločajo tudi o 
tem, kako se bodo delila finančna sredstva in drugi viri glede na posamezna poslovna 
področja. Glede na smer rasti podjetja je mogoče celovite strategije podjetja ločiti na 
strategije rasti (razvoja), stabilizacije (normalizacije) in krčenja (dezinvestiranja). 
 
Koncept na osnovi Ansoffove kocke (vektor) rasti ponuja osem osnovnih tipov strategij 
razvoja. Na posameznih oseh ponazarja strateške alternative med sedanjimi in novimi trgi, 
izdelki ter sedanjo in novo tehnološko osnovo. Osnovne strategije razvoja podjetja so: 
strategija obdelave trga oziroma operativnega razvoja, strategija razvoja trga, strategija 
razvoja izdelka, strategija omejene produktno-tržne diverzifikacije, strategija tehnološkega 
razvoja, strategija omejene tržno-tehnološke diverzifikacije, strategija omejene produktno-
tehnološke diverzifikacije in strategija popolne diverzifikacije (Pučko, 2003, str. 180).   
 
Giacomelli (1997, str. 72) poudarja, da se zaporedje strategij, kot ga predlaga Kotler, ne more 
uporabiti v visoki tehnologiji. Kotler (1996, str. 354) predlaga logično zaporedje strateškega 
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razvoja in rasti v Ansoffovi matriki, ki se začne s strategijo tržne penetracije, prek razvoja 
izdelka in razvoja trga do popolne diverzifikacije. V razmerah dinamičnih tehnoloških 
sprememb, ki določajo tako notranje (tehnološka sprememba) kot zunanje okolje 
(spremenjeno vedenje porabnikov), vloga trženja ni več v osvajanju tržnih deležev, temveč v 
ustvarjanju novih trgov. 
 

2. 7. 2. 2 Poslovna strategija ali strategija strateške poslovne enote  
 
Bistvo poslovne strategije je opredeljevanje poti do konkurenčne prednosti podjetja, od katere 
je odvisna njena uspešnost in je praviloma izvedena iz korporacijske strategije ali je z njo vsaj 
skladna. Medtem ko se korporacijska strategija ukvarja predvsem s tem, s katerimi 
poslovnimi področji in v katerih panogah bo podjetje nastopalo, se poslovne strategije 
ukvarjajo s tem, kako naj podjetje ali njegova enota tekmujeta v panogi. Poslovna strategija je 
vezana na konkretne skupine izdelkov ali storitev in njihove konkretne trge in tržne položaje. 
 

2. 7. 2. 3 Funkcijske strategije 
 
Te strategije se nujno osredotočajo na maksimiziranje učinkovitosti sredstev podjetja in na 
povezovanje funkcijskih in nefunkcijskih dejavnosti  ter podpirajo uresničevanje celovitih in 
poslovnih strategij podjetja, pa tudi na nadaljnji razvoj posebnih sposobnosti podjetja. Pri 
oblikovanju funkcijskih strategij v podjetju gre za izbiro delnih ciljev za vsako poslovno 
funkcijsko področje, npr. trženje, nabavo, proizvodnjo, finance, raziskovanje in razvoj, kadre 
itd., ter določanje narave in zaporedje akcij, ki jih je treba opraviti na vsakem 
poslovnofunkcijskem področju, da lahko podjetje doseže planske cilje (Pučko, 2003, str. 213). 
 

2. 7. 3 Generične poslovne strategije 
 
Porter (1998, str. 34–42) je razvil koncept generičnih poslovnih strategij, ki temelji na trditvi, 
da je bistvo poslovne strategije opredeljevanje poti do doseganja konkurenčne prednosti za 
posamezno strateško poslovno področje. Za izboljšavo konkurenčnega položaja poslovnega 
področja v podjetju predlaga Porter doseganje nizkih stroškov ali diferenciacije izdelka ali 
storitve. V povezavi s širino tržnega nastopa je treba omeniti še strategijo razvijanja tržne 
niše. Zelo redko zmore podjetje uporabljati uspešno več kot eno generično poslovno strategijo 
hkrati. Podjetje, ki ne uspe razviti ene od generičnih poslovnih strategij, je v zelo slabem 
strateškem položaju. Soočiti se mora s pomanjkljivim tržnim deležem in premajhnimi sredstvi 
za naložbe. Skoraj zanesljivo se srečuje s podpovprečno donosnostjo. 
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Slika 3: Generične poslovne strategije 
 

                       Strateška prednost 
 Edinstvenost izdelka 

v zavesti odjemalca 
Položaj z nizkimi stroški 

 
Cela panoga 

 
DIFERENCIACIJA 

 
STROŠKOVNO 

VODSTVO 
 
Tržni segment 

 
OSREDINJENJE NA TRŽNE PRAZNINE 

                             Vir: Porter, 1998, str. 34–42. 
 
Generična poslovna strategija stroškovnega vodstva predvideva nižje relativne stroške od 
konkurence. Za stroškovno vodstvo je treba doseči učinkovito zmanjševanje stroškov zaradi 
ekonomije obsega in krivulje izkušenj. Koncept te strategije je skozi funkcijske strategije 
doseči nižje stroške od konkurence. Za doseganje položaja stroškovnega vodstva je treba 
običajno doseči visok relativni tržni delež in ugoden dostop do virov, kot so surovine 
(Wheelen, Hunger, 1995, str. 184). 
 
Doseženo stroškovno vodstvo omogoča ustvarjanje nadpovprečnih donosov in s tem sredstev, 
ki se lahko vlagajo v moderne tehnologije, in druga sredstva za ohranjanje stroškovnega 
vodstva. 
 
Pri generični poslovni strategiji diferenciacije gre za to, da podjetje s svojim izdelkom 
ponudi nekaj, kar je znotraj panoge edinstveno. Področje diferenciacije je lahko videz, ugled 
znamke, tehnologija, način servisiranja uporabnikov, prodajno omrežje ali kaj drugega. 
Idealno je, če lahko podjetje ponudi diferenciacijo na različnih področjih. Proti konkurentom 
se podjetje upira zaradi lojalnosti kupcev do znamke in manjše cenovne občutljivosti. Potreba 
po edinstvenih rešitvah predstavlja dobro oviro pred potencialnimi novimi konkurenti. 
Doseganje višjih marž omogoča lažje zoperstavljanje močnim kupcem in dobaviteljem. 
Podjetje, ki se je dobro diferenciralo in doseglo lojalnost kupcev, ima boljši položaj proti 
substitutom in konkurenti (Wheelen, Hunger, 1995, str. 185–186). 
 
Pri generični poslovni strategiji osredinjenja na tržne niše se podjetje usmeri v posebno 
skupino kupcev, segment izdelka ali geografsko območje. Medtem ko skušata strategiji 
diferenciacije in stroškovnega vodstva doseči svoje prednosti z usmeritvijo na celotno 
panogo, se pri strategiji osredinjenja celotno podjetje osredini na zadovoljevanje potreb 
določenega ciljnega segmenta (Porter, 1998, str. 34–42). 
 
Jedro te strategije je, da lahko podjetje doseže boljše zadovoljevanje potreb ciljnega segmenta 
ali nižje stroške za ta segment kot konkurenti, ki delujejo globalno. Čeprav podjetje ne dosega 

Strateški 
cilji 
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diferenciacije ali stroškovnega vodstva v panogi, lahko eno, drugo ali oboje doseže v ciljnem 
segmentu.   
 
2. 8 PLAN PRIHODNJEGA POSLOVANJA 
 
Kriterij planiranja poslovanja podjetja je uspešnost celotnega poslovanja. Odgovorni za 
tovrstne odločitve so upravljavci in managerji podjetja, pri tem pa jim pomagajo strokovnjaki 
– planerji. Glede na možnost prilagajanja okolju ločimo kratkoročno ali letno planiranje in 
dolgoročno planiranje. Planiranje poslovanja celotnega podjetja je operativno planiranje 
poslovnih funkcij: proizvodnje, prodaje, nabave, financ in kadrovanja (Rozman, 1993a, str. 
35).  
 
Taktično planiranje v praksi najpogosteje imenujemo letno planiranje, ki se ujema s 
koledarskim letom (Pučko, 2003, str. 330). S taktičnim planiranjem uresničujemo postavljene 
strateške cilje in strategije. Namen taktičnega planiranja je ob danih tržnih omejitvah in 
proizvodnih zmogljivostih določiti tisti proizvodni program in tiste vložke v poslovni proces 
podjetja, da bo njegovo poslovanje čim bolj uspešno. 
 
Zlasti v praksi našega planiranja se prav planske tabele štejejo kot glavnina planiranja. 
Številčni prikazi vsebinsko niso najbolj primerni, vodijo pa k usklajenosti, sistematičnosti in 
so podlaga za poznejše spremljanje izvajanja plana. Glede na cilje celote in poslovnih funkcij 
delimo plane oziroma planske tabele v zbirne in delne ali poslovno-funkcijske plane, vendar v 
smislu dela celote, ne v smislu operativnega planiranja (Rozman, 1993a, str. 124). 
 
Pučko (1998, str. 162) pravi, da daje analiza poslovnega uspeha in uspešnosti kot ena od 
delnih analiz poslovanja podjetja že bogastvo vpogledov v možne izboljšave poslovnega 
uspeha in uspešnosti. Analiza se širi na druge delne analize iz sklopa kompleksne analize 
poslovanja. Analiza financiranja, prodaje, proizvodnje in nabave prinaša spoznanja, kako 
izboljšati opravljanje poslovnih funkcij, kar naj bi imelo pozitivni vpliv na poslovno 
uspešnost. Končno tudi analiza zaposlenih in analiza osnovnih sredstev lahko prispeva k 
odkrivanju možnosti za povečevanje poslovne uspešnosti. 
 
Možen je tudi obraten pristop k izvajanju celovite analize poslovanja. Gre za pristop, pri 
katerem sledimo logiki odvijanja reprodukcijskega procesa v podjetju. Začenjamo analizo 
poslovnih prvin (stalnih in gibljivih sredstev ter zaposlenih), potem se lotimo analize 
poslovnih funkcij (od nabave, proizvodnje, prodaje do financiranja), končno pa opravimo še 
analizo poslovnega uspeha in uspešnosti. V spremljanju in ocenjevanju poslovanja se 
gibljemo po logiki toka poslovnega procesa, zato se nam ugotovitve tudi logično gradijo v 
celoto. Rezultat so mnoge ugotovitve, kaj vse bi lahko izboljšali.  
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
3. 1 RAZVOJ PODJETJA 
 
Podjetje Intec TIV je bilo ustanovljeno z namenom nadaljevanja tradicije izdelave tiskanih 
vezij, ki je na lokaciji Labore stara že 30 let. Izdelava tiskanih vezij se je začela za potrebe 
koncerna Iskra. Sodelovanje s podjetjem IBM v 80. letih, ki je preneslo veliko tehnološkega 
znanja, je omogočilo izdelavo zahtevnejših dvostranskih vezij za potrebe telefonskih central.  
 
Proces preoblikovanja sistema Iskra se je začel po razpadu koncerna v 90. letih, kar je 
pomenilo notranje preoblikovanje koncerna v strateškem, finančnem, organizacijskem in 
pravnem pomenu. V začetku 90. let je krovno podjetje Iskra telematika razpadlo, izdelava 
tiskanih vezij se je z izdelavo mehanskih delov združila v podjetje Iskratec, d. o. o. To je v 
letu 1995 razpadlo, delavci in vodstvo so ustanovili podjetje N Intech, d. d., ki je od 
stečajnega upravitelja odkupilo prostore in proizvodno opremo. N Intech je izdelavo tiskanih 
vezij organiziral 1998 v podjetju Intec TIV, d. o. o. Zaradi nezmožnosti vlaganja je N Intech 
februarja 2000 podjetje Intec TIV prodal podjetju Elgoline, d. o. o., in program izdelave 
tiskanih vezij je tako prešel v zasebno last. 
 
3. 2 USTANOVITEV PODJETJA – DRUŽBE 
 
Upravljalno-ravnalna struktura podjetje Intec TIV je določena z Zakonom o gospodarskih 
družbah in s statutom podjetja. Podjetje se po standardni klasifikacijski dejavnosti uvršča v  
dejavnost z oznako 32.100, ki pomeni izdelavo elektronk in drugih elektronskih delov. 
Upravitelji podjetja Intec TIV odločajo o poslovni politiki, ciljih podjetja in drugih 
pomembnejših odločitvah. Tako lastniki proces upravljanja prenašajo v nalogo managementa 
podjetja, zadržijo pa zagotavljanje delovanja podjetja, splošno kontrolo nad poslovanjem, 
ocenjevanje rezultatov in imenovanje managementa. Najvišje vodstvo podjetja predstavljata 
direktor in izvršni direktor, ki sta hkrati tudi solastnika podjetja. Funkcija upravljanja je tako 
neposredno združena z ravnalno funkcijo. Na sliki 4 je prikazan lastniški delež podjetja 
Elgoline v podjetju Intec TIV in podružnici Qualiterm. 
 
Slika 4: Povezava med družbami Intec TIV, Elgoline  in Qualiterm  
 
 
                                      51,5 %                                                    100 % 
                                         ▼                                                          ▼ 
    
 
 
Vir: Poslovnik za kakovost, Intec TIV, 2003. 

Elgoline, d. o. o. 

Intec TIV, Ltd., Kranj Qaualiterm electronic Leiterplatten GmbH 
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Družba Intec TIV, d. o. o., je bila ustanovljena 1998. Februarja 2000 je podjetje Elgoline 
postalo večinski lastnik (z 51,5-odstotnim deležem) v podjetju Intec TIV in 100-odstotni 
lastnik podjetja Qualiterm s sedežem v Nemčiji. V podružnici Qualiterem se izvaja nabava in 
prodaja za podjetji Elgoline in Intec TIV. Podjetje Intec TIV je zašlo konec leta 2001 v krizo, 
vložen je bil predlog za uvedbo stečajnega postopka, ki pa je bil pozneje preklican. Po 
zadnjem izpisku iz sodnega registra v letu 2004 je lastniška struktura v podjetju Intec TIV 
takšna: podjetje Elgoline ima 51,5-odstotni delež, šest fizičnih oseb ima skupno 43,4-odstotni 
delež (tri fizične osebe po 9,5 % in tri po 5 %), podjetje Impex Leiterplatten pa ima 5-odstotni 
delež. Vpliv lastnikov na poslovanje podjetja je zagotovljen neposredno.  
 
3. 3 OPIS ORGANIZACIJE 

3. 3. 1 Organizacijska struktura podjetja 

 
Oblikovanje organizacijske strukture zajema tri stvari: potrebne delovne aktivnosti odnose, 
kdo komu poroča in združevanje v oddelke. Oddelki so oblikovani za izvajanje nalog, ki so 
strateškega pomena za doseganje ciljev organizacije; odnosi oziroma kontrolni razpon so v 
organigramu prikazani z navpičnimi črtami. Združevanje v oddelke je lahko funkcijsko, če 
opravljajo zaposleni podobne aktivnosti (Dimovski, 2003, str. 134). 
 
Prva hierarhična raven podjetja je najvišje vodstvo oziroma management, ki ga sestavljata 
glavni in izvršni direktor. Glavni direktor je na lokaciji podjetja Intec TIV dvakrat na teden; 
vsa pooblastila in odgovornost za poslovanje podjetja prenaša na izvršnega direktorja, ki je 
obenem vodja oddelka nabave in vodja kakovosti ter glavni nosilec novih zamisli. Opravlja še 
druge funkcije, kot sta na primer kadrovanje, prodaja itd., kar zahteva ob taki velikosti 
podjetja veliko dela. Podjetje je zato zelo odvisno od izvršnega direktorja. Glavni in izvršni 
direktor v organizacijski strukturi usklajujeta posamezne poslovne funkcije in neposredno 
odgovarjata za uspeh podjetja, ki je rezultat vseh poslovnih funkcij skupaj. Zato je ključno 
odločanje centralizirano.  
 
V organizacijski shemi je kakovost funkcija, ki jo opravlja management podjetja. 
Management je odgovoren za skladnost Poslovnika za kakovost z zahtevami standardov, za 
nadzor nad izvajanjem korektivnih ukrepov, spremlja stroške nekakovosti, izvaja notranje 
presoje sistema kakovosti, izdeluje poročila o kakovosti in načrtuje izboljšave ter izvaja 
usposabljanje o kakovosti.   
 
Poslovanje podjetja je razdeljeno na pet oddelkov: prodaja, nabava, proizvodnja, razvoj in 
tehnologija ter finance, ki sovpadajo s poslovnimi funkcijami. Drugo hierarhično raven 
podjetja predstavljajo vodje teh oddelkov, ki o rezultatih poročajo širšemu kolegiju – 
sestavljajo ga glavni direktor, izvršni direktor in vodje oddelkov.  
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V organizacijski shemi je obdelava CAM podfunkcija prodaje. Po potrjenem naročilu 
prodajalec naročilo za izdelavo tiskanih vezij vpiše v informacijski sistem, naročilo pa se 
potem obdela v sistemu CAM.  
 
Proizvodnja je tehnološko kompleksna in predstavlja osrednjo dejavnost podjetja, zato je 
razčlenjena na podfunkcije: plan, mehanska delavnica, vrtalnica, galvanika, fototisk, sitotisk 
in očni pregled. Oddelek proizvodnje ima svoj kolegij, ki ga sestavljajo vodja proizvodnje in 
vodje pododdelkov.  
 
Slika 5 prikazuje organizacijsko obliko podjetja Intec TIV. Organigrami so kljub splošni 
uporabi zelo nepopoln pripomoček za ponazarjanje organizacijskih struktur, saj v glavnem 
prikazujejo samo strukturo ravnalne funkcije, vsebujejo pa zelo malo informacij o resničnih 
razmerjih med ljudmi, o njihovih konkretnih dolžnostih, vplivih in podobno.  
 
Slika 5: Organizacijska oblika podjetja Intec TIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Poslovnik za kakovost, Intec TIV, 2003. 
 

MANAGEMENT 
Direktor podjetja 

Pomočnik direktorja

KAKOVOST 

PRODAJA NABAVA SEKTOR RT FINANCE PROIZVODNJA 

CAM 
PLAN 

OČNI 
PREGLED 

SITOTISK VRTALNICA 

MEHANSKA FOTOTISK  

GALVANIKA 



 

30 

Izvedba storitev oziroma proizvodne operacije se odvijajo v vrstnem redu, kot ga določa 
delovni nalog. Planska služba je odgovorna, da pripravi vse potrebno za nemoten potek 
proizvodnje in pripravi delovni nalog oziroma navodila za proizvodnjo v skladu z naročili. 
Pogoj za začetek proizvodnje sta izdelani tehniška in tehnološka dokumentacija. V mehanski 
delavnici poteka razrez laminatnih plošč na končno mero. V vrtalnici se izvrtajo pozicijske 
luknje in pripravlja paket za vrtanje lukenj CNC. Z mehansko operacijo razigljenja se odstrani 
iglice in očisti bakrena površina laminatne plošče. Galvanska obdelava pomeni nanos bakra z 
uvedbo impulznega bakrenja ali galvanskega kositrenja. Fototisk je osvetljevanje plošč TIV, 
prevlečenih z rezistom, občutljivim na UV-svetlobo. Fototisk je kompleksna operacija in je 
odvisna od debeline fotorezista, kakovosti fotoorodja, sipanja svetlobe in optimalnega stika 
med fotoorodjem in rezistom. Optični pregled se izvaja z napravo za avtomatski optično 
kontrolo (AOI), ki prepoznava napake, ki presegajo specificirane tolerance. V proizvodnem 
postopku sitotiska se izvede nanos fotospajkalne kritine.   
 

3. 3. 2 Sistem vodenja kakovosti organizacije 

 
Razumevanje kakovosti se začne z opredelitvijo kulture organizacije. Vsaka organizacija ima 
svojo lastno kulturo – svoj niz pomembnih in prevladujočih vrednot, prepričanj, vedenj in 
utečenih poti vodenja, ki jih je sprejel večji del članov organizacije in se odražajo v njeni 
organizacijski strukturi, sistemih in načinih dela. S kulturo organizacije so določene tudi 
vrednote in načela vedenja. Takšna načela so tudi načela vodenja kakovosti, ki jih je sprejela 
mednarodna organizacija za standardizacijo. Načelo vodenja kakovosti je splošno in temeljno 
pravilo ali prepričanje za vodenje in delovanje neke organizacije, katere cilj je dolgoročno 
izboljševati kazalnike poslovanja z osredotočenostjo na odjemalce, ob tem pa uravnotežiti 
potrebe vseh deležnikov.  
 
Standardi sistema vodenja kakovosti, ki jih je izdala mednarodna organizacija za 
standardizacijo ISO decembra 2000 (SIST ISO 9001: 2000, SIST ISO 9004: 2002), so 
pripravljeni v skladu s pravili Direktiv ISO/IEC in podajajo sodobno razumevanje kakovosti. 
Podjetje Intec TIV sledi filozofiji vodenja kakovosti in ima pridobljen certifikat ISO 9001, 
projekt v letu 2004 pa je pridobitev certifikata ISO 14001.  
 
S pridobljenimi standardi sistema vodenja kakovosti vodstvo sporoča organizaciji, kako 
pomembno je izpolnjevanje zahtev odjemalcev, zahtev zakonodaje in pravnih zahtev ter 
določitev politike kakovosti. Razumevanje kakovosti je zelo široko in ne pomeni več 
razumevanja kakovosti v ozkem tehničnem pomenu, temveč v vseh poslovnih procesih.  
 
Med drugim zahteve standardov ISO 9001 opredeljujejo odgovornost vodstva za sistem 
vodenja kakovosti z zavezanostjo vodstva, osredotočenostjo na odjemalce, politiko kakovosti, 
planiranjem kakovosti, odgovornostjo, pooblastili, komuniciranjem in vodstvenimi pregledi. 
 



 

31 

Vodstvo organizacije mora vidno in javno izkazovati zavezanost načelom vodenja 
kakovosti in bistvom odličnosti ter storiti vse za njihovo razumevanje, uvajanje in izvajanje v 
praksi. Privzetje sistema vodenja kakovosti je strateška odločitev organizacije. Najvišje 
vodstvo mora priskrbeti dokaze o svoji zavezanosti razvoju in izvajanju sistema vodenja 
kakovosti ter nenehnemu izboljševanju njegove učinkovitosti. Na načrtovanje in izvajanje 
sistema vodenja kakovosti organizacije vplivajo spreminjajoče se potrebe, posebni cilji, 
ponujeni izdelki, izvajani procesi ter velikost in struktura organizacije. 
 
Vodstvo podjetja Intec TIV dokazuje svojo pripadnost z ustvarjanjem okolja, ki vzpodbuja 
zavest za izpolnjevanje kupčevih zahtev, postavitvijo politike in ciljev kakovosti, postavitvijo 
sistema vodenja kakovosti, izvajanjem pregleda sistema, razvijanjem kulture nenehnih 
izboljšav in postavitvijo učinkovite komunikacije z dobavitelji, kupci in internimi subjekti.   
 
Načela vodenja kakovosti in bistva odličnosti poudarjajo osredotočenost na odjemalce. 
Organizacija je odvisna od svojih odjemalcev, zato mora razumeti sedanje in prihodnje 
potrebe odjemalcev, izpolniti njihove želje in si prizadevati preseči njihova pričakovanja. 
Odjemalec je končni presojevalec kakovosti izdelka, zato je treba nenehno spremljati in 
ugotavljati zadovoljstvo odjemalcev ter zagotoviti učinkovit odziv na povratne informacije. 
Ključne koristi osredotočenosti na odjemalce se odražajo v večjih prihodkih, večjih tržnih 
deležih, večjem poslovnem uspehu, večji zvestobi odjemalcev ter v ohranjanju in 
pridobivanju odjemalcev. 
 
Oddelek prodaje podjetja Intec TIV v komunikaciji s kupcem natančno določi potrebe in 
zahteve kupca ter jih prenese v obliko interne specifikacije, ki je podjetju znana in 
uresničljiva. Naslednji korak je načrtovanje tehnoloških procesov, rezultat tega pa je tehniška 
dokumentacija.  
 
Uporabo sistema procesov znotraj organizacije, vključno z njihovo identifikacijo in 
medsebojnimi vplivi, lahko imenujemo procesni pristop. Organizacija opredeli ključne 
procese za svoje uspešno in učinkovito poslovanje. Ključni procesi se delijo na bistvene in 
podporne: bistveni so tisti procesi, ki dodajajo vrednost za odjemalca, predstavljajo bistvo 
poslovanja organizacije in so življenjskega pomena za ustvarjanje dobičkonosnega izida; 
podporni procesi pa neposredno ne dodajajo vrednosti, a so pomembni za delovanje celotne 
organizacije in vplivajo na učinkovitost bistvenih procesov. Procesi, ki jih je prepoznalo 
podjetje Intec TIV, so razdeljeni na (Poslovnik za kakovost, 2003):  
 vodstvene procese: usposabljanje, notranje presoje, proces stalnih izboljšav, vodenje, 

korektivni in preventivni ukrepi; 
 izvedbene procese: prodaja, priprava proizvodnje (tehnologija in planiranje), 

proizvodnja, kontrola in odprema; 
 podporne procese: nabava, obvladovanje merilno-preizkusne opreme, informatika, 

obvladovanje dokumentov, vzdrževanje. 
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Politika kakovosti izraža temeljne usmeritve sistema vodenja kakovosti in njegovega 
nenehnega izboljševanja. Biti mora sestavni del politike organizacije in izhajati iz izjave o 
viziji. Podjetje Intec TIV si prizadeva za nenehno vzdrževanje in povečevanje etično 
poslovnih standardov ter dokazuje skrb za kupce, zaposlene, dobavitelje in okolje. 
Prizadevanje za odličnost v kakovosti je osnova vodenja podjetja in temelj sistema kakovosti, 
zato je usmeritev podjetja v ponudbo izdelkov, ki presegajo pričakovanja kupcev; v 
postavitev sistema izboljšav, ki bo vključeval vse zaposlene, da bo njihovo delo že prvič 
kakovostno opravljeno, ter postavitev sistema za ohranjanje okolja.   
 
Namen planiranja kakovosti je opredeliti cilje kakovosti, strategije kakovosti in sistem 
vodenja kakovosti, ki podpira uresničevanje politike kakovosti. Cilji kakovosti so postavljeni 
z letnim planom kakovosti. Planiranje sistema kakovosti v podjetju Intec TIV zajema 
postavitev in uresničitev letnih ciljev kakovosti ter izdelavo in izvajanje planov kakovosti. 
Doseganje planov (ciljev kakovosti) se spremlja v okviru pregleda s strani vodstva. 
 
Najvišje vodstvo mora zagotoviti, da so v organizaciji vzpostavljeni primerni procesi 
komuniciranja in da poteka komuniciranje o učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.  
 
Odgovornosti in pooblastila za kakovost so že zaradi notranje organizacije dela običajno 
jasno opredeljena. Učinkovitost dela je odvisna od jasnega opisa in razumevanja odgovornosti 
ter pooblastil vsakega zaposlenega znotraj organizacije. Odgovornosti in pooblastila za 
kakovost so zapisana v organizacijskih predpisih in tudi v opisu del ter nalog v pogodbah o 
zaposlitvi. Organizacijska shema, dokumenti in predpisi kakovosti so skladno z zahtevami 
standarda sistema vodenja kakovosti del Poslovnika za kakovost.  
 
Vodstvo organizacije je odgovorno, da redno pregleduje skladnost, primernost in uspešnost 
sistema vodenja kakovosti ter ugotavlja priložnosti in potrebe za nenehno izboljševanje ter 
spremembe sistema. Takšen pregled imenujemo presoja kakovosti, kjer se ugotavlja, ali so 
dejavnosti in rezultati kakovosti skladni s planiranimi programi kakovosti. Pregled izvede 
direktor podjetja enkrat na leto v prvem trimesečju, po potrebi pa večkrat. 
 
3. 4 OPIS PRODAJNEGA PROGRAMA 
 
Produktne skupine tiskanih vezij glede na število plasti so: enostranska vezja (ES), 
dvostranska vezja (DS), večplastna vezja, večplastna vezja z mikrovezmi (HDI-VS) in 
posebna vezja. Glede na zahtevnost izdelave se vsa vezja delijo še na toga in prilagodljiva ter 
na kombinacije togih in prilagodljivih. V vseh kategorijah je zaznati zniževanje cen zaradi 
pritiska daljnovzhodnih držav na evropskem tržišču in samo tista podjetja, ki bodo vlagala v 
tehnologijo in racionalizirala proizvodni proces, bodo lahko preživela. 
 
 Enostranska vezja (ES); število podjetij, ki še izdelujejo to vrsto tiskanega vezja, je v 

Evropi relativno majhno, saj je ta vezja težje izdelati po konkurenčnih cenah. V Evropi je 
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izdelava enostranskih vezij omejena na majhne serije oziroma posebno izdelane, na 
primer z visoko cenovnimi laminati (teflon, keramika), pozlačenimi vezmi itd.  

 
 Dvostranska vezja (DS); gibanja v izdelavi dvostranskih vezij so že nekaj let takšna, da 

paleta proizvedenih dvostranskih vezij raste drugače kot pripadajoči prihodek zanja.  
 
 Večplastna vezja (VS); podobno kot pri dvostranskih je zaznati največji pritisk na 

izdelovalce 4-, 6- ali večplastnih vezij s Kitajske. Povpraševanje za rang 8- in/ali 
večplastnih vezij je v upadu, kar dokazuje tudi zaprtje nekaj velikih podjetij v Evropi. 

 
 Večplastna vezja z mikrovezmi (HDI-VS) in mikroizvrtinami (Microvias); širina 

mikrovezi je nižja od 100 µm, premer mikroizvrtin je 250 µm. 
 
 Posebna vezja; imajo posebne značilnosti, to pomeni izjemno debelino vezij od 6,4 mm 

do 10 mm, večje število plasti, npr. 20 in več, ter posebno strukturo osnovnih materialov, 
kot sta npr. teflon in epoksidna smola s keramičnimi polnilom. 

 
Podjetje Intec TIV trenutno izdeluje toga vezja ES, DS, VS, med posebnimi vezji lahko 
omenim: fleksibilna vezja, vezja s kovinsko sredico, vezja flex rigid (zvijavo toga) in 
keramična vezja. Za izdelavo se uporabljajo trdi laminati, kot sta steklo – epoksidni laminat in 
kompozitni laminat, pokovinjen z bakreno folijo. Debelina vezij ES se giblje od 0,8 do 1,6 
mm, vezij DS od 0,6 do 3,2 mm ter vezij VS od 0,6 do 3,6 mm.  
 
Vse bolj se kot rezultat povezovanja raziskovalne dejavnosti in trženja uveljavljajo inovacije. 
Poudarek je na podjetniški prilagodljivosti, na hitrosti razvoja izdelkov, na necenovnih 
dejavnikih konkurenčnosti. Novi tržni pogoji so zahtevali modernizacijo proizvodnje z 
zagotavljanjem kakovostnih in prilagodljivih dobav kot pogojem za konkurenčni boj s 
svetovnimi izdelovalci. Naložbe v modernizacijo in novo tehnologijo so omogočile prodor na 
zahtevnejša zahodna tržišča, med katerimi velja posebej izpostaviti Avstrijo in Nemčijo.  
 
Tehnologija izdelave plošč TIV je kompleksna. Vsak tehnološki proces je podrobno opisan v 
navodilih za delo, ki so dokumentirani v sistemu kakovosti. Preizkušanje izdelkov se izvaja 
po mednarodnih standardih, za vezja ES po IEC 60326-5 in IEC 60326-4, za vezja  DS IEC 
62326-4 in po ameriškem standardu IPC A-600F oziroma po specifikaciji kupcev. To 
omogočata lastni laboratorij in spremljanje sledljivosti vseh postopkov za izdelavo plošč TIV. 
Varovanje okolja pri proizvodnji plošč TIV poteka v skladu z zakonodajo Republike 
Slovenije o varstvu okolja (30 let proizvodnje Tiskanih vezij, 2003).  
 
Konkurenčna sposobnost podjetja je odvisna od primerne cene izdelkov in inovacijskih 
procesov. Sistem inovacij uporablja informacijsko tehnologijo v vlogi nosilca sistemske 
integracije znotraj podjetja in v vlogi povezovalca inovativnega poslovanja s kupci in 
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dobavitelji. Informacijska tehnologija je odprla novo področje submikronskih razsežnosti in 
omogoča stalno spreminjanje in snovanje tehnoloških postopkov.  
 
Podjetje Intec TIV se strateško povezuje s kupci, to vključuje skupni razvoj in povezane 
sisteme CAD/CAM. Internet združuje informacijske in telekomunikacijske tehnologije ter 
prispeva k vzpostavljanju novih standardov komuniciranja in konstruiranja. Računalniško 
podprta proizvodnja (CAM) povezuje strojno in programsko računalniško opremo.  
 
Podjetje Intec TIV si nenehno prizadeva za izboljšanje proizvodnega programa. Edini in 
ključni vir konkurenčnosti je visoka dodana vrednost. Prizadevanja za dvig konkurenčnosti se 
zato enačijo s prizadevanji za dvig dodane vrednosti. Sestavljena so iz nešteto možnosti v 
organizaciji, poslovanju, načrtovanju, logistiki, tehnologiji, razvoju, nabavi, prodaji itd. Če 
podjetje doseže visoko dodano vrednost, ima možnosti vlaganja v raziskave in razvoj; tako 
išče inovativne rešitve za izboljšane izdelke, za nove generacije izdelkov ali naložbe v 
tehnološko posodobitev proizvodnje. Inovacije omogočijo dodatne in nove prednosti, zlasti pa 
nižjo ceno izdelka, zato se podjetje širi tržno in tehnološko. Njegova rast je nadpovprečna, 
raste ugled pri kupcih in podjetje ima lahko več kot 20-odstotno letno rast.  
 
3. 5 OPIS PROIZVODNJE 
 
V nadaljevanju dela se bom osredotočila na tehnologijo izdelave zahtevnejših dvostranskih 
vezij. Kovinsko-bakreno površino izdelane plošče TIV predstavljajo: spajkalna očesca, 
kontaktne površine za elemente, pokovinjene luknje za pritrditev elementov, skozniki. Težnja 
je izkoristiti čim večjo površino laminata, kar pomeni tanjšati vezi in manjšati luknje. 
Posledično se povečujeta gostota lika vezja in število funkcij na površino laminata. Plošče 
TIV so vedno lažje tudi zaradi novih tipov komponent, ki se površinsko namestijo na ploščo 
TIV. Pomembna značilnost teh plošč je spajkljivost, ko omogoča pričvrstitev delov na ploščo 
TIV. 
 
Podjetje Intec TIV že zaostaja za gibanji v svetovnem merilu v kategoriji prototipov in velikih 
serij. V kategoriji prototipov se v svetu že izdeluje vezja s širino vezi 75 ηm, podjetje Intec 
TIV pa je trenutno sposobno izdelovati prototipe s širino vezi 100 ηm. V kategoriji velikih 
serij se v svetu že izdeluje vezi širine 100 ηm, podjetje Intec TIV pa v tem segmentu trenutno 
izdeluje vezi širine 125 ηm. V prihodnjih dveh letih se pričakuje izdelava še tanjših vezi, za 
kar bo potrebna tudi sodobnejša oprema. 
 
Lik vezja je treba z elektronskega zapisa, ki ga posreduje naročnik, prenesti na laminat; ta je 
prevlečen z 10 ηm debelo plastjo bakra, baker pa s fotorezistom. Elektronski zapis lika vezja 
se najprej obdela na postaji CAM, z laserskim fotorisalnikom se nato prenese na film, s 
fototiskom pa na laminat.  
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Obstajata dva načina izdelave DS-plošč TIV, izbira postopka je odvisna od zahtevane širine 
vezi. Za vezi, debeline 100 ηm in več, se uporablja zaščita s tentingom; za tanjše vezi, 
debeline 100 ηm in manj, pa se lik (vezi, luknje) zaščiti z galvanskim postopkom kositrenja.   
 
Postopek zaščite s tentingom se uporablja v 95 % primerih. Pri tem postopku se po razrezu 
materiala v plošče izvrtajo luknje, ki jih je treba metalizirati z galvanskim postopkom 
bakrenja in nanosom bakra debeline 20–25 ηm. Vezi in pokovinjene luknje se zaščiti z 
osvetljevanjem z UV-svetlobo oziroma tentingom. Prevleka rezista na bakru se zamreži, ker 
poteče fotokemijska reakcija; nezaščiteni baker se odstrani s postopkom kislega jedkanja, 
rezist pa z natrijevo bazo. Problem tentinga je občutljivost open na rokovanje in prevoz.  
 
Postopek zaščite vezi z galvanskim postopkom kositrenja  se uporablja v 5 % primerih. Lik 
vezja se prenese na laminat s fototiskom, vendar je pri fototisku film nasprotno obrnjen kot 
pri tentingu. Z UV-svetlobo se zaščiti baker, kjer ni lika vezja. Sledi postopek galvanizacije v 
liniji: nanos bakra, debeline 5 ηm, baker se zaščiti z galvanskim postopkom kositrenja 
(Sn/Pb). S plošč TIV se najprej odstrani zamreženi rezist z natrijevo bazo, pod njim zaščiteni 
baker z amonijakalnim jedkanjem in na koncu še zaščita lika (Sn/Pb). Problem postopka je 
odstranjevanje zaščite Sn/Pb in nastale odpadne vode, ki vsebujejo veliko kompleksantov. 
Izdelava plošč TIV z vezmi, širine 100 µm in manj, je odvisna tudi od čistoče in stanja 
površine bakra na ploščah. 
 
V proizvodnem postopku se izvaja avtomatska optična kontrola pojedkanih plošč (AOI). 
Princip delovanja naprave za avtomatsko optično kontrolo temelji na primerjavi originalnih 
podatkov iz datotek, ki jih obdelajo v sistemu CAM, in podatkov skeniranja slike lika vezja. 
Ta se primerja bodisi na filmu bodisi po fototisku s fotorezistom in po jedkanju. Konstrukcija 
optike in programska oprema ne omogočata preverjanja tistih likov vezja, kjer so širine in 
razmaki med vezmi nižji od 150 µm.  
 
Slika 6 prikazuje potek izdelave dvostranskih plošč TIV. Pred to tehnologijo so postavljeni 
tudi ekonomski izzivi, kako izdelati plošče TIV kakovostno; to je z visokim izkoristkom,  
nizkimi stroški in v kratkem času. Za pravilno izbiro tehnološkega postopka je treba pretehtati 
prednosti in slabosti vsakega znanega delovnega postopka (Javni razpis za spodbujanje 
tehnoloških investicij, 2003). 
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Slika 6: Potek izdelave dvostranskih plošč TIV 
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Vir: Razvojno tehnološki oddelek podjetja Intec TIV, 2004. 
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4 ANALIZA PODJETJA 
 
4. 1 ANALIZA POSLOVANJA 

4. 1. 1 Analiza poslovnih funkcij 

4. 1. 1. 1 Analiza prodaje  
 
Obseg prodaje na evropskem trgu se zmanjšuje od leta 2001. Pogoje gospodarjenja in 
poslovanja v okviru splošnih makroekonomskih gibanj je v letu 2001 označeval upad 
svetovne konjunkture. Pričakovani gospodarski preobrat se ni zgodil niti v letih 2002 in 2003. 
Glavni vzroki so bili povezani s krizo elektroindustrijske panoge 2001 in upadlim 
povpraševanjem po izdelkih za vmesno rabo s strani industrij EU, zastojem gospodarske rasti 
v ZDA in gospodarsko negotovostjo po 11. septembru; leto 2002 sta zaznamovali iraška kriza 
in nižanje tečaja ameriškega dolarja v primerjavi z evrom. Padanje tečaja ameriškega dolarja 
se je nadaljevalo tudi v 2003,  kar je za obe tržišči pomenilo zniževanje cen.  
 
V Sloveniji se je v 2003 nadaljevala umirjena gospodarska rast (2,3 %). Bolj kot v obeh 
predhodnih letih (2,7 % v 2001 in 3,4 % v 2002), ko je bila gospodarska rast prav tako pod 
povprečjem minulega srednjeročnega obdobja (4,2 % v obdobju 1996–2000), je bila lanska 
skromna rast posledica neugodnih razmer v mednarodnem okolju. Skromnejša je bila rast 
tujega povpraševanja, ki se je v primerjavi z letom 2002 skoraj prepolovilo. Realna rast 
izvoza se je predvsem zaradi nizke gospodarske rasti v naših najpomembnejših partnericah 
upočasnila na 3,1 % (v letu 2002 6,8 %). Nadaljevala pa se je krepitev rasti domače porabe – 
realna rast končne porabe na medletni ravni je bila 2,9 %.  
 
Pomladanska napoved gospodarske rasti v mednarodnem okolju za leto 2004 je 3,6 % in se od 
jeseni ni bistveno spremenila. V drugi polovici lanskega leta se je začelo oživljanje 
gospodarskih dejavnosti v državah EU, naših najpomembnejših trgovinskih partnericah, ki se 
bo letos pospešeno nadaljevalo (Pomladansko poročilo, 2004). Za leto 2004 je glede na 
mednarodne okoliščine in domače povpraševanje celoletna rast BDP ocenjena na 3,9 %.  
 
Napoved skupine uglednih finskih ekonomistov inštituta ETLA za svetovno gospodarsko rast 
v letu 2004 je v povprečju 4,6 %, za države evropske petindvajseterice EU-25 pa je napoved 
precej nižja, in sicer 2,3 %. V letih 2004–2005 se pričakuje vroči val kitajske konjunkture s 
stopnjami gospodarske rasti več kot 8,0 %, ki jo spodbuja predvsem močna naložbena 
dejavnost. Ta naj bi se po pričakovanjih nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Kitajska 
naložbena politika v bistvu stavi zlasti na delovno intenzivne industrije, saj bodo stroški dela 
ostajali nizki in bodo tudi v prihodnje spodbujali velika tuja vlaganja. Ta gibanja pomenijo 
novo delitev dela v svetovni ekonomiji in globalne strukturne spremembe (Konjunkturni 
trendi, 2004).  
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Po vstopu Slovenije v EU so pričakovanja slovenskih podjetij pretežno pozitivna, podjetja so 
zaskrbljena nad stroškovnimi pritiski pri surovinah, plačah in cenah storitev, nad dajatvami 
(davki, prispevki), delovanjem uprave in predpisov, v zadnjem času pa vse bolj glede 
sodelovanja sindikatov. 
 
V tabeli 1 je prikazana prodaja tiskanih vezij po državah za leti 2002 in 2003. Za leto 2003 so 
prikazani število podjetij, glavni izdelovalec v teh državah in njegovo mesto v Evropi.  
 
Tabela 1: Obseg prihodkov od prodaje  v letih 2002 in 2003 ter število proizvajalcev  
                 in vodilno podjetje v teh državah v letu 2003  
 
Država Prodaja 

(mio EUR) 
2002 

Prodaja 
(mio EUR)

2003 

Število 
podjetij 

2003 

Vodilno podjetje 
2003 

Mesto
v 

Evropi
Nemčija 1027 1027 109 Ruwel AG 2
Velika Britanija 368 340 72 Circatex 13
Italija 444 318 71 Zincocelere 11
Avstrija 304 286 5 AT & S AG 1
Francija 287 244 51 Cire Group 9
Španija 227 199 23 Eurocir – Gruppe 3
Švica 160 161 17 PPC Electronic AG 17
Vir: Leiterplattenproduktion Europa 2003, ZVEI (Zentralverband, Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e. V.), 2004.  
 
Leta 2003 je zahodna Evropa ustvarila 2.917,2 milijona evrov prihodkov, to je 332 mio 
oziroma 10,2 % manj kot v letu 2002. V Evropi je veliko podjetij zašlo v likvidnostne težave, 
sprva so se za obstanek bojevala majhna podjetja, ki niso imela dovolj kapitala za 
pomembnejše naložbe v napredno tehnologijo. V letih 2001, 2002 in še posebej 2003 so imela 
upad prodaje tudi velika podjetja.  
 
Tabela 2 prikazuje število podjetij po doseženi prodajni vrednosti od 2000 do 2003. Zmanjšal 
se je odstotek podjetij, ki so imela prodajo nad 10 mio evrov, in sicer z 22,1 % v letu 2000 na 
14,6 % v 2003, kar je razumljivo, saj so se večje serije naročale in se še naročajo pri azijskih 
izdelovalcih, manjša podjetja v Evropi pa vidijo možnosti za povečanje tržnega deleža v 
prodaji prototipov in srednjih ter majhnih serij.  
 
Podjetje Intec TIV je ustvarilo 2003 7,3 mio evrov čistih prihodkov od prodaje, kar ga uvršča 
po tabeli 2 v rang podjetij z 2–10 mio evrov prihodka. V letu 1996 je bilo v zahodni Evropi 
767 izdelovalcev, v letu 2003 jih je ostalo le še 405. 
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Tabela 2: Število podjetij v Evropi po obsegu prihodkov od prodaje v letih 2000–2003   
 

2000 
 

2001 2002 2003 Število podjetij 
Po prihodku 

< 2 mio EUR 
2–10 mio EUR 

10–50 EUR 
> 50 mio EUR 

skupaj 

190
242
87
36

555

207
178
84
19

488

204 
171 
69 
10 

454 

184
162
48
11

405
v % 

< 2 mio EUR 
2–10 mio EUR 

10–50 EUR 
> 50 mio EUR 

34,23 %
43,60 %
15,68 %
6,49 %

42,42 %
36,48 %
17,21 %
3,89 %

 
44,93 % 
37,67 % 
15,20 % 
2,20 % 

45,43
40,00 %
11,85 %
2,72 %

Vir: Leiterplattenproduktion Europa 2003, ZVEI, 2004. 
 
Podjetje Intec TIV izdeluje tiskana vezja (plošča TIV) po naročnikovi dokumentaciji, 
pravzaprav prodaja storitev izdelave tiskanega vezja. Podjetje prodaja tri tipske izdelke: ES-, 
DS- in VS-vezja v različicah tehnoloških obdelav. Osnovo za izračun deležev v tabeli 3 
predstavlja enota količine (m2). V izvozu ni vštet posredni izvoz (tiskana vezja za domače 
kupce, ki svoje izdelke izvažajo). 
 
Tabela 3: Izdelčni program in deleži v prodaji  
 
IZDELKI Delež v celotni prodaji (%) Delež v celotnem izvozu  (%) 
Enostranska vezja (ES) 38,43 39,18
Dvostranska vezja (DS) 52,99 57,15
Večplastna vezja (VS) 8,58 3,67
Vir: Javni razpis za spodbujanje tehnoloških investicij, Intec TIV, 2003. 
 
Tabela 3 ne prikazuje prispevka posameznih kategorij plošč TIV k doseženi kosmati dodani 
vrednosti, to je vrednost, ki jo podjetje dodaja surovinam in storitvam, da jih proda kupcu, pri 
čemer je to izdelek ali storitev, ki ga kupec porabi za nadaljnjo proizvodnjo in predelavo. 
Kosmata dodana vrednost je ekonomski iztržek, ki ga lahko podjetje razdeli za svoje potrebe. 
Pretežni del pokriva plače in prispevke, pokriti mora še amortizacijo in posredne davke. Kar 
ostane, je presežek poslovanja, ki ga podjetje prenese v rezervo ali porabi za naložbe (Kos, 
2000, str. 17–19). 
 
Prodajne cene morajo biti konkurenčne preostalim svetovnim izdelovalcem plošč TIV. 
Konkurenčni boj, ki so mu podvrženi izdelovalci končnih izdelkov, zahteva prilagajanje cen 
razmeram na trgu. Ta pritisk se prenaša seveda na njihove dobavitelje, to je poddobavitelje 
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komponent ali delov končnega izdelka. Vse pomembneje je tudi za izdelovalce plošč TIV 
upoštevati ceno kot bistveno merilo pri snovanju izdelka, kar pomeni sodelovanje s kupcem 
že v razvoju in pripravi tehnologij ter pri iskanju optimalnih poti za oskrbo z materiali. Vsak 
od že obstoječih kupcev, ki jih ima podjetje Intec TIV, išče ponudbe pri več izdelovalcih 
plošč TIV. 
 
Po podatkih podjetja Intec TIV in VDL (Nemško združenje izdelovalcev tiskanih vezij) 
zaseda podjetje Intec TIV v izdelavi tiskanih vezij v Sloveniji 26-odstotni delež, v Nemčiji 
0,17- delež, v Avstriji 0,32-odstotnega (Diagnoza stanja in predlogi ukrepov strateškega 
vodenja Intec TIV, 2002).  
 
Tabela 4 prikazuje dosežene čiste prihodke od prodaje podjetja Intec TIV v letih 2002 in 2003 
na domačem in tujem trgu ter v podružnici Qualiterm. 
 
Tabela 4: Čisti prihodki od prodaje po trgih v letih 2002 in 2003 (v 000 SIT) 
 
Čisti prihodki od prodaje 2002 % 2003 % I03/02 
- prihodki od družb v 
skupini 

109.218 8,1 161.354 9,3 147,7 

- prodaja QUALITERM 544.492 40,1 543.928 31,3 99,9 
- prodaja na domačem trgu 624.452 46,0 871.593 50,3 139,6 
- prodaja na tujem trgu 77.929 5,7 157.588 9,1 202,2 
Skupaj 1.356.091 100,0 1.734.463 100,0 127,9 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Intec TIV za leti 2002 in 2003.  
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so se čisti prihodki od prodaje v letu 2003 povečali za 27,9 % v 
primerjavi z letom 2002. Prodaja na domačem trgu predstavlja polovico vse prodaje (50,3 %), 
preostali 40,4-odstotni delež predstavljata prodaja na tujem trgu in prodaja Qualiterma, 9,3-
odstotni delež pa so prihodki od družb v skupini, ustvarjeni s prodajo materiala in drugimi 
storitvami. Prodaja na tujem trgu se je v letu 2003 povečala za 102,2 %, na domačem trgu pa 
za 39,6 % glede na leto 2002. Med evropskimi državami sta najpomembnejša tuja trga 
Nemčija in Avstrija. Ciljni trgi za podjetje so obstoječi kupci, manjši kupci na območju 
Slovenije in nemško tržišče. 
 
Podjetje Intec TIV nudi tehnološko in prodajno podporo svojim kupcem neposredno s sedeža 
v Kranju, preostale kupce oskrbuje prek prodajnih zastopnikov. V Sloveniji ima enega 
prodajnega zastopnik, v Avstriji dva in v Nemčiji štiri, tam pa ima tudi predstavništvo 
Qualiterm, ki zbira naročila iz Nemčije, hkrati pa je odgovorno tudi za distribucijo izdelkov. 
Distribucija poteka s kamioni ali prek različnih poštnih organizacij, saj tiskana vezja ne 
predstavljajo velikega volumna. 
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Podjetje Intec TIV ima zelo malo letnih naročil. Trg elektronike je zelo dinamičen, praktično 
je podjetje odvisno od dnevnega povpraševanja, zato morajo biti dobavni roki čim krajši, prav 
tako prihajajo tudi naročila zelo pogosto. Zahteva po kratkih dobavnih rokih je izrazitejša 
tam, kjer je tudi na strani izdelovalca končnega izdelka zahtevana razmeroma hitra odzivnost. 
Vzroki za to so v spremenjenih tržnih zahtevah ali pojavu novega izdelka. Za podjetje Intec 
TIV je kratek dobavni rok zahteva, ki pomeni ostro ločnico med obstojem v poslu in njegovo 
izgubo. Najdaljši dobavni rok je 1 mesec, kar je bil pred šestimi leti najkrajši dobavni rok. 
Standardni plačilni rok je 30 dni, pri vseh večjih kupcih tudi 90 dni, ki je hkrati tudi najdaljši 
plačilni rok. 
 
Komunikacija podjetja Intec TIV s kupci poteka z osebnimi stiki, telefonsko, po telefaksu, 
elektronski in navadni pošti. S komunikacijo se posreduje kupcem informacije o izdelkih, 
sprejemajo se naročila in povratne informacije kupcev, vključno z njihovimi pritožbami, in 
sklepajo pogodbe. Proces prodaje v podjetju Intec TIV je razdeljen na:  
 predprodajne aktivnosti: raziskuje se trg in ugotavlja potrebe trga; 
 prodajne aktivnosti, ki zajemajo izdelavo ponudb, pripravo vzorcev in sklepanje pogodb;   
 poprodajne aktivnosti: ugotavlja se zadovoljstvo kupcev in rešuje reklamacije kupcev.  

 
Pred izdelavo vsakega izdelka se v prodajnem oddelku pregledajo zahteve za izdelek, ki so 
določene s tehniško dokumentacijo. Vanjo se vključujejo zahteve, ki jih določi kupec, in 
posebne zahteve, ki jih kupec sicer ne izrazi, a so nujne za nameravano uporabo. Zahteve 
vključujejo tudi razpoložljivost kupcu, pogoje dostave in tehnično podporo kupcu. 
Dokumentacija mora vključevati tudi obveznosti v zvezi z zakonskimi zahtevami in 
regulativo ter vsako dodatno zahtevo s stani podjetja.  
 
Glavni kupci v Sloveniji so IskraTel, IskraEmeco, SG Automotive; na tujem trgu pa Helag, 
Man Roland, Honeywell, Samson, Digatel, Phoenix Contact, OBO Betterman. 
  

4. 1. 1. 2 Analiza nabave 
 
Za nemoteno proizvodnjo, nemoten potek razvojnih in proizvodnih aktivnosti mora vhodni 
material prihajati v zahtevani količini, opredeljeni kakovosti in optimalno. Oddelek nabave 
izdeluje vsako leto preglednico dobaviteljev osnovnih materialov in jih razvršča v tri range. 
Ob oceni dobavitelja s sposoben ali pogojno sposoben se dobavitelj vnese na listo. Lista 
odobrenih dobaviteljev vsebuje podatke o dobavitelju, skupinah materialov, za katere je 
dobavitelj kvalificiran, datum odobritve dobavitelja, pridobljeni rang po izvedenem 
ocenjevanju dobavitelja in morebitne izločitve z liste dobaviteljev.  
 
Nabavne informacije se posreduje z naročilnico, s katero se opredelijo kakovost, količina in 
dobavni roki naročenih izdelkov ali storitev. Izdelava naročilnice se izvede na podlagi 
minimalnih zalog ali iz potreb, razvidnih iz naročila, če gre za večja naročila. Podjetje Intec 
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TIV s pomembnejšimi dobavitelji materiala in storitev sklepa Sporazum o kakovosti, ki je 
lahko dopolnilo k pogodbi z dobaviteljem ali samostojni akt. Odločitev o tem, s katerim 
dobaviteljem se bo podpisal sporazum o kakovosti, je v pristojnosti vodje nabave. Sporazum 
zagotavlja kakovost dobavitelja, kakovost pogodbenega blaga, prevzemne pogoje, 
reklamacije zaradi nekakovosti materiala ali izdelka, jamstvo in garancijo kakovosti ter 
poškodbe in funkcionalne napake, ki zmanjšujejo vrednost blaga.  
 
Količinski prevzem blaga izvede prevzemnik z dobavnico, če je dobavljena količina enaka 
količini na prevzemnici, vhodna kontrola pa potrdi kakovostni prevzem.  
 
V Sloveniji ni izdelovalcev materialov za tiskana vezja, 70 % materialov podjetje Intec TIV 
uvozi, prav tako tudi večino rezervnih delov. Na domačem trgu podjetje kupuje le tehnične 
kemikalije, barve za sitotisk in materiale za sprotno vzdrževanje. Sestava kemičnih snovi je 
tajna, celotni tehnološki proces je prilagojen dobaviteljevemu materialu. Največja konkurenca 
je pri dobaviteljih laminata in pogajanja potekajo za vsako naročilo posebej. Laminat je 
osnovni gradnik plošče, ki se ga obdeluje in predstavlja vrednostno 38 % nabave ter največji 
volumen. Tehnično so laminati narejeni po standardih, ki so enaki za vse izdelovalce, zato se 
lahko menjajo, ne da bi bil moten tehnološki proces. Končna cena laminata je odvisna od 
nabavljene količine in dnevne situacije na trgu. Problem laminatov so skrite napake, zato je 
postopek izbora dobavitelja dolgotrajen. Z dobavitelji laminata je dogovorjena dostava DDU 
(Delivered Duty Unpaid). Pomeni, da so vsi uvozni stroški plačani, razen deklaracije na carini 
in davek na dodano vrednost. Logistične probleme predstavljajo carinski postopki. Uvoz 
preostalega materiala organizira podjetje Intec TIV samostojno, pri štirih dobaviteljih se 
material kupuje direktno v tovarnah, preostali material pa se zbira v podružnici Qualiterm, 
kamor nemški dobavitelji dostavijo material. 
 
Pri nabavi je problematična višina stroškov vhodnih materialov in kemikalij. V primerjavi z 
večjimi evropskimi podjetji je podjetje Intec TIV v slabšem pogajalskem položaju. Zaradi 
manjših nabavnih količin so ustrezno višje tudi cene materiala: za vsak material ima podjetje 
več potencialnih dobaviteljev, da lahko z rednim preverjanjem cen dosega optimalne nabavne 
pogoje.  
 
Plačilni roki se gibljejo od 30 do 60 dni, dobavni pa od 2 do 28 dni, odvisno od materiala. 
Dinamika nabave je kombinacija optimalne zaloge in dobavnih rokov. 
 
Dobavitelji se po ključnih skupinah nabavnega materialu delijo na dobavitelje kemikalij: 
Atotech Podnart, Orka, TKI Hrastnik; dobavitelje laminata: Nais in Technolam; dobavitelje 
fotorezistov: DuPont in dobavitelj fotospajkalne kritine: Coates.  
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4. 1. 1. 3 Analiza tehnologije in aplikativnega razvoja 
 
Tiskano vezje je izdelek, ki predstavlja osnovni gradnik vsakega elektronskega sklopa. Je 
osnova za vgrajevanje elektronskih delov. Uporablja se na vseh segmentih elektronske 
industrije: avtomobilska, telekomunikacije, industrijska elektronika, zabavna elektronika itd. 
 
Današnja tiskana vezja so visoko kompleksni izdelki, ki poleg osnovnega namena zelo 
vplivajo na kakovost električnih signalov in s tem neposredno na kakovostno izvedbo izdelka. 
Razvoj izdelave plošč TIV gre v smeri sodelovanja v celotni verigi od izdelovalcev opreme, 
dobaviteljev materialov, izdelovalcev plošč TIV, znanstvenih ustanov do kupcev. Za 
zadovoljevanje potreb kupca je treba tesno slediti in obvladovati tehnologije, ki omogočajo 
izdelati konkurenčen izdelek. Vzpostavitev prednosti (kompetence) na izdelku pomeni 
obvladovanje izdelka v vseh pomembnih elementih: od razvoja, tehnologije izdelave do 
zagotavljanja kakovosti skozi produkcijsko življenjsko dobo. Najočitneje se to kaže v 
sposobnosti izdelovalca plošč TIV, da dejavno sodeluje ali tudi povsem samostojno razvije in 
tehnološko pripravi izdelek za proizvodnjo.  
 
Podjetje ima razvojno tehnološki oddelek, v katerem so zaposleni trije delavci. Oddelek skrbi 
za razvoj tehnološkega postopka, ko ugotavlja meje sposobnosti delovnega postopka in skrbi 
za prenos tehnologije od izbranih dobaviteljev. Podjetje je bilo do 2000 tehnološko 
podhranjeno. Izvedene naložbe v letih 2000–2003 so dvignile tehnološki nivo in omogočile 
nadaljevanje proizvodnje. Tudi v letu 2004 se je podjetje odločilo za naložbe v tehnološke 
postopke za izdelavo zahtevnejših plošč TIV, zato se bo prijavilo na razpis za dodeljevanje 
razvojnih spodbud za tehnološke naložbe, ki ga objavi Ministrstvo za gospodarstvo RS. 
 
Razvojni oddelek se sooča s tehničnimi izzivi. Hiter, dinamičen razvoj elektronskih delov s 
povečanim številom funkcij zahteva spremembe v oblikovanju lika vezja. Tudi nove 
generacije elektronskih enot postavljajo dodatne zahteve glede lika vezja, to so majhna teža, 
povečano število funkcij na enoto površine plošče TIV, kar pomeni miniaturizacijo lika vezja, 
tako da postajajo liki vezij vedno gostejši. Ključna vprašanja razvojno-tehnološkega oddelka 
so: 
 kako izdelati plošče s tankimi vezmi in medsebojnimi razdaljami, ki od sedanje velikosti 

150 µm prehaja na 100 µm in končnim ciljem 75 µm ter z majhnimi premeri izvrtin s 
sedanjih 300 na 200 µm pri vezjih ES, DS in VS;  

 kako izdelati vezja VS s čim večjim številom plasti; danes je podjetje Intec TIV sposobno 
izdelovati vezja VS z največ 16 plastmi; 

 kako izdelati vezja z novo geometrijo in povečano gostoto priključnih ploskvic, ki jih 
zahtevajo moderne sestavine za površinsko montažo, kot so: BGA (Ball Grid Array), QFP 
(Quad Flat Pack) in P-LCC (Plastic Leaded Chip Carriver) ... 

 
Kakovost izdelkov in skrb za uresničevanje kakovosti sta postali samoumevni in v nobenem 
primeru ne smeta biti ogroženi. Kakovost izdelkov je poleg izpolnjevanja dobavnih rokov 
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zagotovilo za naročila v prihodnosti. Skladno s filozofijo celovite kakovosti podjetje sledi 
miselnosti preprečevanja namesto odkrivanja napak in se čuti odgovorno pri izmenjavi 
informacij glede kakovosti z drugimi podjetji z namenom zmanjšanja izmeta, zmanjšanja 
uničenih izdelkov in drugih izpustov v okolje. 
 
Stroški nekakovosti so v letu 2003 dosegli 6,1 % od prodaje, kar je glede na leto 2002 manj, 
ko so dosegli 6,5 % od prodaje. Cilj stroškov nekakovosti je 5 % od prodaje in podjetje se 
temu cilju približuje. Stroški reklamacij predstavljajo 13,2 %, stroški popravila 3,2 %, 
preostalo so stroški izmeta. Dejstvo je, da se je spremenila narava proizvodnje, saj je vedno 
več naročil kratkih serij in serij na kratek rok. Tu so količine manjše in izmet, ki nastaja ob 
zagonu, predstavlja večji delež v skupnem izmetu. Prav tako predstavlja glavnino izmeta (30–
40 %) izmet na zahtevnih ploščah. V prihodnje bo treba posvetiti še več pozornosti rokovanju 
izdelkov in urediti prevoz (Poročilo o delovanju sistema kakovosti v letih 2002 in 2003).  
 
Glavni vzrok reklamacij je obdelava CAM. Druga pomembnejša kakovostna značilnost je 
spajkljivost. Nastanek brezhibnih in zanesljivih spojev v elektronski enoti je odvisen od 
mnogih konstrukcijskih in tehnoloških dejavnikov. Na spajkljivost pokovinjenih lukenj 
vplivajo: hrapavost stene lukenj, kakovost pokovinjenih lukenj, debelina in enakomernost 
elektrolitsko nanešene bakrene prevleke. Razvojni tehnolog mora pri postopku pokovinjenja 
poznati razmerje med debelino plošče in premerom izvrtine. To razmerje je običajno 8 : 1. Pri 
drugačnih razmerjih je treba analizirati izbiro opreme in izbiro procesnega materiala. Dobra 
spajkljivost izdelanih plošč TIV se poslabša, če plošče niso primerno embalirane po končani 
izdelavi in kontroli. Vplivi okolja, kot so visoka relativna vlaga, korozijska atmosfera (SO2), 
temperatura in neprimerna embalaža, vplivajo uničujoče na spajkljivost (Gornik, 2003, str. 
30–32). 
 

4. 1. 1. 4 Finančna analiza 
 
Financiranje je ena od faz poslovnega procesa, vendar ima drugačno naravo kot nabava, 
proizvodnja ali prodaja. Financiranje je za razliko od drugih faz delni proces, ki je prisoten pri 
odvijanju vseh drugih delnih procesov v podjetju. Zato pravimo, da se v financiranju na 
določen način sintetizira in odraža celota poslovanja podjetja. Financiranje podjetja delimo na 
pasivno in aktivno financiranje: pasivno se nanaša na nabavljanje (priskrbo) finančnih virov 
oziroma finančnih sredstev, aktivno financiranje pa pomeni vlaganje finančnih sredstev v 
druge oblike sredstev podjetja (Pučko, 1998, str. 126).  
 
Računovodski izkazi navadno vsebujejo veliko koristnih informacij, ki jih dobimo z ustrezno 
analizo. S finančno analizo računovodskih izkazov lahko pridobimo dobro sliko o finančnem 
stanju podjetja in oceno gibanja finančnega poslovanja podjetja. Sam izračun vrednosti 
kazalnikov ni zahteven, bistveni del analize predstavlja opredelitev smiselnih razmerij in 
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vsebine izračunanih kazalnikov. Vsebinska vrednost kazalnikov bi bila še večja, če bi podatke 
primerjala s panogo (Mramor, 1993, str. 157).  
 
Funkcija financiranja skrbi za pridobivanje sredstev, vračanje sredstev virom sredstev, 
načrtovanje in vlaganje finančnih sredstev, razporejanje finančnih rezultatov na posamezne 
interesne udeležence in preoblikovanje sredstev. V analizi financiranja spremljamo tiste 
spremembe, ki lahko povzročajo probleme ali pozitivne vplive na poslovanje, zato 
opazujemo: obseg in strukturo virov financiranja, plačilno sposobnost in finančno 
stabilnost (Bošnjak, 1998, str. 25). V tabeli 5 so prikazani izkazi finančnega stanja v letih od 
2001 do 2003. 
 
Tabela 5: Izkaz finančnega stanja v letih od 2001 do 2003 (v 000 SIT) 
 
 2001 % 2002 % 2003 % I03/02 
SREDSTVA 192.518 100,0 333.915 100,0 494.597 100,0 148,1
STALNA SREDSTVA 13.488 7,0 31.597 9,5 133.298 27,0 421,9
Neopredmetena dolgoročna 
sredstva 

838 0,3 1.106 0,2 132,0

Opredmetena osnovna sredstva 6.480 3,4 30.759 9,2 132.192 26,7 429,8
Dolgoročne finančne naložbe 7.008 3,6   
GIBLJIVA SREDSTVA 179.030 93,0 302.318 90,5 361.299 73,0 119,5
Zaloge 59.922 31,1 91.740 27,5 110.302 22,3 120,2
Kratkoročne poslovne terjatve 111.700 58,0 191.436 57,3 237.826 48,1 124,2
Kratkoročne finančne naložbe 6.985 3,6 7.283 2,2 0 0 /
Denarna sredstva 423 0,2 11.553 3,5 12.862 2,6 111,3
Aktivne časovne razmejitve 306 0,1 309 0,1 101,0
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 

192.518 100,0 333.915 100,0 494.597 100,0 148,1

LASTNI KAPITAL 5.951 3,1 27.661 8,3 93.006 18,8 336,2
Osnovni kapital 1.500 0,8 10.000 3,0 10.000 2,0 100,0
Kapitalske rezerve 8.500 4,4 0 0 0 0 /
Rezerve iz dobička 784 0,2 1.000 0,2 127,5
Preneseni čisti poslovni izid 951 0,5 1.651 0,5 16.546 3,3 1.002,2
Čisti poslovni izid poslovnega leta  -5.766 / 14.895 4,5 65.129 13,2 437,3
Prevrednotovalni popravki 
kapitala 

766 0,4 331 0,1 331 0,1 100,0

REZERVACIJE   
FINANČNE IN POSLOVNE 
OBVEZNOSTI 

186.567 96,4 306.254 91,7 401.591 81,2 131,2

Dolgoročne obveznosti 15.769 8,2 0 0 52.309 10,6 /
Kratkoročne obveznosti  170.798 88,7 306.184 91,7 349.142 70,6 114,0
Pasivne časovne razmejitve 70 0,02 140 0,03 200,0
Vir: Letna poročila podjetja Intec TIV v letih od 2001 do 2003. 
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Obseg in struktura virov financiranja je pasivna stran izkaza finančnega stanja, na podlagi 
katere ugotavljamo, iz kakšnih virov nabavlja podjetje finančna sredstva, kakšna so razmerja 
med viri, hkrati pa ocenjujemo ustreznost virov.  
 
Očitno je, da je bilo podjetje leta 2001 visoko podkapitalizirano, delež kapitala v financiranju 
je bil le 3,1 %, dodatno tveganje za dobavitelje je predstavljal 8,2-odstotni delež dolgoročnih 
kreditnih virov. Podjetje se je 2002 dokapitaliziralo, osnovni kapital se je povečal z 1,5 
milijona leta 2002 (3,1 % vseh obveznosti) na 10 milijonov tolarjev (8,3 % vseh obveznosti) 
leta 2003 oziroma za 236,2 %.  
 
Podjetje se je 2003 dolgoročno zadolžilo, tako da so predstavljale dolgoročne obveznosti v 
tem letu 10,6-odstotni delež vseh obveznosti. Delež kratkoročnih obveznosti v pasivi se je 
zmanjšal za 23,0 % leta 2003 (91,7 % v letu 2003 in 70,6 % v letu 2002). Povečanje vrednosti 
pasive za 48,1 % v letu 2003 lahko torej pripišemo povečanju kapitala, dolgoročni zadolžitvi 
in povečanju kratkoročnih obveznosti za 14,0 %. Kazalnik finančnega vzvoda 
(dolgovi/kapital) je padel z 31,4 v letu 2001 na 4,3 v letu 2003.  
 
Tabela 6 prikazuje obseg in strukturo obveznosti do virov sredstev, ki se ocenjuje s 
koeficientoma finančne varnosti in stopnje zadolženosti.  
 
Tabela 6: Kazalniki stanja financiranja v letih 2002 in 2003  
 
                                                                        Leto 
Kazalniki 

2002 2003 I03/02 

Koeficient  finančne 
varnosti v % 

(kapital/obveznosti do 
virov sredstev) 

8,28 18,80 227,1 

Koeficient stopnje 
zadolženosti v %  

(dolgovi/obveznosti do 
virov sredstev) 

91,72 81,20 88,5 

Vir: Izkaz finančnega stanja podjetja Intec TIV v letih 2002 in 2003. 
 
Iz tabele 6 je očitno, da se je finančna varnost podjetja Intec TIV povečala za 127,1 %  
(8,28 % v letu 2002 in 18,8 % v letu 2003). Osnovni kapital je namreč edina sestavina 
kapitala, ki mora ostati vseskozi v podjetju.  
 
V postavko dolgovi sem vključila dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve; dolgoročnih rezervacij podjetje nima. Stopnja zadolženosti se je sicer 
zmanjšala za 11,5 % leta 2003, vendar so dolgovi v letu 2003 še vedno predstavljali 81,2-
odstotni delež vseh obveznosti in presegali razmerje 1 : 2, kar kaže na preveliko zadolženost 
podjetja. 
 
V tabeli 7 so prikazani kazalniki plačilne sposobnosti podjetja, ki so pomembni za 
pridobivanje predvsem kratkoročnih posojil. Z njimi se ocenjuje kreditna sposobnost podjetja 
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(Igličar, 1997, str. 236). Poznamo tri kazalnike plačilne sposobnosti: kratkoročni koeficient 
plačilne sposobnosti, koeficient tekoče plačilne sposobnosti in koeficient trenutne plačilne 
sposobnosti.  
 
Tabela 7: Kazalniki plačilne sposobnosti v letih 2002 in 2003 
 
                                                                         Leto
Kazalniki 

2002 2003 I03/02 

Kratkoročni 
koeficient ali 
koeficient splošne 
likvidnosti 

(gibljiva sredstva – 
dolgoročne 
terjatve)/kratkoročne 
obveznosti 

0,99 1,03 104,0 

Koeficient tekoče 
plačilne sposobnosti 
 

(gibljiva sredstva – 
zaloge)/kratkoročne 
obveznosti 

0,69 0,72 104,3 

Koeficient trenutne 
plačilne sposobnosti 

likvidna 
sredstva/kratkoročne 
obveznosti 

0,04 0,04 100,0 

Vir: Izkaz finančnega stanja podjetja Intec TIV v letih 2002 in 2003. 
 
Optimalna vrednost kratkoročnega koeficienta plačilne sposobnosti je odvisna od panoge, v 
kateri posluje podjetje, in znaša v panogi tiskanih vezij 1,2. Kazalnik splošne likvidnosti je 
znašal v letu 2003 1,03, kar kaže slabšo sliko likvidnosti podjetja, zato je podjetje del gibljivih 
sredstev financiralo tudi z dolgoročnimi viri. Koeficient tekoče plačilne sposobnosti je znašal 
v letu 2003 0,72, kar pomeni, da je podjetje z gibljivimi sredstvi brez zalog pokrilo 72,0 % 
vseh kratkoročnih obveznosti. Koeficient trenutne plačilne sposobnosti pa je znašal 0,04, kar 
pomeni zanemarljivo majhno pokritost kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi. 
 
V tabeli 8 sta prikazana kazalnika finančne stabilnosti: koeficient finančne stabilnosti in 
koeficient samofinanciranja.  
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Tabela 8: Kazalniki finančne stabilnosti v letih 2002 in 2003 
 
Leto 
Kazalniki 

2002 2003 I03/02 

Koeficient finančne 
stabilnosti 

(kapital + dolgoročne 
obveznosti iz financiranja 
in poslovanja)/(stalna 
sredstva + dolgoročne 
terjatve)) 

0,88 1,09 123,9 

Koeficient 
samofinanciranja 

kapital/stalna sredstva 0,88 0,70 79,5 

Vir: Izkaz finančnega stanja podjetja Intec TIV v letih 2002 in 2003. 
 
Več kot je dolgoročnih virov glede na dolgoročna sredstva, bolj je podjetje finančno stabilno. 
Leta 2002 podjetje ni imelo dolgoročnih obveznosti do virov sredstev in dolgoročnih terjatev 
iz poslovanja. Iz kratkoročnih virov je financiralo 91,7-odstotni delež vseh sredstev, iz lastnih 
virov (trajni kapital) pa je financiralo 8,3-odstotni delež vseh sredstev (glej Tab. 5, str. 45). 
Zato se je podjetje Intec TIV v letu 2003 dolgoročno zadolžilo, tako da je 39,0-odstotni delež 
stalnih sredstev financiralo z dolgoročnimi kreditnimi viri. Koeficient kreditne sposobnosti se 
je povečal za 23,9 % leta 2003 (0,88 v letu 2002 in 1,09 v letu 2003), tako da so se stalna 
sredstva leta 2003 v celoti financirala s kapitalom in dolgoročnimi viri. Koeficient 
samofinanciranja se je zmanjšal za 20,5 % leta 2003 (88,0 % v letu 2002 in 70,0 % v letu 
2003).  
 
Podjetje je imelo leta 2003 pozitiven obratni kapital, razlika med 361 milijoni tolarjev 
gibljivih sredstev in 349 milijoni kratkoročnih obveznosti je znašala približno 12 milijonov 
tolarjev, tako da se je približno 3,3-odstotni delež gibljivih sredstev financiralo z obratnim 
kapitalom (glej Tab. 5, str. 45).  
 
Na podlagi izkazov finančnega stanja, koeficienta finančne stabilnosti in koeficienta finančne 
varnosti v letih 2002 in 2003 ugotavljam, da finančna stabilnost in finančna varnost podjetja 
Intec TIV niha. 
 

4. 1. 1. 5 Analiza kadrovske funkcije 
 
Kadrovsko funkcijo v podjetju Intec TIV opravljata najvišje vodstvo in tajnica kadrovske 
službe. Vodstvo podjetja izvaja izbor in premeščanje kadrov, delavka v kadrovski službi pa 
vodi kadrovsko evidenco in plačilni sistem. Zahteve za delovna mesta so v obliki 
sistematizacije delovnih mest, kjer so navedene zahteve po izobrazbi, delovnih izkušnjah in 
potrebnih dodatnih izkušnjah.   
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Dobra kvalifikacijska struktura zaposlenih je ena izmed pogosto navedenih primerjalnih 
prednosti s konkurenti. Naravnanost vodstva v prihodnosti je v kadrih kot prednosti. Skrb za 
kadre pomeni vlaganje v njihov razvoj in trajno izpopolnjevanje, kar pomeni pospešeno 
izboljševanje kakovosti in dviganje konkurenčnosti podjetja. Vodstvo daje velik poudarek 
povečanju vodstvenih in razvojnih aktivnosti, uvajanju informacijske tehnologije, 
povečevanju produktivnosti in uvajanju kakovosti. Zaposleni so za zdaj še bolj naklonjeni 
individualnemu delu in specializaciji. Z uveljavljanjem sistema vodenja kakovosti (TQM) v 
podjetju potekajo aktivnosti za izboljšanje timskega dela.  
 
Prednosti timov so zlasti v tem, da vodijo k bistveno višji kakovosti odločitev, izboljšajo 
komunikacijske poti in povečujejo prilagodljivost podjetja. Sodelovanje med člani  v timu 
omogoča pridobivanje izkušnje in s tem možnosti, da se bodo znanje in sposobnosti sčasoma 
neprestano izboljševali (Možina et al., str. 621). 
 
Druckerjeva vizija nove organizacije pravi, da bo delo jutri potekalo v timih, in zavrača 
tradicijo opravljanja dela v posameznih oddelkih. Oddelki organizacije bodo služili kot 
osnova za človeške in tehnološke vire. Timi se bodo usmerili na določeno nalogo oziroma 
projekt od začetka do končne prodaje na trg. Namesto zaporednega procesa delovanja bodo 
različne poslovne funkcije delovale sinhrono (Dimovski, 2003, str. 68). 
  
Raziskave Woodwardove so pokazale, da maloserijska in posamična proizvodnja zahteva 
visoko kvalificirane delavce, ki so sposobni upravljati s stroji in besedno komunicirati, kar je 
nujno pri prilagajanju spreminjajočim se pogojem (Dimovski, 2003, str. 153).  
 
Struktura zaposlenih po področjih je razvidna iz tabele 9. Podjetje Intec TIV je proizvodno 
podjetje, zato je v proizvodnji 86,6 % zaposlenih.  
 
Tabela 9 : Struktura zaposlenih po področjih v podjetju Intec TIV 
 
Področje Proizvodnja Razvoj Operativna 

priprava 
proizvodnje

Prodaja Finance Kadri Skupaj 

Število 84 3 4 3 2 1 97
% 86,6 3,1 4,1 3,1 2,1 1,0 100
Vir: Kadrovska služba podjetja Intec TIV, 2004. 
 
Izobrazbena struktura je razvidna iz tabele 10. V podjetju je 30,9 % zaposlenih s končano 
osnovno šolo, 36,1 % s poklicno izobrazbo, 27,8 % s srednjo izobrazbo, 4,2 % z višjo 
oziroma visokošolsko izobrazbo in 1,0 % z magisterijem. Vodstvo podjetja se zaveda, da je 
prenizka oziroma neustrezna izobrazba zaposlenih slabost podjetja, kar je posledica politike 
zaposlovanja v preteklosti. Podjetje bi z zaposlovanjem strokovnjakov na pomembnih 
področjih lahko izboljšalo poslovanje in si pridobilo širši pogled na možnosti za prilagajanje 
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okolju. Treba bo vzpostaviti sistem motivacije, pohval in razvoja kadrov. Čeprav je sistem 
napredovanja ocenjen srednje dobro, še ni zaznati fluktuacije kadra. 
 
Tabela 10: Izobrazbena struktura podjetja Intec TIV 
 

IZOBRAZBA 2001 % 2002 % 2003 % 
Osnovna šola 43 32,6 33 30,3 30 30,9
EP, DP, TP 53 40,1 40 36,7 35 36,1
Srednja izobrazba 28 21,2 28 25,6 27 27,8
Višja izobrazba 3 2,3 3 2,8 2 2,1
Visoka izobrazba 3 2,3 3 2,8 2 2,1
Magister znanosti 2 1,5 2 1,8 1 1,0
SKUPAJ 132 100,0 109 100,0 97 100,0
Vir: Kadrovska služba podjetja Intec TIV, 2004. 
 
V tabeli 11 je prikazana starostna struktura, ki je prav tako pomemben dejavnik v podjetju. 
Od starosti zaposlenih so odvisne vrednote ljudi, njihova produktivnost, izkušnje in 
inovativnost. Več kot 74,0 % zaposlenih je starejših od 30 in mlajših od 50 let. V panogi 
tiskanih vezij so pomembne izkušnje, zato je starostna struktura še kar ugodna. Prevladuje 
moška delovna sila, ki je zastopana 61,0 %.  
 
Tabela 11: Starostna struktura podjetja Intec TIV 
 

STAROST ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

% KUMUL SPOL 
(M/Ž) 

od 18 do 30 16 16,5 16,5 10/6 
od 31 do 35 7 7,2 23,7 5/2 
od 36 do 40 12 12,4 36,1 8/4 
od 41 do 45 21 21,6 57,7 13/8 
od 46 do 50 16 16,5 74,2 8/8 
od 51 do 55 22 22,7 96,9 12/10 

nad 55 3 3,1 100,0 3/0 
SKUPAJ 97 100,0  97 

Vir: Kadrovska služba podjetja Intec TIV, 2004. 
 
Tabela 12 prikazuje koeficiente dinamike zaposlenih. Dinamika zaposlenih kaže upadanje 
oziroma večanje števila zaposlenih in intenzivnost menjavanja osebja, ki je eden glavnih 
kazalcev dinamike zaposlenih.  
 
Koeficient fluktuacije odhodov je razmerje med odhodi zaposlenih v obdobju in povprečnim 
številom zaposlenih. 
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Koeficient neto fluktuacije je razmerje med razliko prihodov in odhodov v obdobju ter 
povprečnim številom zaposlenih. 
Koeficient bruto fluktuacije je razmerje med vsoto prihodov in odhodov v obdobju ter 
povprečnim številom zaposlenih. 
 
Tabela 12: Koeficienti fluktuacije v podjetju Intec TIV v letih 2002 in 2003 
 

KAZALCI 2002 2003 I03/02 
Število na novo zaposlenih 3 11 366,7 
Število zaposlenih, ki so odšli 34 7 20,6 
Povprečno število zaposlenih 109 97 89,0 
Koef. fluktuacije odhodov v % 31,2 7,2 23,1 
Koef. neto fluktuacije v % -28,4 4,1 / 
Koef. bruto fluktuacije v % 33,9 18,6 54,9 
Vir: Kadrovska služba podjetja Intec TIV, 2004. 
 
Koeficient fluktuacije odhodov se v preučevanem obdobju zmanjšuje, kar je za podjetje 
ugodno, ker se povečuje obseg poslovanja v podjetju. V letu 2003 je bilo za 79,4 % manj 
odhodov kot v 2002. 
 
Koeficient neto fluktuacije je bil v letu 2002 negativen, kar pomeni, da je več delavcev odšlo 
kot prišlo na novo, v letu 2003 pa je več delavcev prišlo kot odšlo. 
 
Koeficient bruto fluktuacije se je znižal s 33,9 % leta 2002 na 18,6 % leta 2003, to pomeni za 
45,0 %. V letu 2003 je koeficient še vedno nad normalnimi vrednostmi, ki znašajo med  
8,0 % in 10,0 %. V letu 2003 je bilo 45,1 % manj delavcev, ki so menjali zaposlitev. 
 
Tabela 13 kaže skupno delovno dobo zaposlenih in ne delovne dobe, pridobljene v podjetju 
Intec TIV, zato podatki niso najbolj primeren kazalnik ravni izkušenj in sposobnosti 
zaposlenih.  
 
Tabela 13: Struktura zaposlenih glede na delovno dobo v podjetju Intec TIV 
 
Delovna 
doba (leta) 

do 5 
 

6 − 10 
 

11 − 15 
 

16 − 20
 

21 − 25
 

26 − 30
 

31 − 35 
 

nad 36 
 

Skupaj 

Število 9 11 3 11 15 21 24 3 97
% 9,3 11,3 3,1 11,3 15,5 21,6 24,8 3,1 100,0
Vir: Kadrovska služba podjetja Intec TIV, 2004. 
 
Iz tabele 13 je razvidno, da je 65,0 % zaposlenih z delovno dobo nad 20 let. Najmanjši delež 
predstavljajo zaposleni z delovno dobo od 11 do 15 let (3,1 %). To je posledica razpada 
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sistema Iskra in začetek preoblikovanja, saj je bilo v obdobju 1989–1993 zaposlovanje 
omejeno. Tudi delež zaposlenih z delovno dobo nad 36 let je samo 3,1 %, kar je posledica 
upokojevanja. 
  

4. 1. 2 Analiza uspešnosti poslovanja 

 
Analizo uspešnosti poslovanja ugotavljamo z analizo donosnosti ali rentabilnosti, z analizo 
poslovnega izida oziroma analizo uspeha in analizo sredstev. 
 

4. 1. 2. 1 Uspešnost poslovanja 
 
Uspešnost celotnega podjetja ali njegovih delov je za obstoj in razvoj podjetja zelo 
pomembna. Rentabilnost je mera uspešnosti celotnega poslovanja in širši pojem od 
ekonomičnosti (Pučko, Rozman, 1995, str. 283).  
 
Na poslovanje podjetja Intec TIV je vplivala sprememba lastništva v letu 2000. Pozitivni 
učinki se kažejo v večjem obsegu poslovanja in večjem čistem dobičku, ki je posledica večje 
produktivnosti in boljšega upravljanja s stroški. Čisti prihodki od prodaje predstavljajo za vsa 
opazovana obdobja skoraj 100 % vseh prihodkov, kar pomeni, da je proizvodnja za podjetje 
praktično edini vir zaslužka. V letu 2003 je podjetje realiziralo 1,73 milijarde čistih prihodkov 
od prodaje, kar je realno 27,9 % več kot v letu 2002. Največ prihodka je podjetje ustvarilo na 
domačem trgu (50,3 %), prek podjetja Qualiterm (31,3 %) in prek prodaje na tujih trgih (9,1 
%) (glej Tab. 4, na str. 40).  
 
Skladno z obsegom poslovanja je naraščal tudi dobiček iz poslovanja, ki je znašal 68 mio 
tolarjev v letu 2003 in je realno kar 2,8-krat višji kot 2002 (glej Tab. 16, str. 56). Največji 
delež med stroški v letu 2003 predstavljajo stroški materiala (38,3 %). Delež stroškov dela 
glede na čiste prihodke od prodaje se je zmanjšal s 23,7 % leta 2003 na 19,4 % leta 2002 ali 
za 4,3 odstotne točke. Preostali stroški so naraščali skladno z rastjo realizacije (glej Tab. 5, na 
str. 45). 
 
V tabeli 14 so prikazani kazalniki uspešnosti poslovanja: rentabilnost sredstev, rentabilnost 
kapitala in donosnost sredstev. Kazalnik donosnosti kapitala je ključni in absolutni kazalnik 
poslovanja. Ta je podlaga vsemu drugemu, tudi rasti, povečanju tržnega deleža, opuščanju 
posameznih dejavnosti itd.  
 
Rentabilnost sredstev ima dva kazalnika, delež dobička v prihodku (donosnost prihodkov) in 
odnos med prihodki v danem obdobju ter vloženimi sredstvi ali obračanje sredstev. 
Rentabilnost torej upošteva čas vezave proizvodnih tvorcev v poslovanju, medtem ko 
produktivnost in ekonomičnost ne upoštevata obračanja sredstev (Pučko, Rozman, str. 284).  
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Tabela 14: Kazalniki uspešnosti v letih 2002 in 2003  
 
                                                                         Leto 
Kazalniki donosnosti 

2002 2003 I03/02 

Kazalnik 
dobičkonosnosti 
sredstev (ROA) v %  

(celotni dobiček + odhodki 
financiranja)/povprečno1 
stanje sredstev)*100 

9,76 15,12  154,9 

Kazalnik 
dobičkonosnosti 
kapitala (ROE) v % 

(čisti dobiček/povprečno1 
stanje kapitala)*100 

78,61 70,25  89,4 

Kazalnik donosnosti 
sredstev (ROI) v % 

((čisti dobiček  + 
amortizacija)/povprečno1 
stanje sredstev)*100 

7,48 17,38  232,4 

Vir:  Izkaz finančnega stanja in izkaz poslovnega izida podjetja Intec TIV v letih 2002 in  
       2003. 
1 v izračunih povprečnega stanja je upoštevano stanje iz izkazov finančnega stanja 
 
Oba kazalnika – dobičkonosnost sredstev (ROA) in donosnost sredstev (ROI) – sta se 2003 
povečala v primerjavi z letom 2002. Kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) je pravzaprav 
najpomembnejši kazalnik poslovanja podjetja, saj posredno meri donosnost naložbe lastnikov 
podjetja. Dobičkonosnost kapitala se je zmanjšala za 10,6 % (70,25 % v letu 2003 in 78,61 % 
v letu 2002), v letu 2001 pa je podjetje poslovalo z izgubo.  
 

4. 1. 2. 2 Poslovni izid 
 
Poslovni izid uvrščamo med temeljne kategorije uspešnosti poslovanja podjetja. Je med 
najpomembnejšimi ekonomskimi kategorijami, s katerimi merimo uspešnost podjetij. Tudi 
večina kazalnikov, s katerimi nadalje osvetljujemo uspešnost podjetij, temelji prav na 
poslovnem izidu. V njem so zgoščeno prikazani rezultati poslovanja podjetja.  
 
V poslovnem izidu se odražajo vsi poslovni dogodki poslovnega sistema in vse pravilnosti ali 
nepravilnosti njihovega izkazovanja. Doseganje ustreznega poslovnega izida je tudi 
najpomembnejši razlog za obstoj podjetij, katerih cilj je ustvarjanje dobička. Poslovni izid je 
pomemben dejavnik vrednosti podjetja in njegove solventnosti. Med temeljnimi zahtevami, ki 
jih mora upoštevati podjetje, ko sestavlja računovodske izkaze, je tudi realen prikaz 
poslovnega izida. Računovodski strokovnjaki ponavadi izberejo najnižjo sprejemljivo raven 
izkazovanja poslovnih izidov, ki je še skladna z računovodskimi standardi in ustreza vodstvu 
podjetja, kot tisto, ki je v danih razmerah najbolj objektivna in poštena. Na poslovni izid 
vplivajo nenamerni ali objektivni dejavniki in tudi namerni dejavniki. Med objektivne 
dejavnike štejemo letno amortizacijo, sposobnosti kupcev za plačilo ali odpise terjatev, 
odhodke, dolgoročne pogodbe. Med namernimi dejavniki, ki vplivajo na izkazovanje 
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poslovnega izida, je največ možnosti pri amortizaciji, dolgoročnih časovnih rezervacijah in 
terjatvah (Kavčič, 1995, str. 58). 
 
Poslovni izid ali poslovni rezultat podjetja ugotavljamo na podlagi temeljnih računovodskih 
izkazov. Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki, ki je lahko pozitivna, kar pomeni 
dobiček, oziroma negativna, kar pomeni izgubo. V nasprotju z izkazom finančnega stanja, 
kjer postavke prikazujejo stanje vrednosti na določen dan, v izkazu uspeha postavke 
prikazujejo tok vrednosti v določenem časovnem obdobju (Mramor, 1993, str. 158). 
 
Če pri analizi dobička izhajamo iz istih kriterijev za njegovo členitev kot pri analizi prihodkov 
in odhodkov, lahko govorimo o dobičku iz poslovanja, iz financiranja, o izrednem in o 
celotnem dobičku. 
 
V tabeli 15 je prikazana vodoravna analiza poslovnega izida v letih od 2001 do 2003. 
Odstotki povedo delež posamezne postavke glede na čiste prihodke od prodaje.  
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Tabela 15: Izkaz poslovnega izida v letih od 2001 do 2003 ( v 000 SIT) 
 
 2001 Delež

(%) 
2002 Delež

(%) 
2003 Delež

(%) 
I03/02 

Čisti prihodki od prodaje 1.521.091 100,0 1.356.092 100,0 1.734.463 100,0 127,9
Sprememba vrednosti zalog -35.587 2,3 10.328 0,8 16.033 1,0 155,2
Drugi dohodki iz poslovanja 1.211 0,1 1.144 0,1 495 0,03 43,3
KOSMATI DONOS IZ 
POSLOVANJA 

1.486.715 1.367.564 1.750.991 128,0

Stroški prodanega blaga 100.399 6,6 61.592 4,5 100.508 5,8 163,1
Stroški materiala 635.151 41,8 511.627 37,7 664.520 38,3 129,9
Stroški storitev 373.055 24,5 437.846 32,3 550.946 31,8 125,8
Stroški dela 324.585 21,3 321.993 23,7 336.352 19,4 104,5
Amortizacija 19.906 1,3 3.233 0,2 20.632 1,2 638,2
Poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

1.414 / 677 / 3.892 0,2 574,9

Drugi poslovni odhodki 5.016 0,3 6.348 0,5 6.632 0,3 104,5
DOBIČEK/IZGUBA 
POSLOVANJA 

27.189 1,8 24.248 1,8 67.509 3,9 278,4

Finančni prihodki 7.411 7 4.505 0,3 2.791 0,2 62,0
Finančni odhodki 30.000 2 8.690 0,6 6.802 0,4 78,3
DOBIČEK/IZGUBA  
IZ REDNEGA 
DELOVANJA 

4.600 0,3 20.063 1,5 63.498 3,7 316,5

Izredni prihodki 5.156 0,3 3.929 0,3 4.483 0,3 114,1
Izredni odhodki 13.774 0,5 108 /  
CELOTNI 
DOBIČEK/IZGUBA 

-4.018 23.884 1,5 67.981 4,0 284,6

DAVEK    **1.748  2.139 0,2 2.636 0,2 123,2
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA -5.766  21.745 1,6 65.345 3,8 300,5
Vir: Letna poročila, Intec TIV, 2001–2003. 
 
** Podjetje ni imelo davka na dobiček iz naslova poslovanja (izguba), ampak gre za davek iz 
naslova odtujitve osnovnih sredstev, za katera je v predhodnem letu izkoristilo olajšavo (40 
%). Prepoved odtujitve je po zakonu o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO) 3 leta. 
 
V tabeli 16 je prikazana analiza prihodkov in odhodkov oziroma stopenjski izkaz poslovnega 
izida. Prihodki so razdeljeni v tri skupine: poslovni prihodki, ki predstavljajo prodajno 
vrednost izdelkov in storitev, prihodki od financiranja in izredni prihodki. Tako kot prihodki 
so tudi odhodki razdeljeni v tri skupine. Med poslovne odhodke štejemo materialne stroške, 
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amortizacijo, bruto osebne dohodke. Odhodki od financiranja so stroški obresti, stroški 
odpisov finančnih naložb. Izredni odhodki pa so povezani z izrednimi dogodki v podjetju. 
 
Tabela 16: Stopenjski izkaz poslovnega izida v letih od 2001 do 2003 ( v 000 SIT) 
 
 
Element 

2001 Delež
(%) 

2002 Delež
(%) 

2003 Delež 
(%) 

I03/02 

Prihodki iz 
poslovanja 

1.486.715 99,2 1.367.564 99,4 1.750.991 99,6 128,0

Prihodki iz 
financiranja 

7.411 0,5 4.505 0,3 2.791 0,2 62,0

Izredni prihodki 5.156 0,3 3.929 0,2 4.483 0,3 114,1
Prihodki skupaj 1.499.282 100,0 1.375.998 100,0 1.758.265 100,0 127,8
Odhodki iz 
poslovanja 

1.459.526 97,1 1.343.316 99,3 1.683.482 99,6 125,3

Amortizacija 19.906 1,3 3.233 0,2 20.632 1,2 638,2
Odhodki iz 
financiranja 

30.000 2,0 8.690 0,6 6.802 0,4 78,3

Izredni odhodki 13.774 1,0 108 0 0 0 0
Skupaj odhodki 1.503.300 100,0 1.352.114 100,0 1.690.284 100,0 125,0
Celotni dobiček -4.018 / 23.884 1,8 67.981 4,0 284,6
Čisti dobiček -5.766 / 21.745 1,6 65.345 3,9 300,5
Vir: Letna poročila podjetja Intec TIV v letih od 2001 do 2003. 
 
V tabeli 17 so prikazani kazalniki ekonomičnosti, ki jo obravnavam na ravni podjetja. 
Kazalnik ekonomičnosti kaže razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, lahko pa 
kaže razmerja med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.  
 
Tabela 17: Kazalniki ekonomičnosti v letih 2002 in 2003 
 
                                                                       Leto
Kazalniki  

2002 2003 I03/02 

Koeficient celotne 
ekonomičnosti  

celotni prihodki/celotni 
odhodki 

1,02 1,03 101,0 

Koeficient poslovne 
Ekonomičnosti 

poslovni 
prihodki/poslovni 
odhodki 

1,02 1,04 102,0 

Koeficient čiste 
donosnosti prihodka  
v % 

(čisti 
dobiček/prihodki)*100 

1,58 3,72 235,4 

Vir: Izkaz poslovnega izida  podjetja Intec TIV v letih 2002 in 2003. 
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Poudarek pri ekonomičnosti je na zniževanju stroškov, na varčevanju in povečanju prodajne 
vrednosti s strukturo proizvodnega in prodajnega programa (Pučko, Rozman, 1995, str. 282). 
 
Ekonomičnost – tako poslovna kot celotna – je bila v letih 2002 in 2003 večja od ena, kar 
pomeni, da je podjetje poslovalo uspešno. Čista donosnost prihodkov ali delež čistega dobička 
v prihodkih je tem večji, čim večja je ekonomičnost. Kazalnik čiste donosnosti prihodka se je 
povečal za 135,4 % (1,58 % v letu 2002 in 3,72 % v letu 2003), kar je posledica povečanja 
prihodkov in boljšega upravljanja s stroški, predvsem zmanjšanja stroškov dela. 
 

4. 1. 2. 3 Sredstva podjetja   
 
Analizo sredstev sem izvedla z analizo obsega in strukture stalnih in gibljivih sredstev ter s 
kazalniki obračanja sredstev. Na rentabilnost vpliva tudi obračanje sredstev, zlasti obratnih 
sredstev. Rentabilnost bo večja, če bomo ustvarili večji dobiček z istimi sredstvi ali enakega z 
manj sredstvi. Prav zato si podjetja želijo s čim manj osnovnimi sredstvi izdelati dani izdelek 
in čim hitreje izkoristiti dane zmogljivosti, po drugi strani pa znižati zaloge ter da bi jim kupci 
čim hitreje poravnali obveznosti. 
 
Tabela 18 prikazuje obseg in strukturo sredstev. Velikost osnovnih in obratnih sredstev 
določajo tehnično-tehnološki, organizacijski in zunanji dejavniki.  
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Tabela 18: Obseg in struktura sredstev v letih 2002 in 2003  ( v 000 SIT)  
 

2002 2003 Indeks  
Sredstva Vrednost % Vrednost % I03/02 
1. Stalna sredstva skupaj 
Opredmetena osnovna sredstva 
- zemljišča 
- zgradbe 
- proizvodna oprema 
- druga oprema 
- oprema v pridobivanju 
Dolgoročne finančne naložbe 
Neopredmetena dolgoročna sredstva  
2. Gibljiva sredstva 
- zaloge 
- dolgoročne terjatve iz poslovanja 
- kratkoročne terjatve iz poslovanja 
- denarna sredstva 
- kratkoročne finančne naložbe 
- aktivne časovne razmejitve 
3. Skupaj 

31.597
30.759

0
0

25.923
107

4.729
0

838
   302.318

91.740
0

191.436
11.553
7.283

306
333.915

9,5
9,2

/
/

7,8
/

1,4
/
/

90,5
27,5

/
57,3
3,5
2,2

/
100,0

133.298 
132.192 

0 
0 

64.140 
753 

67.299 
0 

1.106 
361.299 
110.302 

0 
237.826 
12.862 

0 
309 

494.597 

27,0 
26,7 

/ 
/ 

13,0 
/ 

13,6 
/ 
/ 

73,0 
22,3 

/ 
48,1 
2,6 

/ 
/ 

100,0 

421,9
429,8

/
/

247,4
703,7

1.423,1
/

132,0
119,5
120,2

/
124,2
111,3

/
101,0
148,1

Vir: Izkaz finančnega stanja podjetja Intec TIV v letih 2002 in 2003. 
 
Vsa sredstva podjetja Intec TIV so se povečala za 48,1 % v letu 2003 glede na leto 2002, pri 
čemer so se stalna sredstva povečala za 321,9 %, gibljiva pa za 19,5 %. V letu 2003 je imelo 
podjetje 27,0-odstotni delež stalnih sredstev in 73,0-odstotni delež gibljivih sredstev v 
strukturi sredstev. Med stalnimi sredstvi podjetje ni imelo dolgoročnih finančnih naložb, med 
opredmetenimi osnovnimi pa ni imelo zgradb, ampak le proizvodno opremo, drugo opremo in 
opremo v pridobivanju. Podjetje je največ vlagalo v opredmetena osnovna sredstva, ki so se 
leta 2003 povečala za 329,8 %, kar pomeni za podjetje tehnološko posodobitev. 
 
Gibljiva sredstva obsegajo zaloge, terjatve iz poslovanja, kratkoročne finančne naložbe, 
denarna sredstva in aktivne časovne razmejitve. Gibljiva sredstva so se 2003 povečala za 19,5 
%, predvsem zaradi povečanja zalog za 20,2 %, terjatev iz poslovanja za 24,2 % in denarnih 
sredstev za 11,3 %. V gibljivih sredstvih imajo največji delež kratkoročne poslovne terjatve, 
kar je posledica ugodnih plačilnih pogojev za kupce. V obravnavanem obdobju podjetje ni 
imelo dolgoročnih terjatev iz poslovanja, prav tako ni imelo kratkoročnih finančnih naložb. 
 
Pri obračanju sredstev upoštevamo obračanje vseh sredstev. Ker je dolgoročni del poslovnih 
sredstev dan, nas zanima predvsem obračanje obratnih sredstev. Hitrost obračanja bo večja, 
čim večji je prihodek in čim manjša sredstva so potrebna. (Pučko, Rozman, 1995, str. 286).  
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Hitrejše obračanje sredstev pomeni, da ima podjetje manj vezanih sredstev in je zato njegovo 
poslovanje s sredstvi učinkovitejše (Igličar, 1997, str. 240).  
 
Tabela 19 prikazuje kazalnike obračanja obratnih sredstev, zalog izdelkov in kratkoročnih 
terjatev. Kazalniki obračanja sredstev so na splošno opredeljeni kot razmerje med prometom 
v obdobju (največkrat upoštevamo poslovne prihodke) in povprečnim stanjem obratnih 
sredstev. Analitično je pravilneje izražati promet s stroškovno vrednostjo, saj je to tista 
vrednost, ki jo podjetje v resnici financira.  
 
V tabeli 19 je prikazana povprečna vezava sredstev, izražena s številom dni. Pri izračunavanju 
trajanja obrata obratnih sredstev jemljemo število dni, ki jih ima konkretno leto (365 dni). 
 
Tabela 19: Kazalniki obračanja sredstev v letih 2002 in 2003 
 
                                                                         Leto
Kazalniki obračanja 

2002 2003 I03/02 

4,55 4,61 101,3 Obračanje obratnih 
sredstev 

 ((odhodki poslovanja - 
amortizacija)/povprečna 
obratna sredstva) 80,2 

dneva
79,2 

dneva 
98,8 

5,97 7,11 119,1 Obračanje zalog 
izdelkov 

(stroški zalog 
izdelkov/povprečna 
zaloga izdelkov) 61,1 

dneva
51,3 

dneva 
84,0 

7,14 7,36 103,1 Obračanje terjatev iz 
poslovanja 

(čisti prihodki od 
prodaje/kratkoročne 
terjatve) 51,1 

dneva
50,0 dni 97,8 

Vir: Izkaz finančnega stanja podjetje Intec TIV v letih 2002 in 2003, 
 
Podjetje Intec TIV ima najugodnejši kazalnik obračanja terjatev, najmanj ugoden pa je 
kazalnik obračanja obratnih sredstev. Obračanje slednjih je kazalnik, ki pove, koliko dni 
potrebujejo obratna sredstva, da se povrnejo v svojo prvotno obliko. Obratna sredstva so se v 
letu 2003 obrnila v 79 dneh, kar je relativno ugodno. Zaloge izdelkov so se v skladišču 
nahajale povprečno 51 dni. Število dni terjatev do kupcev kaže povprečni čas, ki poteče do 
plačila terjatev. Podjetje je v letu 2003 kreditiralo kupce v povprečju 50 dni, kar je srednja 
vrednost našega gospodarstva.  
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4. 2 ANALIZA ORGANIZACIJE 

4. 2. 1 Analiza strukture  

 
Poslovno-funkcijsko organizacijsko strukturo uporabljajo v večini majhna in srednje velika 
podjetja. Primerna je za stabilno, ne preveč zapleteno okolje in za pretežno rutinsko 
tehnologijo. V poslovno-funkcijski organizacijski strukturi se druga hierarhična raven deli na 
podlagi poslovno-funkcijskega zaokroževanja delovnega področja, odločanje je centralizirano 
z linijskim tipom managementa (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 148).    
 
Poslovno-funkcijska organizacijska struktura je za podjetje primerna le delno, ker je okolje, v 
katerem posluje podjetje Intec TIV, nestabilno in kompleksno. Zato je smiselna opredelitev 
organizacijske strukture podjetja Intec TIV kot poslovno-funkcijska s primesmi projektno-
matrične. Zaradi prilagajanja okolju se spremembe in novosti uvajajo s projekti, kot npr. 
investicijska vlaganja novih zmogljivosti, razvoj tehnoloških postopkov, računalniška 
podpora, varstvo okolja, pridobivanje novih trgov.  
 
Projekti so občasni in temeljijo na usklajevanju strokovnih, neponavljajočih se del. Projektna 
struktura je organizacijska struktura enega samega projekta, ki se vzpostavi za njegovo 
trajanje in se po končanju projekta opusti. Ker je projektov čedalje več, postaja management 
projekta vse pomembnejši. Organizator projektnih skupin je management, ki imenuje nosilce 
projektov, ti pa usklajujejo in vodijo delo projektnih skupin. Člani projektnih skupin prihajajo 
iz različnih oddelkov podjetja in so zadolženi za izvrševanje tistega dela projekta, ki sovpada 
z njihovim običajnim delovnim področjem (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 158). 
 
Management podjetja Intec TIV ocenjuje, da je formalizacija primerna in zagotavlja 
učinkovito izvajanje delovnih procesov. Formalizacija v podjetju se uporablja za usmerjanje 
in nadzor zaposlenih. Dokumenti so razvrščeni v štiri skupine. Sistemsko dokumentacijo 
(poslovniki, organizacijski predpisi, navodila za delo) dopolnjuje organizacijski diagram in 
ureja delovanje ter poslovanje podjetja in posameznih funkcij. Tehniška dokumentacija 
(naročila, dokumentacija podjetja) je vezana na izdelke, ki jih podjetje izdeluje. Nadrejena 
dokumentacija obsega interne standarde za materiale, storitve, izdelke in zunanje standarde, 
kot so: ISO, DIN, IEC, EN itd. Med nadrejeno dokumentacijo spadajo tudi zakonski predpisi 
(uradni listi, standardi itd.). Poslovna dokumentacija zajema pogodbo o ustanovitvi podjetja, 
statut, kolektivno pogodbo in druge splošne akte podjetja.  
 
Specializacija ali tehnična delitev dela je v podjetju precej visoka, delo med oddelki je 
podrobno razčlenjeno. Vsak oddelek opravlja različne delovne naloge, ki zahtevajo določeno 
specializirano znanje zaposlenih. Organizacijska struktura je jasna, zato je razmejenost nalog, 
pristojnosti in odgovornosti dobra.  
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Delovanje managementa je zelo široko, npr. nadzor nad poslovanjem, usklajevanje novih 
projektov, kadrovanje itd. V proizvodnji so delovne naloge še najbolj specializirane, vendar 
podjetje teži, da bi delavci obvladali čim več delovnih operacij. Organizacija proizvodnje je 
zasnovana tako, da predstavlja prvi nivo vodja proizvodnje, oddelek je razdeljen na 
pododdelke. Vodja pododdelka mora obvladati vse proizvodne postopke, delavci drugega 
nivoja pododdelka naj bi obvladali delne operacije vsakega delovnega postopka v tolikšni 
meri, da lahko nadomeščajo odsotnega delavca v drugem pododdelku, delavci tretjega nivoja 
opravljajo pomožna dela. S takšno organizacijo se proizvodnja lahko hitro prilagaja 
spremembam v okolju.  
 
Standardizacija v podjetju je velika, zato so opisi delovnih procesov zelo natančni. Sistem 
kakovosti je dokumentiran v štirih nivojih. Poslovnik za kakovost odobri direktor in opisuje 
politiko kakovosti. Organizacijski predpisi so opis izvajanja delovnih postopkov. Navodila za 
delo vsebujejo podroben opis izvajanja aktivnosti. Standardi in regulativa so interni, 
nacionalni in mednarodni. Zapisi kakovosti dokazujejo delovanje sistema kakovosti, izdajajo 
pa jih nosilci zapisov in se hranijo določen čas, v določenih prostorih.  
 
Sistem kakovosti tvori omrežje notranjih procesov, ki kupcu zagotavljajo stabilne dobave v 
določenih rokih in dogovorjeni kakovosti. Vsi procesi, ki potekajo znotraj podjetja, so 
naravnani h kupčevemu zadovoljstvu. Prednost standardizacije je, da morajo biti vodje, ki jim 
je dodeljena odgovornost, določeni s sistemom kakovosti, usposobljeni na podlagi primerne 
izobrazbe, veščin in izkušenj. Vodje oddelkov pri vsakdanjem delu poučujejo zaposlene, da 
so del sistema kakovosti in da lahko le s kakovostnim delom prispevajo k uspehu podjetja. 
 
Težnja današnjih vitkih (prožnih) organizacij je širši kontrolni razpon in organizacijska 
struktura, ki je horizontalno razpršena in ima manj ravni na hierarhični lestvici (Dimovski, 
2003, str. 128). Podjetje Intec TIV sledi temu gibanju, zato hierarhija avtoritete v podjetju 
ni velika (dve ravnalni strukturi). Za podjetje to pomeni stroškovno učinkovitost, čeprav do 
neke mere zmanjšuje produktivnost, saj ob velikem razponu nadrejeni nimajo dovolj časa za 
vodenje in podporo podrejenih.  
 
Večina današnjih organizacij spodbuja managerje k delegiranju pristojnosti na najnižji možni 
nivo, da bi dosegli največjo prilagodljivost za izpolnitev kupčevih potreb in da bi se 
prilagodili okolju (Dimovski, 2003, str. 127). Strateško odločanje in nadzor nad poslovanjem 
v podjetju Intec TIV je centralizirano. Strateško odločanje je v rokah managementa in 
lastnikov podjetja. Management kontrolira nižje ravni, centralizirano prevzema odgovornost 
zanje in ob sodelovanju z vodji oddelkov postavlja cilje za posamezne oddelke. Za večjo 
prilagodljivost je v podjetju operativno odločanje v proizvodnem oddelku decentralizirano in 
nižje ravni same rešujejo tekoče probleme na podlagi izkušenj, v okviru standardov in skladu 
s pravili. Kontrola poslovanja in delovnih postopkov se ugotavlja mesečno.  
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Majhna kompleksnost omogoča podjetju Intec TIV pravočasno prilagajanje spremenljivim 
tržnim razmeram (konkurenca, novi izdelki, večja kakovost itd.), novim proizvodnim 
pogojem (nove tehnologije, materiali, okolje itd.) in dejavnikom okolja (zakonodaja). 
Kadrovskega oddelka podjetje nima, kar je tudi najbolj ekonomično in racionalno. Poslovna 
uspešnost je odvisna tudi od stopnje usklajenosti kadrov, organizacije in tehnologije. 
 
Profesionalizacija pomeni obseg formalne izobrazbe in izpopolnjevanje. V podjetju je 3,1 % 
zaposlenih z visokošolsko izobrazbo in magisterijem. Pravočasno prilagajanje dinamičnemu 
okolju zahteva tudi prilagajanje kvalifikacijske in izobrazbene strukture zaposlenih. Tudi 
management podjetja Intec TIV vidi v znanju ključni kapital podjetja, spodbuja izmenjavo 
znanja po vsej organizaciji in si prizadeva za pridobivanje novega znanja. Management 
ocenjuje, da ima podjetje Inec TIV premalo zaposlenih s strokovno izobrazbo, ker na trgu 
delovne sile primanjkuje kadrov s tehničnim in tehnološkim znanjem. Zato se morajo ljudje 
dodatno usposabljati in prekvalificirati. Uvajanje delavca v proizvodnjo traja približno od tri 
do štiri mesece.  
 
Prednost podjetja Intec TIV je v motiviranosti managementa za pridobivanje poslovodskih 
znanj in management se zaveda, da tudi vodje pri svojem delu potrebujejo usklajevalna 
znanja, medtem ko strokovni delavci potrebujejo tehnično znanje in znanje nemškega jezika. 
Potrebne informacije pridobiva podjetje od kupcev, dobaviteljev, na sejmih, v publikacijah in 
knjigah ter po internetu, organizirani pa so tudi tečaji nemškega jezika.  
 
Kadrovska struktura pomeni, kako in kje so ljudje zaposleni. Obsega različna razmerja med 
režijskimi delavci, izvedbenimi delavci, strokovnjaki, managerji in podobno.  Management si 
mora prizadevati, da bodo zaposleni razumeli cilje, ki jih mora podjetje doseči.  
 
Ocenjujem, da ima podjetje Intec TIV lastnosti mehanistične in organske organizacije. 
Lastnosti mehanistične organizacije so: visoka specializacija, standardizacija, formalizacija in 
centralizacija odločanja. Glede na velikost podjetje mislim, da je mehanistična struktura 
primerna, saj zagotavlja kakovost poslovanja, racionalnost in večjo učinkovitost.  
 
Podjetje ima tudi značilnosti organske organizacije, kar je nujen pogoj za obstanek v hitro 
spreminjajočem se okolju. Organska struktura se je sposobna odzivati na spremembe v okolju 
s sprejemanjem hitrih odločitev. V podjetju Intec TIV je v ospredju timsko delo v projektnih 
skupinah, brez stroge hierarhije, komunikacije v timih potekajo vsestransko, ne le vertikalno, 
ampak tudi horizontalno v obliki strokovnih posvetovanj.  
 

4. 2. 2 Vpliv situacijskih spremenljivk na organizacijo 

 
Glede na stopnjo tehnične kompleksnosti proizvodnega procesa lahko podjetje uvrstim v 
kategorijo z maloserijsko in posamično proizvodnjo. Podjetje Intec TIV v bistvu prodaja 
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storitev izdelave tiskanega vezja po specifikaciji kupcev. Posamični proizvodnji bolj ustreza 
organska struktura, ki je bolj prilagodljiva, informacije tečejo vsestransko, imajo manj 
procedur in nižjo stopnjo standardizacije. To pa zahteva tudi integracijo oddelkov in 
sodelovanje vseh zaposlenih pri doseganju skupnega cilja. 
 
Maloserijska in posamična proizvodnja v podjetju Intec TIV je tehnično kompleksna in je 
sinonim za izdelavo malih serij in prototipov, s katerimi podjetje zadovoljuje posebne potrebe 
odjemalcev. Postopek izdelave tiskanih vezij zahteva visoko kvalificirane in strokovne 
delavce. Delovni procesi v proizvodnji se izvajajo v skladu z delovnimi nalogi, ki jih 
pripravijo tehnologi, bistveno je delovanje v okviru standarda ISO 9001, kar zagotavlja 
kakovostno izvajanje, kontrolo delovnih operacij in prilagodljivost delavcev ter 
decentralizirano odločanje na nižjih hierarhičnih ravneh. Vodje pododdelkov v proizvodnji 
usklajujejo delo oziroma so tudi izvajalci in so v tesni povezavi z delovno skupino. Za 
uspešnost celotne proizvodnje je odgovoren vodja oddelka. V bistvu sama tehnologija 
izdelave tiskanih vezij ne zahteva širše strukture nadrejenih ravnateljev, zahteva pa, da imajo 
zaposleni pooblastila znotraj svojih delovnih področij.  
 
Okolje podjetja je kompleksno in nestabilno, kar povečuje negotovost. Negotovost povečuje 
tveganje odločitev. Podjetje Intec TIV se na vplive iz okolja odziva z različno organizacijo 
oddelkov oziroma diferenciacijo med oddelki. Najbolj je kompleksna organizacija v 
osrednjem proizvodnem oddelku, ki ima lastnosti organske strukture. Pododdelki so 
specializirani in strokovni, to pa zahteva veliko usklajevanja med strokovnjaki in horizontalne 
komunikacije.  
 
Podjetje Intec TIV se uvršča med srednje velika podjetja, poslovanje je utečeno. Tradicija 
podjetja izvira iz sistema Iskra, ki je slovel po dolgih dobavnih rokih in neprilagodljivosti, a 
tudi po kakovosti in razvoju. Ime podjetja Intec TIV je prepoznavno, ugled si podjetje gradi s 
kakovostnimi izdelki, prilagodljivostjo in slovesom zanesljivega dobavitelja. Po fazi 
preoblikovanja se je v podjetju začela faza rasti in management ocenjuje, da so možnosti za 
nadaljnjo rast precejšnje, kar je pogojeno tudi s samo panogo in interesom lastnikov po 
osvajanju novih trgov. Ocenjujem, da je podjetje glede na svojo velikost primerno 
mehanistično organizirano. S takšno organizacijo dosegajo učinkovitost, stabilnost, 
racionalnost, red in disciplino. V organski strukturi bi tak obseg poslovanja težje obvladovali. 
 
Strateški cilj podjetja Intec TIV je uspešnost, izražena z donosnostjo, kar je interes  
lastnikov. Tudi interes managementa, ki ima solastniški delež v podjetju, je dolgoročen. Zato 
vlaga v izobraževanje zaposlenih, skrbi za urejenost delovnih prostorov, uvaja informacijsko 
tehnologijo itd. Pri taktičnih ciljih podjetja je najpomembnejša učinkovitost, kar je povezano z 
ekonomičnostjo, izrabo zmogljivosti in energije, produktivnostjo ter čim nižjimi stroški. Tako 
kot ima podjetje cilje, imajo tudi posamezniki svoje cilje in možnost, da v podjetju 
zadovoljijo svoje potrebe in dosežejo cilje. Pomembno je, da ne nastanejo konflikti med cilji 
posameznika in podjetja.  
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Za uspešno delovanje zaposlenih je potrebna stalna in kakovostna skrb podjetja. Podjetje 
Intec TIV bo moralo za večjo uspešnost poslovanja razmišljati o kreativnih delovnih metodah 
in vključevati talent, sposobnosti posameznikov in načrtovati razvoj ter kariere zaposlenih. 
Razvoj kadrov bo moral biti podprt tudi z ustreznim sistemom nagrajevanja, izobraževanja in 
napredovanja. 
 
Management podjetja Intec TIV si prizadeva za samostojnost vodij in ključnih kadrov, ki 
bodo deležni večjih pooblastil. Od vodij oddelkov pričakuje predvsem sposobnost 
prevzemanja odgovornosti in tveganja, odličnost v izvajanju, inovativnost, sposobnost za 
dobro organizacijo procesov in spodbujanje sodelavcev za bolj učinkovito delo. Vodje imajo 
veliko svobode, pristojnosti in pooblastila za doseganje postavljenih ciljev, o dosežkih 
poslovanja poročajo najvišjemu vodstvu podjetja.  
 
Organizacijska kultura je s strani managementa ocenjena srednje dobro. Pripadnost podjetju, 
ki je vitalna sestavina organizacijskega uspeha, je ocenjena slabo. Za doseganje večje 
produktivnosti bo potrebno sodelovanje vseh ljudi, to pa zahteva klimo zaupanja. Ljudje se 
počutijo bolj kot "zaposleni", ne kot "partnerji". Sistem vodenja kakovosti v podjetju in odnos 
zaposlenih do kakovosti sicer spreminja kulturo podjetja, vendar se vodstvo zaveda, da bo 
treba vlagati v usposabljanje zaposlenih in jih usmeriti v dolgoročne perspektive, kar pomeni 
omogočiti zaposlenim vertikalno in horizontalno napredovanje. Vodstvo se zaveda 
pomembnosti zadovoljstva zaposlenih pri delu, zato delavce za uspešno delo nagrajuje in jim 
omogoča optimalne pogoje dela. Ocenjevanje podrejenih je mesečno glede na postavljene in 
dosežene cilje.  
 

4. 2. 3 Analiza procesov 

 
Upravljanje podjetja je funkcija lastnikov in njihovih pooblaščencev. Glavni direktor je eden 
od ljudi z večjim lastniškim deležem v podjetju, pooblastila za izvrševanje in doseganje ciljev 
prenaša na svojega pomočnika, ki ima v podjetju manjši lastniški delež. Funkcija ravnanja 
zajema funkcije planiranja, uveljavljanja in kontrole, pri čemer funkcija uveljavljanja oziroma 
vodenje v širšem smislu zajema vodenje v ožjem smislu, kadrovanje, komuniciranje in 
motiviranje.  
 
Najvišja organizacijska raven se ukvarja s posli (tehnični del managementa) ter koordinacijo 
vseh procesov in zaposlenih (organizacijski del managementa) za dosego določenih ciljev. 
Management si prizadeva za izgrajevanje dobrih odnosov med zaposlenimi z vodenjem, 
znanjem in zgledi. Na nižjih organizacijskih ravneh je večji poudarek na delu z ljudmi, ki 
uresničujejo strategije. 
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Za planiranje uspešnosti poslovanja je odgovoren management podjetja, pri tem jim 
pomagajo vodje oddelkov in strokovnjaki. Taktično planiranje poslovnih funkcij na letnem 
nivoju vsebuje: 
 prodajni program izdelkov po skupinah kupcev na domačem in tujem trgu; 
 prodajni program izdelkov po kategorijah plošč TIV, količini (m2) in cenah/dm2; 
 stroške materiala po kategorijah plošč TIV; 
 število delovnih ur po mesecih, število ur za pokrivanje konic, število študentskih ur;  
 kriterije za nagrajevanje: doseganje mesečnega plana prodaje, doseganje planiranih ciljev 

nekakovosti, doseganje plačanih opravljenih ur; 
 število ur po posameznih proizvodnih oddelkih. 

 
Osrednja dejavnost podjetja Intec TIV je izdelava tiskanih vezij. Proizvodna funkcija izdela 
operativni plan na podlagi delovnih navodil, ki jih pripravijo tehnologi, in v skladu z naročili, 
ki jih prodajni oddelek vpiše v informacijski sistem in se obdelajo v sistemu CAM. Pogoj za 
umestitev serije v proizvodnjo sta izdelani tehnična in tehnološka dokumentacija.  
 
Prednost planiranja proizvodnje v podjetju Intec TIV je spremljanje tehnoloških sprememb in 
dinamike povpraševanja na trgu, zato je kriterij planiranja proizvodnje držanje sprejetih 
dobavnih rokov in uskladitev naročil in proizvodnih zmogljivosti. Izkoriščenost zmogljivosti 
je ključno za uspešnost poslovanja. Planiranje proizvodnje je razdeljeno na planiranje 
materialov (koncept minimalnih zalog oziroma sprotnih pri zunaj serijski proizvodnji) in 
planiranje delovnih operacij ter uvajanje novih izdelkov. 
 
Kontrola izvajanja delovnih postopkov v podjetju Intec TIV je stroga, kar je posledica 
formalizacije in vzdrževanja standarda kakovosti ISO 9001, ki zagotavlja veliko delovno 
disciplino. Merjenje in nadzorovanje procesov v podjetju Intec TIV opravljajo zaposleni s 
pooblastili. V proizvodnih procesih so parametri merjenja opredeljeni z navodili za delo 
oziroma planom kakovosti, ki določa pogostost meritve, obliko zapisa in izvajalce. V 
neproizvodnih procesih management podjetja Intec TIV določi merila uspešnosti.  
 
V prodaji se kontrolira obseg prodaje po trgih, kupcih, številu izdanih ponudb in  doseženih 
cenah. V nabavi se kontrolira razpoložljivi material, kakovost materiala in število reklamacij 
materiala. V proizvodnji se kontrolira obseg realizacije, doseganje poslovnega plana, 
porabljene ure in kakovost izdelkov. Operaterji v proizvodnji so sami odgovorni za kakovost 
svojega dela in kakovost preverjajo v skladu z navodilom za delo. V tehnološkem oddelku gre 
predvsem za probleme v pripravi datotek za proizvodnjo, kontrolira se reklamacije, ki 
nastanejo v obdelavi CAM. Finančni oddelek je zadolžen za mesečna poročila (poslovni izid, 
izkaz finančnega stanja, plačilne roke, izterjave, struktura stroškov) in se kontrolira z 
revizijami.  
 
Z merjenjem in nadziranjem podjetje Intec TIV zagotavlja skladnost in učinkovitost sistema 
vodenja kakovosti. Prednost kontroliranja (procesov) in merjenja (izdelkov in storitev) v 



 

66 

podjetju je, da podjetje dokazuje skladnost izdelkov, dosega ali celo presega zahteve kupcev 
ter dokazuje sposobnost procesov za izpolnjevanje ciljev.  
 
Komuniciranje v podjetju Intec TIV je dvosmerno. Pogostejše komunikacije v ravnalni 
funkciji so direktivne, mnogo manj pogoste so navzgornje komunikacije, običajno le ob 
konstruktivnih predlogih, pripombah in podobnem.  
 
Vodje oddelkov skrbijo, da ima vsak zaposleni na razpolago dovolj ustreznih in kakovostnih 
informacij, ki jih potrebuje za svoje delo. Informacije se posredujejo po interni računalniški 
mreži, dopisih in internih dokumentih ter na delovnih sestankih. Podjetje ohranja odprte 
komunikacije s kupci, dobavitelji in celo konkurenti, da bi krepilo sposobnost učenja. 
 
Management podjetja ugotavlja, da je komunikacijska tehnologija slabost podjetja in da 
postaja bolj problematična od informacijske tehnologije. Slaba komunikacija je pogosto vzrok 
za reklamacije. Namesto uporabljanja informacij za nadzor nad zaposlenimi je 
najpomembnejša naloga managementa najti pot do odprte komunikacije, da lahko ideje tečejo 
v vseh smereh.  
 
Največja pridobitev naprednih informacijskih tehnologij je izboljšana možnost koordinacije in 
komunikacije tako znotraj organizacije kot tudi z drugimi organizacijami. Timska struktura 
temelji na neprestanem učenju in izkoriščanju informacijske tehnologije (Dimovski, 2003, str. 
144). Tudi v podjetju Intec TIV bi morale komunikacije potekati v obliki horizontalnih 
posvetovanj in konstruktivnih predlogov. 
 
Veliko pozornosti posveča management nagrajevanju in ocenjevanju zaposlenih ter uvajanju 
strategije, da plače niso same po sebi umevne. Pri tem so zaposleni lahko kaznovani z 
odstotki zmanjšanja plače. Kriteriji za nagrajevanje so opisani v poslovnem načrtu. 
Nagrajevanje je vezano na uresničevanje poslovnih planov. Plače režije in proizvodnih 
delavcev so odvisne od ustvarjenih ur, realizacije prometa in stroškov nekakovosti, ki so 
odvisni od reklamacij, izmeta in popravil. Zastopniki na nemškem tržišču so plačani v 
odstotku od realizacije prodaje, razen zastopnika podružnice Qualiterm, ki prejema plačo v 
skladu z normativi nemških plač v panogi.  
 
Poskusi v podjetju Intec TIV so že bili v smeri individualnega nagrajevanja, vendar 
neuspešni, ker je uspešnost poslovanja odvisna od celote procesov. Podjetje Intec TIV nima 
pravilnika o nagrajevanju, ki bi bil sestavni del sistematizacije delovnih mest, temveč se 
kriteriji nagrajevanja postavljajo vsako leto. Zato ostajata nagrajevanje in s tem motivacija še 
vedno pomembni vprašanji v podjetju. 
 
Podjetje Intec TIV nima kadrovskega oddelka, zato je kadrovanje del upravljalno-ravnalnega 
procesa. Kadri so eden od ključnih dejavnikov razvoja podjetja in eden temeljnih dejavnikov 
produktivnosti, saj morajo s svojim strokovnim znanjem obvladovati zahteve sodobne 
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tehnologije in organizacije dela. Management podjetja prilagaja organizacijo in kadrovanje 
tekočemu poslovanju in je ne načrtuje dolgoročno, kar je povezano s spremenljivim in 
nestabilnim okoljem. Izvršni direktor izvaja izbiro kadrov, premeščanje, usposabljanje in 
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.  
 
 
5 ANALIZA IN PREDVIDEVANJE OKOLJA 
 
5. 1 ANALIZA PEST  

5. 1. 1 Politično-pravno okolje 

 
Slovenija je postala članica EU in vzhodna razširitev EU pomeni oblikovanje širšega 
ekonomskega območja s skoraj 500 milijoni porabnikov. Pričakuje se, da bo razširitev utrdila 
mir in varnost v Evropi, obogatila zakladnico evropske kulturne raznovrstnosti ter povečala 
obseg skupnega trga, ki želi odstraniti vse ovire v trgovanju v skupnosti z namenom združitve 
nacionalnih trgov v enotni trg. Slovenija je že od nekdaj del evropskega zemljepisnega in 
kulturnega prostora. Povratek na skupni evropski trg, iz katerega je bila desetletja izključena, 
je priložnost za hitrejše preoblikovanje in razvojno dohitevanje bolj razvitih evropskih držav. 
 
Varstvo okolja je ključni element za vstop v EU. Okoljska zakonodaja je zelo obsežna, 
razvijala se je zadnjih trideset let in obsega več kot 400 direktiv, uredb, sklepov in priporočil. 
Vključitev okoljskih vsebin v sektorske politike (industrija, promet, energetika, kmetijstvo in 
turizem) je tako kot pri okoljskem programu EU bistvena. Na podlagi Nacionalnega programa 
varstva okolja (NPVO) so v pripravi ali izvajanju operativni programi za uresničitev zahtev 
posameznih direktiv EU, med njimi ravnanje s komunalnimi odpadki, čiščenje komunalnih 
odpadnih voda, ravnanje z odpadnimi olji, PCB (Printed Circuit Board) oziroma tiskana 
vezja, odpadno embalažo itd.  
 
Med zahtevnejšimi direktivami, ki jih bo treba še uskladiti s pravnim redom EU, se lahko 
izpostavi direktiva 96/61/EC o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja oziroma 
direktivo IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), ki jo je sprejela EU 1996. Cilj 
direktive je doseči visoko stopnjo zaščite okolja in preprečiti prenos onesnaževanja iz enega 
medija v drugega. Uvaja sistem podeljevanja časovno omejenih integralnih okoljskih 
dovoljenj, brez katerega podjetja svoje dejavnosti ne bodo mogla opravljati. Dovoljenje se 
lahko izda le, če je dejavnost podjetja v skladu s konceptom BAT (Best Available Technique). 
Pri izdaji dovoljenj je treba upoštevati vplive na zrak, vodo, tla, nastajanje odpadkov, rabo 
surovin, energetsko učinkovitost, hrup, preprečevanje nesreč, tveganja itd. V bistvu gre za 
krovno direktivo, ki zahteva celovito obvladovanje okolja v podjetjih, stalno spremljanje 
vplivov na okolje in nenehno izboljševanje. Ker zahteva integralnost in skladnost s 
področnimi direktivami (direktive, ki urejajo izpuste v vode, zrak, ravnanje z odpadki itd.), je 
treba uresničevati tudi te področne direktive.  
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K hitrejšemu uvajanju direktive IPPC oziroma doseganju okoljskih ciljev pripomorejo tudi 
prostovoljne dejavnosti industrije, med katerimi velja omeniti uvedbo sistemov ravnanja z 
okoljem v skladu z uredbo 1836/93/EEC, uredbo EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) oziroma standardom ISO 14001. Pri vključevanju Slovenije v EU je certifikat ISO 
14001 pomemben predvsem zato, ker ga je mogoče nadgraditi in tako pridobiti certifikat 
EMAS. V sklop predpisov, ki vzpodbujajo prostovoljno sodelovanje industrije, spada tudi 
uredba 880/92/EEC, ki uvaja sistem ekooznačevanja izdelkov. Ta sistem temelji na 
vrednotenju življenjskega ciklusa izdelkov, od pridobivanja surovin in priprave, proizvodnje, 
distribucije (vključno z embalažo), uporabe in reciklaže do odstranjevanja odpadkov oziroma 
odsluženih izdelkov (Varstvo okolja − ključni element za vstop v EU, 2004).  
 
Zavedanje pomembnosti varovanja okolja in ob tem tudi konkurenčnosti na trgu je podjetje 
Intec TIV vodilo k zmanjševanju vplivov na okolje in pridobitvi certifikata ISO 14001. 
Podjetje si prizadeva za uvajanje postopkov in kemikalij, ki ne bodo samo učinkoviti, 
enostavni za delo, ekonomični, ampak tudi okolju prijazni. Pri pripravi meril za uporabo se 
vrednotijo vplivi na kakovost zraka in voda, zaščita tal, zmanjševanje odpadkov, prihranki 
energije, ravnanje z naravnimi viri itd. 
 

5. 1. 2 Gospodarsko okolje 

 
Institucionalne spremembe v Sloveniji po 1989, še posebej po osamosvojitvi v letu 1991 
pomenijo prehajanje na načine gospodarjenja, kot jih poznajo razvita tržna gospodarstva. 
Poleg samih velikih težav otežuje takšne transformacije tudi izguba prejšnjega 
jugoslovanskega trga in prejšnjih socialističnih vzhodnoevropskih držav, pa tudi nekaterih 
drugih trgov v deželah v razvoju. Nadomeščanje izgubljenih trgov je lahko zelo težko in 
dolgotrajno. Zato je danes nemogoče govoriti o neki posebni rasti in razvoju slovenskih 
podjetij. Govorimo lahko le o nastajanju novih podjetij in o reorganiziranju starih. V 
prihodnjih nekaj letih bo strateški management pri nas usmerjen predvsem v strateško 
preoblikovanje podjetij in vse, kar je z njim povezano (Pučko, 1993, str. 12).  
 
S problemi strateškega preoblikovanja se je tako kot večina slovenskih podjetij ukvarjalo tudi 
podjetje Intec TIV. Po razpadu sistema Iskra se je bojevalo bolj ali manj za obstanek. V boju 
za preživetje je šlo skozi proces strateškega preoblikovanja, ki praviloma zahteva daljšo dobo. 
Procesi strateškega preoblikovanja so narekovali izbiro posebnih ciljev, ki jih je podjetje 
lahko v takšnih razmerah uresničilo: preživetje, znižanje stroškov, krčenje obsega podjetja, 
likvidnost. Po izgubi jugoslovanskega trga (kot domačega) je preoblikovanje prodaje potekalo 
večinoma z odpiranjem novih prodajnih trgov v Nemčiji in Avstriji ter s povečanjem izvoza. 
Neučinkovita lastniška struktura je bila pogosto glavna ovira za večjo uspešnost podjetja Intec 
TIV, prav tako pa tudi pomanjkljivo managersko znanje, ki je negativno vplivalo na 
naložbeno sposobnost podjetja. Leta 2000 je podjetje prešlo v zasebno last in novi lastnik je 
začel z intenzivnim vlaganjem v podjetje.  
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Ekonomska globalizacija in regionalna integracija, ki ju zaznamuje stalno zniževanje 
trgovinskih ovir, naj bi prinesli velike koristi prebivalstvu vseh delov sveta. Slovensko 
gospodarstvo je kljub majhnosti (tisočinka svetovne trgovine) del teh procesov. Ker gre za 
majhno ekonomijo, ki izvozi tretjino vse svoje proizvodnje (skoraj 60 % BDP), je pomen 
mednarodne trgovine še toliko večji. Slovenija je že vse od osamosvojitve dalje sprejela 
dokument Zunanjeekonomska strategija, ki je izhodišče za politiko v globalizaciji in 
regionalnih integracijah. Nove razvojne priložnosti, ki izhajajo iz globalizacije, zahtevajo 
usklajen ekonomsko-politični odgovor posameznih držav, da bi se lahko uresničile kot realni 
porast blagostanja. Podpora ekonomske politike za domača podjetja, ki naletijo na povečano 
konkurenco, je zelo pomembna (zagotavljanje učinkovitih javnih služb, učinkovit davčni 
sistem, prilagodljiv trg dela, finančna politika usmerjena v nizke obrestne mere in nizke 
stroške za podjetja, ki potrebujejo preoblikovanje, fiskalna in monetarna disciplina ipd.). 
Skupaj z globalizacijo narašča interes za preferenčno trgovino (EU, CEFTA, EFTA, NAFTA, 
APEC ipd.). Slovenija je podpisala asociacijski sporazum z EU, sporazum o prosti trgovini z 
EFTA in CEFTA ter vrsto dvostranskih sporazumov o prosti trgovini. Na izvozni strani je 
učinek prostocarinskih aranžmajev brez dvoma pozitiven in je tem večji, čim obsežnejši so 
izvozni tokovi v partnerske države in čim večje je znižanje trgovinskih ovir (Pričakovani 
makroekonomski učinki integracije Slovenije v EU, 2004).  
 
Podjetje Intec TIV lahko pričakuje koristi od globalizacije in liberalizacije v mednarodni 
menjavi le, če bo prilagodljivo in se bo hitro odzivalo na spremembe. Večina koristi 
poglobljene integracije je pogojena z vlaganji podjetja Intec TIV v marketing, raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, razvoj novih izdelkov in v zaposlene. 
 
Tehnična regulativa je bistveni element prostega pretoka blaga in proste konkurence na trgu 
EEA (European Economic Area – Evropski ekonomski prostor), kamor poleg držav EU 
spadajo še Norveška, Liechtenstein in Islandija. Prost pretok blaga pomeni odpravo vseh 
fizičnih, tehničnih in davčnih ovir na območju notranjega trga. Določila tehničnih predpisov, 
ki so znani kot smernice in so preneseni v nacionalne predpise vsake izmed držav članic EU 
oziroma držav EEA, predstavljajo temeljno zahtevo, ki jo mora vsako podjetje oziroma 
dobavitelj izdelka izpolniti, preden da izdelek na trg ali v uporabo. Predpisi določajo kot 
bistveni element varnost izdelka z vidika ljudi, živali, okolja in premoženja. Prvi korak k 
prostemu pretoku blaga je bil storjen z ustanovitvijo carinske unije, ki zajema ukinitev 
carinskih dajatev in količinskih omejitev med državami članicami. Države članice EU so 
morale prilagoditi nacionalne zakonodaje tehničnim predpisom. V Sloveniji dajejo pravni 
okvir v tehnični zakonodaji naslednji zakoni:  
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti, UL RS, št. 59/99; 
- Zakon o akreditaciji, UL RS, št. 59/99;  
- Zakon o standardizaciji, UL RS, št. 59/99;  
- Zakon o splošni varnosti proizvodov, UL RS, št. 23/99; 
- Zakon o varstvu potrošnikov, UL RS, št. 20/98, popravek 25/98.   
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Trg uravnavajo določene zakonitosti oziroma pravila konkurence, v največji meri ponudba 
in povpraševanje. Najboljši regulator trga je konkurenca, država kot regulator ne more v celoti 
nadomestiti učinkovite konkurence. Pravila konkurence veljajo za vse pravne in fizične osebe, 
ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, ne glede na lastništvo in organizacijsko strukturo. 
Učinek ponudbe so koristi od povečane učinkovitosti zaradi konkurence med večjim številom 
izdelovalcev. V bistvu so učinki ponudbe mikroekonomski in jih v makroekonomijo uvedemo 
skozi znižanje cen, ki so posledica večje produktivnosti produkcijskih tvorcev. Povečana 
konkurenca naj bi izločila neučinkovita podjetja in vodila k preoblikovanju gospodarstva 
(kreativna destrukcija). Tudi, če se število konkurentov ne poveča bistveno, naj bi potencialna 
možnost njihovega vstopa spremenila obnašanje udeležencev na trgu oziroma ustvarila 
konkurenčnejše okolje (Okolje notranjega trga in štiri svoboščine, 2004). 
  
Zahteven evropski trg bo tudi v Sloveniji zahteval povečano raziskovalno in razvojno 
dejavnost v podjetjih. Inovativnost in podjetništvo bistveno vplivata na hitrost, s katero 
obstoječe izdelke nadomeščajo novi višje kakovosti, ki so hkrati izdelani po nižjih stroških. 
Inovativnost in podjetništvo sta ključni gonilni sili, ki spremljata ekonomsko strukturo 
vodilnih držav, hkrati pa tudi ključna dejavnika konkurenčne prednosti v svetovnem merilu. 
Žal prav na teh področjih Slovenija bistveno zaostaja za primerljivimi državami EU. 
Ministrstvo za gospodarstvo s svojimi ukrepi in javnimi razpisi sledi uresničevanju 
temeljnega dolgoročnega cilja pospešene gospodarske rasti in povečanje konkurenčnosti 
podjetij ter celotne države. Politika pospeševanja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je 
opredeljena v Državnem razvojnem programu kot ena glavnih prednostnih nalog, podrobneje 
pa je razčlenjena v Programu ukrepov za promocijo podjetništva in konkurenčnosti 2002 do 
2006 (Petrin, Mihelič, 2002, str. 123). 
 
Podoben vpliv na znižanje stroškov ima ekonomija obsega na razširjenem trgu. Prihranki so 
možni na ravni posameznega proizvodnega obrata, podjetja kot celote, narodnogospodarske 
panoge, regije in nacionalne ekonomije v celoti. Preoblikovanje v EU se je po uvedbi 
notranjega trga dogajalo predvsem skozi trg kapitala z združitvami in prevzemi podjetij. To se 
je dogajalo pretežno znotraj nacionalnih držav. Drugi razlog je povečana likvidnost na trgu 
kapitala EU, porast institucionalnih vlagateljev in povečana učinkovitost teh trgov zaradi 
njihove deregulacije. V evropski predelovalni industriji je tak razvoj vodil do koncentracije 
gospodarskih dejavnosti. V EU se je povečala stopnja koncentracije, najpomembnejši je bil 
porast v tehnološko intenzivnih industrijah, industrijah, ki so povezane z javnimi naročili, v 
prehrambenih sektorjih in industriji električnih aparatov. Od notranjega trga so največ 
pridobila velika podjetja, stroškovni prihranki so bili največji zaradi znižanja cen vhodnih 
surovin ter nižjih proizvodnih in distribucijskih stroškov (Pričakovani makroekonomski 
učinki integracije Slovenije v EU, 2004). Monopolni pojavi, velikost podjetij in povečana 
koncentracija lahko pomenijo nevarnost tudi za podjetje Intec TIV.  
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5. 1. 3 Družbeno-kulturno okolje 

 
Med družbenimi dejavniki, ki vplivajo na upravljanje in vodenje podjetij, so tudi spremembe 
na strani porabe in spremembe v konkurenčnem vedenju podjetij. 
 
Na strani porabnikov obstaja negotovost, ki vpliva na to, kako hitro so pripravljeni sprejeti 
novost in prispevati k njenemu širjenju. Pri spremembi na strani porabe gre zlasti za konec 
množičnega trga in prevlado tržnih vrzeli nad vsemi drugimi opredelitvami homogenega 
povpraševanja na trgu. Vrednostni obseg porabe in položaj porabnikov nista statična, temveč 
se spreminjata z družbenimi trendi. To si lahko pojasnimo z značilnostmi postmodernega 
porabnika, ki temeljijo na zamenjavi družbenih vrednot in prevzemu novih življenjskih 
slogov. Zanj sta značilna večrazsežnost in individualizem. Porabnik zavrača množični trg in je 
notranje uravnotežen. Vse bolj je pripravljen poskusiti nove stvari in z nakupnimi odločitvami 
izraža svoj odnos do sveta. 
 
Spremembe v konkurenčnem vedenju podjetij zaznamujejo zlasti splošna težnja po strateški 
diferenciaciji in prehajanje od tekmovalne k sodelovalni naravnanosti organizacij. Pogoj za to 
sta dolgoročna naravnanost in zamenjava ciljev povečevanja tržnih deležev z logiko 
ustvarjanja novih, rastočih trgov. Vse več je strateških zvez tudi pri trženju. Novim razmeram 
se podjetja prilagajajo tudi v svoji strukturi, organizaciji in slogu vodenja (Giacomelli, 1995, 
str. 75). Organizacijska oblika, ki postaja vse nujnejša za poslovanje na globalni ravni, je 
mrežno in povezano delovanje strateških partnerjev, ki temelji na izmenjavi poslovnih 
informacij. Posebno obliko koncentracij predstavljajo skupna podjetja (joint ventures). 
 
Na domačem trgu zmogljivosti podjetja Intec TIV presegajo povpraševanje po tiskanih vezjih, 
zato se je podjetje že usmerilo na trge Nemčije in Avstrije. Priložnost za podjetje Intec TIV v 
prihodnosti so trgi srednje Evrope, zato v podjetju že potekajo aktivnosti za skupno vlaganje s 
srbskim podjetjem.  
 

5. 1. 4 Tehnično-tehnološko okolje 

 
Visoka tehnologija ima v slovenskem prostoru še poseben pomen, lahko gre za podjetja, ki so 
nastala po razpadu večjih konglomeratov, na primer sistem Iskra, bodisi pomenijo prve 
znanilce hitrejšega pretoka znanja z inštitutov in univerz v gospodarski sektor kot posledica 
razvoja tržnega gospodarstva. 
 
Pridevnik visoka tehnologija ima vsekakor časovno razsežnost, kajti to, kar danes prištevamo 
med visoko tehnologijo, bo čez kako desetletje običajna tehnologija. Opredelitve visoke 
tehnologije so pogosto kakovostne in precej ohlapne. Opredelitve pravzaprav ni, čeprav na 
splošno velja, da "high-tech" vključuje hitre tehnološke spremembe in inovacije, visoke 
vložke v raziskave in razvoj ter določeno stopnjo negotovosti, ki so ji izpostavljeni vsi 
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sodelujoči v panogi. Britanska standardna panožna klasifikacija (Standard Industrial 
Classification, SIC) upošteva sedem tehnološko intenzivnih panog: kemično, farmacevtsko, 
računalniško, elektro- in lasersko industrijo, telekomunikacije in avtomatizacijo. Tako z 
visoko tehnologijo razumemo tehnologije z visoko stopnjo sprememb oziroma tehnologije, ki 
se hitro menjajo.  
 
Vsekakor imajo podjetja v visoki tehnologiji eno skupno značilnost: poslujejo zelo blizu ali 
prav na meji novih znanstvenih odkritij izbranih tehnoloških področij in si tudi sama 
prizadevajo te meje pomakniti še naprej. Visoka tehnologija vsebuje vse ali vsaj nekatere od 
naslednjih značilnosti: nove vede, avtomatizacijo, prilagodljivost, oblikovanje sistema, učinek 
snežne kepe – primer mikročipov, ki je omogočil razvoj hitrih računalnikov, ti pa so pospešili 
razvoj še popolnejših mikročipov, možnost specializacije in kakovost, saj visoka tehnologija 
oblikuje možnosti za celovito kakovost in zmanjšuje odklone v njej (Giacomelli, 1997, str. 
74).  
 
Podjetje Intec TIV lahko uvrstim v visoko tehnologijo. V najširšem smislu lahko tehnologijo 
v podjetju opredelim tudi kot "know-how", ki obsega izdelčno tehnologijo, procesno 
tehnologijo in tehnologijo vodenja ter upravljanja (managementa), in jo ločim od bolj 
splošnega pojma znanje, ki naj ne bi imelo izključno neposredne uporabne vrednosti. Visoka 
tehnologija se v podjetju Intec TIV uteleša v oblikah, kot so izdelki ali sestavni deli izdelkov, 
procesi, delovna sredstva, materiali in viri ter visoko tehnološke storitve. Konkurenčna 
prednost podjetja Intec TIV temelji na znanju, zato je poudarek na maloserijski izdelavi in 
prototipih. Kakovost izdelkov in procesov ter diferenciacija oziroma individualnost izdelkov 
in storitev z večjo dodano vrednostjo sta temeljna vzvoda konkurenčnosti podjetja. 
Proizvodnja podjetja Intec TIV je prilagodljiva in je lahko visoko produktivna na osnovi 
najnovejših tehničnih pridobitev. 
 
5. 2 ANALIZA VPLIVOV OŽJEGA OKOLJA PANOGE 

5. 2. 1 Privlačnost panoge tiskanih vezij 

 
Podjetje Intec TIV je usmerjeno na svetovni trg, zato mora spremljati dogajanja na svetovnem 
trgu izdelovalcev plošč TIV (tabeli 20 in 21). Prelomnica v pogojih poslovanja  je bilo leto 
2001, ki ga je zaznamovalo upadanje prodaje. V Evropi in Ameriki se je upadanje prodaje iz 
leta 2001 nadaljevalo tudi v letih 2002 in 2003, v Aziji pa so se prihodki od krize v letu 2001 
zopet povečevali v letih 2002 in 2003. Tabela 20 prikazuje rast prihodkov v absolutnih 
zneskih in verižno rast iz leta v leto, izraženo v odstotkih. Očitno je, da je rast prihodkov 
največja na Kitajskem. 
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Tabela 20: Rast prihodkov po regijah v letih 1999–2003 (v mio USD) 
 
 Evropa Amerika Azija Preostali svet Svet 
Leto mio USD % Mio USD % mio USD % mio USD % mio USD % 
1999 4.544  9.181 18.818 268  32.810 
2000 5.451 19,96 10.625 16,02 22.354 18,79 298 11,19 38.756 18,12
2001 4.880 -10,48 7.170 -32,69 17.176 -23,16 335 12,42 29.560 -23,73
2002 3.780 -22,54 5.901 -17,70 18.055 5,12 311 -7,16 28.047 -5,12
2003 3.305 -12,57 4.961 -15,93 20.380 12,88 138 -55,63 28.784 2,63
Vir: Leiterplattenproduktion Europa 2003, ZVEI, 2004. 
 
Tabela 21: Deleži prihodkov po regijah  v letih 1998–2003 (v %) 
 

 
Leto 

Amerika 
% 

Evropa 
% 

Japonska 
% 

Kitajska 
% 

Preostala 
Azija 

% 

Preostali 
svet 
% 

1998 27,0 17,9 25,3 6,6 22,3 0,9
1999 28,0 13,8 24,4 7,1 26,9 0,8
2000 27,5 14,1 27,0 9,2 21,5 0,8
2001 24,3 16,5 25,3 11,4 21,4 1,1
2002 21,0 13,5 25,7 13,8 24,9 1,1
2003 17,2 11,5 26,4 19,0 25,4 0,5

Vir: Leiterplattenproduktion Europa 2003, ZVEI, 2004. 
 
Iz tabele 22 je očitno, da je Azija ustvarila 54,2 % svetovnega prihodka leta 1998, ki je znašal 
31,5 mio ameriških dolarjev, 70,8 % svetovnega prihodka, ki je znašal 28,8 mio USD, pa je 
ustvarila leta 2003. Samo Kitajska je ustvarila 26,8 % svetovnega prihodka leta 2003. V 
deležu svetovnega prihodka na Kitajskem so upoštevane tudi naložbe ameriških in tajvanskih 
podjetij. Ameriška podjetja so ustvarila približno 20 % in tajvanska približno 25 % od skupno 
6.146 mio USD prihodkov na Kitajskem v letu 2003, kjer se še vedno pričakuje nadaljnja rast 
obsega prodaje in prihod novih podjetij, ki bodo predvsem zaradi nizkih stroškov tu iskala 
svojo tržno priložnost. 
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Tabela 22: Prihodki Azije in Kitajske v primerjavi s svetom v letih 1998–2003  
                   (v mio USD)  
 

 
Leto 

Svet Azija Kitajska Azija v % 
svet. prihodka 

Kitajska v % 
svet. prihodka

1998 31.451 17.039 2.084 54,2 % 12,2 %
1999 32.810 18.818 2.342 57,4 % 12,4 %
2000 38.756 22.354 3.585 57,7 % 16,0 %
2001 29.560 17.176 3.376 58,1 % 19,7 %
2002 28.047 18.055 3.865 64,4 % 21,4 %
2003 28.784 20.380 5.471 70,8 % 26,8 %

Vir: Leiterplattenproduktion Europa 2003, ZVEI, 2004. 
 
V tabeli 23 je prikazan obseg prihodkov z različnimi kategorijami plošč TIV. Evropska 
podjetja, ki proizvajajo ES- in DS-plošče TIV od začetka do konca, so razvila tehnologijo do 
položaja tržne niše. Obseg prodaje za obe kategoriji ES- in DS-plošč TIV je porasel s 35 % 
leta 2000 na 38 %  leta 2003.  
 
Tabela 23: Obseg prihodkov z različnimi kategorijami plošč TIV v Evropi v letih  
                   2000–2003 (v mio EUR) 
   

2000 
 

2001 2002 2003 Obseg prodaje 
po tehnologiji  
ES-vezja 
DS-vezja 
VS-vezja 
HDI 
Posebna vezja 
Skupaj 

 483 
1.183 
2.324 

425 
359 

4.775 

347
1.192
1.929

424
341

4.233

327
943

1.466
362
150

3.250

233 
874 

1.216 
383 
211 

2.917 
v % 
ES-vezja 
DS-vezja 
VS-vezja 
HDI-VS 
Posebna vezja 

 
10,11 % 
24,78 % 
48,67 % 
8,91 % 
7,53 % 

8,20 %
28,16 %
45,58 %
10,01 %
8,06 %

10,07 %
29,03 %
45,13 %
11,15 %
4,62 %

 
7,99 % 

29,96 % 
41,68 % 
13,14 % 
7,24 % 

Vir: Leiterplattenproduktion Europa 2003, ZVEI, 2004. 
 
Največja konkurenca je v kategoriji VS-plošč TIV. Sprememba strukture panoge in 
konkurenca iz Azije sta glavna vzroka zmanjšanja števila izdelovalcev VS-plošč TIV. 
Najstabilnejši položaj ima kategorija HDI-VS, ki se jih izdeluje z najsodobnejšo tehnologijo. 
Seveda je treba tudi v tej kategoriji plošč TIV omeniti padec cen zaradi azijske konkurence. 
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Za posebna vezja se je povpraševanje v letu 2003 močno povečalo, tradicionalnim kupcem 
(vojska, letalstvo) so se pridružili tudi kupci iz avtomobilske panoge in komunikacijske 
opreme. 
 
Strokovnjaki predpostavljajo, da se v prihodnosti ne bodo več naročila selila v Azijo. Kupci 
se vse bolj zavedajo, da ponudba azijskih izdelovalcev ni konkurenčna evropskim, kar se tiče 
kakovosti plošč TIV, zanesljivosti dobav in logističnih operacij, kot so na primer vse bolj 
zahtevane tehnološke sposobnosti in svetovanja. Slednje pa pogojuje bistveno povečana 
vlaganja v aplikativni razvoj izdelkov in uvajanje novih tehnologij. Izdelava plošč TIV je 
razvejana dejavnost, ki pokriva več industrijskih panog in postaja pomemben vir izdelkov ter 
storitev velikih izdelovalcev različnih industrij, npr. avtomobilska industrija, industrija 
zabavne elektronike, telekomunikacije, avtomatika, robotizacija itd. Panoga elektronike je 
hitro rastoča s stališča količin in novih izdelkov. Čeprav se širi dejavnost storitev, ostaja 
znaten tudi delež dobaviteljev sestavin ali podsestavov. Prav ta del industrije je vedno bolj 
neposredno povezan s procesi pri odjemalcu, od načrtovanja izdelka in priprave tehnoloških 
rešitev do tesnih povezav prek morebitnih skupnih oskrbovalnih poti in logistike s tem 
podjetjem odjemalcem. Dodana vrednost je odvisna predvsem od tega, kako blizu v verigi je 
končni porabnik. Podjetje Intec TIV je običajno dobavitelj nekomu, ki vgradi ploščo TIV v 
elektronski sklop in ga proda končnemu porabniku. Vzpostavljajo se mreže poddobaviteljev, 
ki jih upravljajo odjemalci in tako imenovani grozdi kot oblika povezovanja poddobaviteljev 
za racionalnejši in kakovostnejši dostop do odjemalcev. 
 
Pritisk na zniževanje stroškov gre v smeri trajne skrbi za izboljšave in racionalizacijo 
poslovanja, kar je možno doseči le v povezani strukturi med odjemalcem (kupcem) in 
poddobaviteljem. Nujno obvladovanje stroškov pomeni poleg trajnega procesa izboljšav tudi 
pričakovanje kupca, da te procese neposredno spremlja, celo nadzoruje in v določeni meri v 
njih sodeluje. Pogosti očitki državam srednje in vzhodne Evrope so, da v podjetjih ni 
zadostnega vedenja o tem kje, kako in zakaj nastajajo stroški (Nekatere značilnosti nastopa 
podjetja na trgih EU − Poddobavitelji v EU, 2004). 
 
Načini za zniževanje stroškov so zunanje izvajanje, prenos proizvodnje v države z nižjimi 
stroški (plače, državne subvencije, nižji davki in manjše ekološke zahteve) in prenos znanja. 
Zaradi selitev je največ pridobila Kitajska, ki je nudila poleg nizkih stroškov tudi velik, 
najhitreje rastoč trg na svetu. Edina nevarnost na Kitajskem je socialno neravnovesje med 
obrobnimi in urbanimi območji. Prenos znanja od oblikovanja izdelka do poprodajnih storitev 
pomeni, da je nosilec proizvodnega procesa izvorni izdelovalec plošč TIV, proizvodni proces 
pa se večinoma prenese v azijska podjetja. Pri tem obstaja nevarnost, da nosilec proizvodnega 
procesa izgubi celotni "know-how", saj lahko končni izdelki postanejo zamenljivi (The 
European PCB Industry, 2002). 
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5. 2. 2  Tekmovalnost konkurentov  v panogi 

 
Tekmovalnost v panogi je velika, ker obstaja mnogo izdelovalcev v Evropi in celem svetu. 
Najnevarnejši so konkurenti iz Azije. Podjetja tiskanih vezij v Sloveniji so se usmerila na 
izdelavo malih serij in prototipov. Glavni konkurenti podjetju Intec TIV na slovenskem trgu 
so: AKA PCB, d. o. o., Luznar, s. p., Lingva, d. o. o., Grohar, s. p. Iz tehnološkega vidika je 
podjetje Intec TIV boljše od konkurentov, ker ima dovolj sredstev za vlaganje v sodobnejšo 
opremo in tehnološke procese ter lahko izdeluje zahtevnejša vezja. V primerjavi s konkurenti 
je kakovost izdelka boljša predvsem zaradi boljše izkoriščenosti zmogljivosti in vodenja 
sistema kakovosti. 
 
Na domačem trgu zmogljivosti podjetja Intec TIV presegajo povpraševanje po malih serijah 
in prototipih, zato se je podjetje usmerilo tudi v segment srednjih serij. V tem segmentu lahko 
podjetje Intec TIV s prilagodljivostjo, hitrostjo in ceno konkurira podjetjem na trgih Nemčije 
in Avstrije. Pri izdelovanju velikih serij ne more vzdrževati cenovnega pritiska podjetij s 
Kitajske. Tamkajšnja podjetja so zaradi visokih transportnih stroškov za letalske prevoze 
manj konkurenčna pri malih serijah, medtem ko transport velikih serij opravljajo z ladjami. 
Podjetje Intec TIV lahko na segmentu velikih serij konkurira podjetjem s Kitajske le, če želijo 
imeti kupci dobavitelja v Evropi.  
 
Kot primer posledic večje konkurence lahko omenim podjetje IskraEmeco. V letu 1999 je 
podjetje Intec TIV pokrivalo 70 % potreb podjetja Iskra Emeco po tiskanih vezjih, danes pa le 
še dobrih 20 %. Potrebe po tiskanih vezjih so se v podjetju IskraEmeco do danes zvišale za 
približno 100 %, glavni dobavitelji pa prihajajo iz Turčije, Kitajske in Italije. Podjetje Intec 
TIV pokriva potrebe podjetja IskraEmeco ob manjših serijah, in če so zahteve po hitrih 
dobavah. 
 

5. 2. 3  Nevarnost vstopa  

 
Ekonomija obsega zahteva od novih tekmecev drag in dolgotrajen vstop, v tem primeru je 
nevarnost vstopa novega tekmeca v panogo majhna. Učinki krivulje izkušenj so v panogi 
pomemben element. Zelo pomemben element nizkih cen so izkušnje pri poslovanju; malo 
verjetno je, da bo ob pomanjkanju kadrov, ki imajo znanje in izkušnje, vstop novih tekmecev 
lahek. Vrednost potrebnih naložb je v panogi velika, zato je manjša verjetnost vstopa novih 
tekmecev.  
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5. 2. 4  Substitucija izdelkov in storitev 

 
Substitucija izdelkov za zdaj ni mogoča. Pojavljajo se optimizacije tiskanih vezij, kar pomeni 
zmanjševanje velikosti z večjo koncentracijo delov na manjšem prostoru, ipd. Za izvedbo 
optimizacije mora biti količina izdelkov zadostna, da je ekonomsko upravičena. 
 

5. 2. 5  Pogajalska moč dobaviteljev 

 
S pojavom globalizacije se veča pogajalska moč dobaviteljev. Manjši dobavitelji umirajo, 
veliki dobavitelji jih pripajajo ali nadomeščajo njihove zmogljivosti s povečevanjem svojih. 
Izrazit tak primer so dobavitelji laminatov: njihovo število se je v Evropi zmanjšalo v osmih 
letih z 21 na 5. V zadnjem času so na trgu v ospredju dobavitelji iz Azije, ki so predvsem pri 
standardnih izdelkih zelo konkurenčni pri ceni, v zadnjem času pa tudi pri kakovosti. Tako 
dobavitelji pridobivajo svojo moč: koncentracija količin, vsiljevanje dobavnih rokov in cen. 
Primer je izdelovalec laminata Kingboard, šesti na svetu, ki izdela na mesec približno 1,5 mio 
m2 laminata; Intec TIV pa potrebuje približno 3.000 m2 laminata na mesec. Situacija je 
podobna pri dobaviteljih opreme: koncentracija moči, razvoj ostajata v Evropi, proizvodnja  
pa se  seli v Azijo. Pri sistemskih dobaviteljih (kemikalije) se pogodbe sklepajo za nekaj let. 
Sestava kemičnih snovi je skrivnost in celoten tehnološki proces je prilagojen 
dobaviteljevemu materialu. 
 

5. 2. 6  Pogajalska moč kupcev 

 
Moč kupcev je v panogi zelo velika, saj gre za velike kupce, ki imajo izbiro med velikim 
številom ponudnikov. Pogajalska moč kupcev se veča z večanjem konkurence iz Azije. 
Evropska konkurenca ni nevarna, saj so stroški pri podjetjih enakega obsega zaradi podobne 
opremljenosti podobni. Izdelki so standardizirani in pritiski na znižanje cene so zaradi 
konkurence Kitajcev veliki. 
 
 
6 PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI 
 
Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (PSPN) je koristen pripomoček za 
preučevanje celovitega položaja podjetja. Priložnosti in nevarnosti v okolju podjetja so nujno 
povezane z njegovimi prednostmi in slabostmi, saj iz slednjih do neke mere celo izhajajo. 
 
Na osnovi preučevanja posameznih poslovnih funkcij, organizacije in okolja podjetja ter 
analize uspešnosti poslovanja podjetja Intec TIV je bilo možno zaznati različne problemske 
situacije, slabosti, prednosti ter nevarnosti in priložnosti, ki izvirajo iz poslovanja, 
organizacije in okolja podjetja.  
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6. 1 PREDNOSTI IN SLABOSTI PODJETJA 
 
Vsako podjetje ima svoje prednosti in slabosti, ki jih je potrebno odkriti. Prednosti 
predstavljajo notranje sposobnosti, s katerimi razpolaga podjetje v primerjavi s konkurenco. 
Če gre za vprašanje prednosti, potem bi se le te morale uporabiti in maksimalno izkoristiti. 
Nasprotno, ko podjetje zasledi primanjkljaj v primerjavi s konkurenco na nekaterih področjih, 
govorimo o slabostih podjetja. Slabosti podjetja so tisti dejavniki, ki zmanjšujejo njegovo 
konkurenčno sposobnost. Če se v podjetju odkrijejo slabosti, je treba najprej sprejeti 
odločitve, ki se nanašajo na njihovo uporabo, in določiti ustrezno usmerjanje poslovanja 
podjetja, dokler podjetje z raznimi projekti znova ne ustvari prednosti. 
 
Glavne prednosti podjetja Intec TIV so: 
1. Tržni delež – podjetje Intec TIV ima skupaj s svojim večinskim lastnikom podjetjem 

Elgoline največji tržni delež v Sloveniji, približno 40 %, in je vodilno podjetje med 
slovenskimi izdelovalci tiskanega vezja.  

2. Kakovost izdelka in sposobnost izdelave posebnih vezij – podjetje ima v primerjavi s 
slovenskimi izdelovalci najsodobnejšo tehnološko opremo, v primerjavi z evropsko 
konkurenco je podjetje lahko konkurenčno s prilagodljivostjo, kratkimi dobavnimi roki in 
primerno ceno.  

3. Podjetje Intec TIV nudi kupcem celostno storitev – zaradi globalizacije poslovanja in 
panoge, ki jo označujejo hitre tehnološke spremembe, podjetje svetuje kupcem že v fazi 
načrtovanja izdelka, nudi jim tehnično podporo in dober servis. Podjetje skrbi za 
razvojno-inovacijsko dejavnost, s standardom kakovosti ISO 9001 pa vzdržuje kakovost 
izdelkov in storitev. 

4. Sistem vodenja kakovosti ISO 9001 – podjetje Intec TIV se lahko na osnovi pridobljenega 
standarda ISO 9001 vključuje na zahtevnejše trge, razumevanje kakovosti je zelo široko in 
ne pomeni več razumevanja kakovosti v ozkem tehničnem pomenu, temveč razumevanje 
kakovosti vseh poslovnih procesov.  

5. Strokovnjaki – vodstvo podjetja se zaveda, da ima dva strokovnjaka s posebnimi znanji in 
dolgoletnimi izkušnjami. To je konkurenčna prednost podjetja, zato se ju dodatno 
usposablja in nagrajuje. 

6. Tradicija in ugled – podjetje deluje na lokaciji Labore že 30 let, zato ima sloves solidnega 
izdelovalca tiskanih vezij, za večjo prepoznavnost na trgu je spremenilo logotip, pripravlja 
marketinško gradivo, oglašuje v slovenskih in nemških strokovnih revijah, v letu 2003 je 
izvedlo tržne analize za srbsko tržišče in analizo tržnega potenciala za nove izdelke v 
Sloveniji. 

7. Motiviranost vodstva – solastništvo v podjetju dodatno stimulira vodstvo za čim večjo 
dobičkonosnost kapitala in sredstev. Usmeritev vodstva je dolgoročna, zato se vodstvo 
zaveda, da je treba zaposlene motivirati k doseganju skupnega cilja z dobrimi delovnimi 
pogoji in plačilom. 
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Glavne slabosti podjetja Intec TIV so: 
1. Relativno nizek tržni delež na trgih v srednji Evropi – v Evropi je veliko izdelovalcev 

tiskanega vezja. Evropsko tržišče je zaradi solidnih pogojev poslovanja (likvidnost, 
plačljivost) zanimivo tudi za azijske izdelovalce. Podjetje Intec TIV je v primerjavi s 
konkurenti, ki imajo večji tržni delež, v slabšem pogajalskem položaju. 

2. Premalo letnih pogodb – nestabilno okolje povečuje negotovost, spremembe na 
svetovnem trgu in potrebe kupcev se hitro spreminjajo, zato je podjetje odvisno od 
trenutnih razmer in dnevnega povpraševanja. 

3. Nekonkurenčnost pri velikih serijah – azijska konkurenca ima cenejše izdelke v kategoriji 
velikih serij zaradi nižjih proizvodnih stroškov, predvsem cenejše delovne sile.  

4. Zaposleni – prenizka ali neustrezna izobrazba zaposlenih; to je delno posledica politike 
zaposlovanja iz preteklosti, delno pa gre za pomanjkanje kadra s tehničnim znanjem na 
trgu delovne sile. V primerjavi z evropsko konkurenco je v podjetju premalo strokovnega 
kadra s tehničnim in tržnim znanjem.  

5. Organizacijska kultura – pripadnost zaposlenih v podjetju Intec TIV je v primerjavi z 
odličnimi organizacijami slaba, klima podjetja je še premalo podjetniška. Uspeh podjetja 
bo odvisen predvsem od sodelovanje zaposlenih, pripadnosti in podjetniške usmerjenosti, 
ki ceni nagnjenost k tveganju, spremembam in izboljšavam. 

6. Ravnanje z zmožnostmi zaposlenih – podjetje nima kadrovskega oddelka, kadrovanje je v 
rokah izvršnega direktorja. Zaradi obsega zadolžitev, ki jih opravlja izvršni direktor, je 
premalo pozornosti usmerjene na ravnanje z zmožnostmi in motiviranjem zaposlenih. 
Podjetje nima pravilnika o nagrajevanju in napredovanju, ki bi bil sestavni del 
sistematizacije delovnih mest. Nagrajevanje se izvaja skladno s kriteriji za nagrajevanje, 
opredeljenimi v poslovnem načrtu.   

 
6. 2 PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI OKOLJA 
 
Pri analizi priložnosti in nevarnosti, ki je usmerjena k preučevanju značilnosti okolja podjetja, 
se zastavlja vprašanje, kaj predstavlja za podjetje priložnost in kaj nevarnost. Priložnosti 
podjetja obravnavamo kot kombinacijo okoliščin, časa in prostora, ki bi lahko dali – če so 
usklajeni z ustreznimi aktivnostmi podjetja – neke dobre rezultate v korist podjetja. 
Nevarnosti predstavljajo v zunanjem okolju tisto, kar ovira podjetje pri doseganju zastavljenih 
ciljev.  
 
Priložnosti, ki jih podjetju Intec TIV in posredno panogi ponuja okolje, so: 
1. Ekonomska globalizacija in regionalna integracija – stalno zniževanje trgovinskih ovir naj 

bi prineslo koristi tudi slovenskemu gospodarstvu. Globalizacija prinaša nove razvojne 
priložnosti, koristi pa lahko pričakujejo le tiste države, ki bodo izkazale prilagodljivost in 
hitro odzivnost.  

2. Iskanje tržnih priložnosti na Balkanu in v srednji Evropi – politične spremembe v letu 
1989 in osamosvojitev Slovenije so pomenile prehod v tržno gospodarstvo, hkrati pa 
izgubo prejšnjega jugoslovanskega trga in drugih socialističnih vzhodnoevropskih trgov. 
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Zaradi slovesa nekdanje Iskre in bližine je priložnost podjetja Intec TIV prodor na trge 
Balkana in srednje Evrope.   

3. Tehnološka sprememba je stalnica v panogi tiskanih vezij – za panogo so značilne 
inovacije, hitre tehnološke spremembe in visoki vložki v raziskave in razvoj. Podjetje se 
ukvarja predvsem z aplikativnim razvojem tehnoloških postopkov, zato ima podjetje 
veliko možnosti za razširitev proizvodnega programa. 

4. Povezovanje z drugimi podjetji – strateško partnerstvo narekujejo pogoji globalnih trgov. 
Priložnost za podjetje Intec TIV je sovlaganje s srbskim podjetjem in prodor na nove trge 
srednje Evrope. 

5. Partnerski odnosi s kupci – partnerski odnos pomeni, da podjetje zelo dobro pozna svoje 
kupce in se prilagaja njihovim posebnim potrebam, gradi odnos s kupcem s pretokom 
informacij in dodatnimi storitvami. Pričakovani posledici sta zvestoba in naklonjenost 
kupca.   

 
Nevarnosti, ki jih podjetju Intec TIV in posredno panogi ponuja okolje, so:  
1. Gibanje zniževanja cen tiskanih vezij – pritisk na zniževanje stroškov gre v smeri trajne 

skrbi za izboljšave in racionalizacijo poslovanja, podoben vpliv na znižanje stroškov ima 
ekonomija obsega.  

2. Naraščajoča azijska konkurenca v kategorijah zahtevnejših vezij – azijski izdelovalci 
postajajo konkurenčni evropskim tudi v segmentu zahtevnejših vezij. Največja problema 
azijskih konkurentov pri zahtevnejših ploščah TIV predstavljata komunikacija in 
strokovna podpora, zato ima vse več azijskih podjetij svoja predstavništva v Evropi. 

3. Recesija v elektroindustriji se nadaljuje od leta 2001 – obseg prodaje na evropskem trgu 
se zmanjšuje, pogoje gospodarjenja je označeval upad svetovne konjunkture.  

4. Pogajalska moč kupcev narašča – v panogi obstaja mnogo izdelovalcev v Evropi in svetu, 
zato lahko kupci izbirajo med različnimi poddobavitelji.  

5. Pogajalska moč dobaviteljev narašča – s pojavom globalizacije se večata pogajalska moč 
dobaviteljev in koncentracija moči, manjši dobavitelji umirajo, veliki jih pripojijo.  

6. Obstaja možnost substitutov – pravih substitutov ni, pojavljajo se izpeljanke plošč TIV, 
npr. prilagodljiva vezja.  

7. Spremembe nakupovalnih navad pri porabnikih – pri spremembi na strani porabe gre za 
konec množičnega trga in prevlado tržnih vrzeli nad vsemi drugimi opredelitvami 
homogenega povpraševanja na trgu. 

 
6. 3 PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI 
 
V tabeli 24 je prikazan zbir pomembnejših prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti 
podjetja Intec TIV, za njihovo analizo je bilo treba opraviti analizo celotnega podjetja in 
njegovega okolja. Prikaz je tako povzetek vseh predhodnih analiz. 
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Tabela 24: Zbir pomembnejših prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti  
                   podjetja Intec TIV 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 
- kakovost izdelka 
- odzivnost, prilagodljivost, celostna 

storitev 
- Tehnološka opremljenost 
- motiviranost vodstva 
- največji tržni delež v Sloveniji 
- tradicija, izkušnje, znanje 
- ugled pri kupcih 
- sistem vodenja kakovosti 

- relativno nizek tržni delež v Evropi in na 
trgih v osvajanju 

- nekonkurenčnost pri velikih serijah 
- prenizka in neustrezna izobrazba 

zaposlenih 
- premalo strokovnjakov s tehničnim in 

tržnim znanjem 
- premalo rednih naročil in letnih pogodb 
- organizacijska kultura, ravnanje z 

zmožnostmi zaposlenih  
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- ekonomska globalizacija, regionalna 
integracija, odprava trgovinskih ovir 

- sposobnost razširitve proizvodnega  
programa 

-    hitre, tehnološke spremembe 
- povezovanje z drugimi podjetji 
- novi trgi 
- razvojno inovacijski napori v 

tehnološke postopke  
- partnerski odnosi, svetovanje 

-    trend zniževanja cen plošč TIV 
- intenzivnost konkurence iz Azije 
- rastoča pogajalska moč kupcev in 

dobaviteljev 
- spremembe nakupovalnih navad 
- substituti oziroma izpeljanke plošč TIV 
- recesija 

Vir: Ocena avtorja na podlagi razgovorov z vodilnimi, 2004.  
 
Interno analizo podjetja sem izvedla s subjektivnim ocenjevanjem poslovnih funkcij, 
uspešnosti poslovanja in organizacije podjetja, tako da sem za ocenjevanje uporabila interno 
dokumentacijo (poslovna poročila, poslovnik za kakovost itd.) in opravila razgovore z 
vodilnimi v podjetju. Da bi ugotovila, v kakšnem položaju se nahaja podjetje, niso zadostovali 
le podatki, ki se nanašajo na interno analizo podjetja, temveč sem potrebovala tudi podatke, 
pridobljene z analizo okolja. Za pridobivanje podatkov iz okolja sem uporabila podatke, ki so 
zabeleženi v raznih dokumentih in poročilih, ki so javno dostopni (poročila vlade in strokovne 
publikacije).  
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7 DOLOČANJE VIZIJE PODJETJA IN OKVIRNIH CILJEV 
POSLOVANJA  PODJETJA INTEC TIV 
 
7. 1 VIZIJA 
 
Izjava o viziji je jedro in najvidnejši del strateškega planiranja. Podjetje Intec TIV do 2002 ni 
imelo jasne, pisne vizije, zato ni mogla služiti kot osnova za strateški model upravljanja 
podjetja. Vizija ni bila jasno, niti enotno izražena in ni bila posredovana drugim zaposlenim. 
V letu 2002 je podjetja oblikovalo naslednjo vizijo: 
 
Podjetje Intec TIV želi postati uveljavljen izdelovalec tiskanega vezja v osrednji Evropi, 
ki bo v najkrajšem odzivnem času zadovoljilo potrebe zahtevnejših kupcev s 
konkurenčno ponudbo majhnih in srednjih serij plošč tiskanega vezja na podlagi znanja 
in sodobne opreme. 
 
Pomembni elementi vizije podjetja Intec TIV so: 
 
 Izdelek ali storitev 

Podjetje Intec TIV mora upoštevati tržno situacijo in se zaradi relativno drage delovne sile v 
primerjavi s konkurenco azijskih držav usmeriti v izdelavo malih in srednjih serij plošč TIV 
ter v izdelavo prototipov na visokem tehnološkem nivoju in kupcu nuditi kompleksno 
storitev. Tržne dejavnosti mora razširiti po srednji Evropi in na republike nekdanje 
Jugoslavije. 
 
 Ljudje in njihovo delovanje za podporo viziji 

Podjetje Intec TIV mora postati prilagodljivo pri zadovoljevanju potreb kupcev, naročila mora 
obdelovati v kratkem roku. Podjetje mora biti osredotočeno na odjemalce in graditi 
dolgoročne partnerske odnose.  
 
 Kultura podjetja 

Podjetje Intec TIV si mora prizadevati za koncept učeče se organizacije, katere temelj je 
močna prilagodljiva kultura oziroma kultura, ki ceni nagnjenost k tveganju, izboljšavam in 
spremembam. 
  
 Ugled podjetja in njegova blagovna znamka  

Ugled podjetja in blagovna znamka predstavljajo intelektualni kapital. Intelektualni kapital je 
pomemben, ker se povečuje vsebnost znanja v izdelkih in procesih podjetja. Intelektualni 
kapital je pravzaprav največji, včasih celo edini vir dodane vrednosti izdelkov (Maček, 2000, 
str. 38). Dvigovanje nivoja znanja v organizaciji posledično vpliva na dvig konkurenčnosti. 
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Za podjetje Intec TIV predlagam, da dopolni vizijo tako, da jasno pove:  
 da bo med vodilnimi izdelovalci plošč TIV v Sloveniji; 
 da bo priznani izdelovalec srednjih in majhnih serij plošč TIV in prototipov v Evropi. 

 
Podjetje Intec TIV hoče biti najboljši partner kupcem, zato bo poudarjalo: 
 hitro odzivnost, 
 osredotočenost na odjemalce, 
 kakovost, 
 stroškovno učinkovitost, 
 inovativnost. 

 
Opredelitev strateških ciljev se nanaša na bistvene, vitalne rezultate, ki naj bi jih podjetje 
doseglo, pri čemer predhodno ugotovljene prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti ob 
istočasno zastavljeni viziji, predstavljajo temelje za oblikovanje dolgoročnih strateških ciljev. 
Strateški cilji podjetja Intec TIV izhajajo iz vizije. Pomembnejši strateški cilji so (Postavitev 
modela strateškega upravljanja, 2001): 
 
 Ostati mednarodno primerljivo podjetje pri izdelavi majhnih in srednjih serij plošč TIV v 

Evropi.  
 Povečati tržni delež v kategoriji zahtevnejših plošč TIV. 
 Postati izdelovalec prototipov in dobavitelj najpomembnejšim kupcem v avtomobilski 

industriji, elektroindustriji, telekomunikacijah v Evropi. 
 Ustanovitev lastnega podjetja za distribucijo in izdelavo majhnih serij plošč TIV in 

prototipov v Srbiji ali strateško partnerstvo s srbskim podjetjem. 
 Zniževanje nabavnih stroškov s povezovanjem in proizvodnih stroškov z dvigovanjem 

produktivnosti. 
 Uskladiti raven cen z nivojem kakovosti in tržnimi cenami. 
 Izboljšati ugled v kakovosti, zanesljivosti, prilagodljivosti. 
 Skleniti dolgoročne pogodbe s strateškimi kupci in dobavitelji. 
 Doseči ugled vodilnega podjetja v inovativnosti. 

 
7. 2 CILJI  
 
Pri postavljanju strateških ciljev je zelo pomembno določanje ciljne vrednosti posameznim 
strateškim ciljem. Ciljne vrednosti praviloma določi vodstvo podjetja po usklajevanju z 
direktorjem. Okvirni cilji obsegajo več elementov in niso podrobni niti natančni. Ti cilji so 
lahko izraženi v absolutnih ali relativnih številkah, lahko so količinski ali kvalitativni. 
 
Najpomembnejši ekonomski cilj podjetja Intec TIV je večja uspešnost poslovanja. Za mero 
uspešnosti se lahko uporabi dobičkonosnost kapitala ali dobičkonosnost sredstev. Strateški 
cilj lastnikov je dosegati stalno 20-odstotno letno rast kapitala in povečati delež kapitala v 
strukturi financiranja z 19,0 na 70,0 %. 
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V letu 2004 podjetje kupuje poslovne prostore, kar bo sicer povečalo vrednost stalnih 
sredstev, vendar bo rast donosnosti stalnih sredstev zaradi povečanja najbrž nekoliko nižja, 
predvsem zaradi koeficienta med prihodki in sredstvi.  
 
Podjetje lahko doseže večjo uspešnost poslovanja s povečevanjem produktivnosti in 
znižanjem stroškov poslovanja. Produktivnost želi izboljšati za 10 %, cilj lahko doseže z 
učinkovito organizacijo, vodenjem in motiviranjem zaposlenih.  
 
Panoga tiskanih vezij je tehnološko intenzivna, zato so za podjetje Intec TIV pomembna 
naložbena vlaganja v tehnologijo in razvoj. Zaradi konkurence azijskih izdelovalcev pri 
velikih serijah se je podjetje Intec TIV osredinilo na zadovoljevanje posebnih potreb kupcev 
in na izdelavo prototipov ter majhnih serij. Gibanja razvoja v svetu kažejo na zmanjševanje 
širine vezi in razmaka med njim. Pri prototipih prehajajo sedanje velikosti vezi od 100 ηm na 
30–50 ηm, pri velikih serijah pa od 125 na 75 ηm. Da bo podjetje Intec TIV lahko sledilo 
gibanjem minituarizacije in doseglo večjo dodano vrednost, mora začeti izdelovati plošče TIV 
s širino vezi 100 ηm in manj ter posebne plošče TIV, kot so prilagodljiva vezja in plošče TIV 
iz posebnih materialov (teflon, aluminij). To zahteva od podjetja naložbe v tehnološko 
opremo. Danes izdeluje podjetje Intec TIV kakovostno tiskana vezja  s širino vezi do 130 ηm.  
 
Odprti projekti v letu 2004 so povezani z izdelavo plošč TIV s širino vezi 100 ηm in manj v 
tehniki kovinskega rezista. V postopku se za odstranjevanje fotorezistov uporablja posebno 
sredstvo, ki je učinkovito in okolju prijazno, za odstranjevanje bakra se uporablja 
amonijakalno jedkanje, zadnja faza v sklopu linije je odstranjevanje prevleke Sn/Pb. 
Amonijakalno jedkanje nadomešča kislo jedkanje, ki se uporablja pri izdelavi plošč TIV s 
širino vezi 150 ηm.  
  
Cilj podjetja v letu 2004 je pridobiti certifikat ISO 14001, saj se podjetje zaveda pomembnosti 
varovanja okolja. V podjetju stalno potekajo priprave na nove zahteve in integracija okoljskih 
ciljev v vse aktivnosti podjetja: od razvoja, proizvodnje, trženja, uporabe izdelkov in ravnanja 
z njimi po končani življenjski dobi. Analiza okoljskih vidikov zajema: upoštevanje izpustov v 
zrak, izpust odpadnih vod, nastajanje trdnih odpadkov, kontaminacijo tal, ravnanje z 
nevarnimi snovmi in zakonodaja. Pomembni so podatki o porabi električne energije in vode.  
 
V skladu z evropsko direktivo bo zakonodaja prepovedovala uporabo svinca od 1. 7. 2006, 
zato je eden od pomembnejših projektov podjetja zamenjava zlitine kositer-svinec z zlitino 
zlato-nikelj ali uvedba kopeli za elektrolitsko kositrenje. Praviloma pomeni uvajanje novih 
tehnoloških kemijskih postopkov pri obdelavi površin tudi nastajanje novih kemičnih spojin, 
ki v bazenih za čiščenje delujejo kot kompleksanti za baker in ki motijo postopek čiščenja 
odpadne vode. Problem je nastajanje odpadnih vod, zato si je podjetje zastavilo dva cilja: 
zmanjšati količino zaostale koncentracije bakra na iztoku pod zakonsko mejo 0,5 mg/l in 
zmanjšati količino odpadne vode s 30 m3/h na 15 m3/h. 
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Cilj funkcije trženja je povečati prihodke od prodaje in povečati tržni delež v Sloveniji s 26 
na 32 % in v Nemčiji z 0,17 na 0,20 %. Podjetje si prizadeva pridobiti nova naročila pri 
obstoječih kupcih, nove kupce na obstoječih tržiščih v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji ter 
vstopiti na nova tržišča v srednji Evropi. Podjetje lahko doseže večjo rast prihodkov z 
izdelovanjem zahtevnejših tiskanih vezij, ki imajo večjo dodano vrednost. 
 
Glavni cilj podjetja Intec TIV je pridobivanje novih kupcev, ki bi imeli vsaj 20.000 evrov 
vreden letni odjem. V podjetju pospešeno potekajo dejavnosti za skupna vlaganja s srbskim 
podjetjem. Tako bo imelo podjetje možnosti za vstop na trge Bolgarije, Madžarske, Turčije in 
Romunije.  
 
Podjetje Intec TIV je sicer že pridobilo dobavitelja laminata s Kitajske, ker je na laminatu 
možen največji prihranek, vendar ima z dobaviteljem probleme zaradi neizpolnjevanja 
dobavnih rokov in spreminjanja dogovorjenih cen. Zato še vedno ostaja cilj podjetja Intec 
TIV pridobiti solidnega in cenovno ugodnega dobavitelja laminata s Kitajske. 
 
Zaposleni so v podjetju eden ključnih in nepogrešljivih elementov uspešnega razvoja, 
poslovanja in rasti podjetja. Kadrovska funkcija je v rokah managementa, njeno bistvo pa je 
pridobivanje, izobraževanje in nagrajevanje zaposlenih. Skrb za kadre pomeni vlaganje v 
njihov razvoj in trajno izpopolnjevanje ter s tem dviganje konkurenčnosti podjetij. Zlasti vse 
večja povezanost produkcijskih procesov skozi elektronsko poslovanje ne dopušča 
nenačrtnega dela s kadri. Dolgoročno mora podjetje Intec TIV skrbeti za razvoj lastnega 
kadra, saj gibanja in situacija v celotni Evropi kažejo na pomanjkanje usposobljenih tehničnih 
strokovnih kadrov. Vsekakor ne gre zanemariti znanja jezikov, kar je osnovni pogoj 
uveljavljanja osebnih kontaktov in komuniciranja s partnerji. 
 
Zato je cilj podjetja Intec TIV povečati znesek za usposabljanje z 12 mio tolarjev na 20 
milijonov, kar predstavlja v letu približno 206.186 tolarjev na zaposlenega. Izobraževanja 
potekajo z angažiranjem zunanjih ustanov, npr. tečaji nemškega jezika in izobraževanje za 
pridobitev certifikata ISO 14001.  
 
 
8 STRATEGIJE ZA NADALJNJI RAZVOJ PODJETJA  
 
8. 1 SEGMENTIRANJE TRGA IN OPREDELITEV CILJNIH SKUPIN KUPCEV 
 
Podjetje Intec TIV izdeluje tiskana vezja po naročilu kupcev, zato lahko za segmentiranje 
uporabim zemljepisni kriterij in enotni izdelek. Trenutna usmeritev podjetja je domači, 
slovenski trg in tuji nemški trg. Cilj podjetja so nova tržišča srednje Evrope. 
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V zemljepisnem segmentu Slovenije lahko segmentiram trg po velikosti kupcev, ki so 
razdeljeni v dva segmenta: veliki in majhni kupci. Segment majhnih kupcev lahko razdelim 
na podjetja, ki že kupujejo, in podjetja, ki še niso kupovala od podjetja Intec TIV.  
 
V segment velikih kupcev spadata IskraTel in IskraEmeco, z obema ima podjetje že 
dolgoletne poslovne odnose. Pri naročilih pogojujeta dober servis: hitro odzivnost, kratke 
dobave, prilagoditev izdelka njihovim potrebam in strokovno-tehnično podporo, partnerski 
odnos ter konkurenčno ceno in kakovost plošč TIV. V teh zahtevah je podjetje Intec TIV 
cenovno konkurenčno le v segmentu majhnih in srednjih serij vseh kategorij ES-, DS-, VS-
plošč TIV. Velike serije se praviloma naročajo posredno ali neposredno v Aziji. Pri velikih 
serijah je podjetje Intec TIV lahko le posrednik pri izbiri ustreznih dobaviteljev iz Azije. 
 
Podjetje IskraTel ima močan razvoj telekomunikacijske opreme. Od podjetja Intec TIV 
pričakuje aktivno sodelovanje z razvojnikom že v fazi načrtovanja končnega izdelka, dober 
servis in tehnično podporo. V segmentu prototipov cena ni glavni kriterij pri izbiri 
dobavitelja, ampak so to kratki dobavni roki, zanesljivost dobav in ponudba posebnih rešitev. 
Podjetje Intec TIV razvija za podjetje IskraTel plošče TIV z večjim številom plasti, na primer 
do 20.  
 
Segment majhnih kupcev je razdeljen na podjetja, ki že kupujejo, in podjetja, ki še niso 
kupovala od podjetja Intec TIV. Majhna podjetja imajo premalo tehnološkega znanja in 
premalo usposobljenega kadra, zato jim podjetje Intec TIV lahko ponudi tehnološke rešitve in 
konkurenčno ceno. Nekateri nezahtevni kupci še ne "cenijo" kakovosti plošč TIV, dokler ni 
reklamacij. V takšnih primerih jim podjetje Intec TIV nudi kakovosten proizvod (izdelek ali 
storitev). V Sloveniji ima podjetje Intec TIV največje zmogljivosti in tehnološko prednost v 
primerjavi z drugimi konkurenti zaradi obsega prodaje in sposobnosti vlaganja v zahtevnejše 
tehnologije, zato je cilj podjetja Intec TIV pridobiti nova majhna podjetja. 
 
V zemljepisnem segmentu Nemčije je podjetje Intec TIV konkurenčno v segmentu majhnih 
in srednjih serij ter prototipov z dobrim servisom in primerno kakovostjo plošč TIV. V 
segmentu velikih serij je podjetje cenovno nekonkurenčno azijskim izdelovalcem. Oddaljeni 
trgi pomenijo višje stroške logistike in embalaže. Največji oviri za pridobivanje naročil 
prototipov sta znanje nemškega jezika in oddaljenost kupcev. Prodaja na nemškem tržišču 
poteka prek zastopnikov, ki so stalno prisotni na zemljepisnem območju kupcev. Zaradi 
bližine so kupci večkrat obiskani (osebni stik), reševanje nastalih problemov je hitrejše, kar 
vodi v večje zaupanje. 
 
V podjetju Intec TIV potekajo aktivnosti za vstop v zemljepisni prostor Srbije. Podjetje 
raziskuje možnosti za prodajo na tem trgu, zato je že izdelalo analizo srbskega trga oziroma 
kolikšno je število izdelovalcev elektronskih komponent in kolikšno je potencialno število 
kupcev. Trg je bil raziskan z anketiranjem dejavnih kupcev elektronskih komponent in z 
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anketiranjem podjetij, ki uvažajo plošče TIV. Glavni dobavitelji tiskanega vezja na trg Srbije 
so izdelovalci iz Bolgarije, Madžarske in Makedonije. V zbranih podatkih tudi ni upoštevan 
uvoz, ki ni evidentiran z dokumenti. Na podlagi zbranih podatkov o zahtevnosti izdelkov, 
cenovnih razredih, organizaciji prodajnih mrež konkurentov in nastopanja konkurentov na 
trgu se bo podjetje Intec TIV odločilo o načinu prisotnosti na srbskem tržišču. 
 
8. 2 STRATEŠKE MOŽNOSTI RAZVOJA PODJETJA  
 
Strateške možnosti, ki jih ima podjetje na voljo, so omejene z dinamičnim prilagajanjem 
tehnološkemu razvoju. Ta bistveno določa širino proizvodnega programa, upoštevaje 
storitveno naravnanost in svetovanje kupcem. Iz značilnosti visoko tehnoloških trgov izhaja 
potreba po ustvarjanju lastnih trgov. Zlasti pri dinamičnih, majhnih in srednjih podjetjih  tudi 
po vrzelnem pristopu.  
 
Na osnovi Ansoffove kocke rasti lahko podjetje Intec TIV v določenem časovnem trenutku 
izbira med naslednjimi strateškimi možnostmi razvoja: 
 
Strategija omejene tržno-tehnološke diverzifikacije temelji na obstoječih izdelkih, na 
razvoju tehnologije in razvoju trženja, npr. novi kupci na obstoječih (Slovenija, Nemčija) in 
novih trgih (Srbija), ki kupujejo zahtevne VS-plošče TIV s čim večjim številom, to je 20- in 
več plastmi, ter HDI-VS-plošče TIV z mikrovezmi in mikroizvrtinami ter posebno geometrijo 
lika vezja (BGA). 
 
Strategija omejene izdelčno-tehnološke diverzifikacije temelji na ohranjanju obstoječih 
kupcev, na razvoju tehnologije in razvoju izdelka, npr. obstoječi kupci v Sloveniji in Nemčiji, 
ki zahtevajo nove kategorije plošč TIV oziroma prototipe. Problem novih materialov plošč 
TIV je, da jih ni možno obdelati z obstoječo tehnologijo. Nove kategorije plošč TIV bodo v 
prihodnosti izdelane iz posebnih materialov in bodo izpolnjevale posebne zahteve kupcev 
glede: prostora (flex-rigid), obstojnosti v visokofrekvenčnem polju (keramika) in odpornosti 
proti visokim temperaturam (teflon) (The PCB will become a more customer specific product, 
2004). 
  
Strategija popolne diverzifikacije obsega razvoj izdelkov, razvoj trgov in razvoj tehnološke 
osnove, npr. novi kupci na trgih Slovenije, Nemčije in Jugoslavije ter novi izdelki, ki 
zadovoljujejo posebne zahteve kupcev. 
 
8. 3 IZBIRA STRATEGIJE 
 
Za doseganje ciljev ima podjetje Intec TIV tri možnosti. Prva možnost je širok konkurenčni 
doseg s sorazmerno nižjimi stroški od konkurentov, ki daje prednost strategiji stroškovnega 
vodstva; druga možnost je strategija diferenciacije in vodstvo v kakovosti. Ta možnost je v 
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visoki tehnologiji bolj pogosta. Tretja možnost je v strateškem povezovanju s tujimi partnerji 
in prodor na nove trge. 
 

8. 3. 1 Poslovna strategija na osnovi diferenciacije  

 
V segmentu prototipov ponuja podjetje Intec TIV posebne tehnološke rešitve, izpolnjuje 
posebne zahteve kupcev in nudi kratke dobavne roke, kar povečuje vrednost izdelka. Ker se 
spreminjajo tehnologija in zahteve kupcev, je za podjetje pomembno, da se hitro odziva na 
potrebe trga in uveljavlja strategijo diferenciacije. Ta je v visoki tehnologiji bolj pogosta od 
strategije stroškovnega vodstva. Za to obstajajo trije poglavitni vzroki; prvič, le vodstvo v 
kakovosti je podlaga postavljanju lastnih standardov na trgu, ki vsaj deloma otežujejo vstop 
novih konkurentov; drugič, prilagajanje ponudbe, ki čim bolje zadovoljuje potrebe strank, 
omogoča vodstvo v kakovosti, s tem pa tudi premaguje odpor v začetnem obdobju razvoja 
trga; tretjič, takšen pristop omogoča podjetju dosegati višje cene, s tem pa skrajšuje dobo 
vračanja naložbenih sredstev v raziskave in razvoj.  
 
Podjetje Intec TIV je usmerjeno v aplikativni razvoj plošč TIV, kar pomeni razvijanje 
tehnoloških postopkov obdelave plošč TIV kot gradnikov za montažo elektronskih delov. 
Podjetje se zaveda pomembnosti sodelovanja z razvojnikom končnega izdelka, saj se 
največkrat že v fazi razvoja kupci odločijo za izbiro dobavitelja plošč TIV. Razvojniku je 
treba predstaviti tehnološke zmožnosti in storitve, ki jih lahko ponudi podjetje Intec TIV. 
Velikokrat je vzrok zavrnitve naročila za izdelavo plošče TIV slabo pripravljena 
dokumentacija oziroma datoteka, ker razvojnik premalo pozna tehnološki postopek izdelave 
plošč TIV. Svetovanje v fazi načrtovanja pomeni, da bo podjetje lahko izpolnilo posebne 
zahteve kupca, zato lahko pričakuje naročila prototipov, hkrati pa si ustvari ugled solidnega 
dobavitelja. Pri izdelavi prototipov so odstopanja v zahtevah plošče TIV še dovoljena, vendar 
je podjetje Intec TIV kupcu dolžno povedati za napake. Ko je vzorec plošče TIV potrjen, 
odstopanja niso več dovoljena, to pa pomeni že naročila za serijsko izdelavo. 
 
Podjetje se pri novih kategorijah plošč TIV vedno vpraša, kakšno tehnologijo potrebuje za 
izdelavo plošče TIV, kaj lahko naredi z obstoječo tehnologijo in koliko naročil lahko 
pričakuje z uvedbo novih tehnoloških postopkov. 
 
V okviru naložb v tehnološko opremo lahko omenim tudi ekološka vlaganja. Za uveljavitev 
na enotnem trgu EU je čedalje pomembnejši atribut za prehod v višje cenovne razrede 
sonaravni način proizvodnje. Zastarela tehnologija tega ne omogoča, po drugi strani pa so 
ekološka vlaganja veliko stroškovno breme. Po eni strani gre za velike vložke v posodobitev 
proizvodnje zaradi standardov proizvodnje in izdelka, po drugi strani pa gre za vprašanje, 
kako te visoke ekološke vložke spremeniti v konkurenčno prednost te industrije in jih skozi 
realizacijo dobiti nazaj. Potrebni in smiselni ukrepi za vzpostavitev večje sonaravnosti 
proizvodnje so: uskladitev tehničnih standardov (regulativa), pomoč države pri nadomeščanju 
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okolju neprijaznih tehnologij, testiranje surovin in materialov ter spremljanje ekoloških 
posledic proizvodnje in izdelkov. 
 

8. 3. 2 Poslovna strategija stroškovne učinkovitosti  

 
Podjetje Intec TIV uveljavlja strategijo stroškovne učinkovitosti pri serijski izdelavi, kjer so 
količine večje, izdelki standardizirani in izkorišča obseg proizvodnje, akumulirane izkušnje in 
vodstvo na trgu. Strategija stroškovne učinkovitosti v visoki tehnologiji ni preveč razširjena in 
se uveljavlja zlasti v poznejšem obdobju razvoja trga, saj je za to strategijo pomemben 
predvsem širok konkurenčni doseg. Ker podjetje nima rednih naročil, temveč je odvisno od 
dnevnega povpraševanja, lahko s strategijo stroškovne učinkovitosti in nižjimi cenami ohrani 
obstoječe kupce, hkrati pa  pridobiva nove kupce na domačem in tujem trgu..  
 
Zaradi cenovnega neprilagajanja tržnim razmeram je veliko podjetij v Evropi prenehalo 
delovati ali pa so preselila proizvodnjo v okolje z nižjimi proizvodnimi stroški ali na 
porajajoče se tržišče končnih izdelkov.  
 
Podjetje Intec TIV je lahko za obstoječe kupce tudi posrednik pri naročanju velikih serij s 
Kitajske. Slabost naročanja velikih serij so daljši dobavni roki (tudi 4–5 tednov) in nevarnost 
slabše kakovosti. Prednosti podjetja Intec TIV pri posredovanju niso povezane le z zaslužkom 
(približno 10–20 %), ampak se tako podjetje partnersko povezuje s kupci. Koristi partnerstva 
za kupce so, da kupci nimajo neposrednega stika z izdelovalci s Kitajske in tako ne nastajajo 
težave pri komunikaciji, predvsem kar se tiče jezika, tehničnih zahtev in poznavanja izdelkov. 
Podjetje Intec TIV z vhodno kontrolo ugotavlja kakovost tiskanih vezij kitajskih izdelovalcev 
in ob reklamacijah ponudi kupcem nujne količine v kratkem roku, preostanek naročil pa po 
določenem času. Tako so kupci zavarovani v primeru izdelkov slabše kakovosti ali 
neizpolnjevanja dobavnih rokov izdelovalcev s Kitajske. 
 
Za poddobavitelje je pomembno upoštevati cene končnih izdelkov velikih izdelovalcev kot 
bistveno merilo pri snovanju izdelka. Izkušnje s selitvami proizvodnje v Azijo zgolj zaradi 
cenejše delovne sile tudi ne dajejo več želenih, predvsem pa ne trajnih učinkov zniževanja 
stroškov. Izdelovalci tiskanih vezij se morajo zavedati položaja v panogi v Evropi in sprejeti 
sodobna razvojna gibanja, ki zahtevajo dvig produktivnosti, boljšo izrabo zmogljivosti in 
skrajšan odzivni čas, ki ga zahtevajo kupci. Pritisk na zniževanje stroškov gre namreč v smeri 
trajne skrbi za izboljšave in racionalizacijo poslovanja, kar je možno doseči le v povezani 
strukturi med kupcem in dobaviteljem plošč TIV. 
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8. 3. 3 Strategija povezovanja podjetij 

 
Temeljna izhodišča za odločitev o nastopu na srbskem trgu je podjetje Intec TIV pridobilo s 
tržno analizo. Podjetje je moralo pridobiti podatke o velikosti in razvitosti trga, številu 
ponudnikov in cenovnih razredih. Raziskave so pokazale, da je trg tiskanih vezij v Srbiji v 
fazi rasti in da je konkurenca med izdelovalci zahtevnejših tiskanih vezij višjega cenovnega 
razreda (prototipi) majhna. 
 
Podjetje Intec TIV ocenjuje, da ima naslednje možnosti za širitev in povečanje prodaje na 
srbskem trgu: direktni izvoz, ustanovitev lastnega podjetja ali lastnega predstavništva in 
povezovanje s srbskim podjetjem.  
 
Na osnovi analize potencialnih kupcev je podjetje že začelo sodelovanje z dvema srbskima 
podjetjema. Podjetje lahko neposredno izvaža prek lastnega prodajnega osebja ali prek tujih 
zastopnikov. Prednost lastnega prodajnega osebja je, da se lahko prodajne aktivnosti vodijo in 
nadzirajo s sedeža podjetja. Management podjetja Intec TIV v tem načinu nastopanja vidi več 
slabosti kot prednosti. Oddaljenost je povezana z večjimi stroški prodajnega osebja, 
pomanjkanjem osebnih stikov med zastopniki in kupci, zato je podjetje Intec TIV premalo 
obveščeno o dogajanju na trgu. Odnos kupcev do izdelkov tujega izvora si je lahko 
nasprotujoč, zato ima lahko podjetje Intec TIV manj možnosti za nadaljnje širjenje.  
 
Prednost tujih zastopnikov so bližina, nacionalni značaj ali kultura zastopnika domačina. 
Izmed vseh podjetniških nalog je naloga trženja kulturološko najbolj izpostavljena, saj so 
tržniki povezani s kupci. Kultura vpliva na vzorce vedenja in trženjski splet (Hrastelj, 1995, 
str. 364). Za podjetje Intec TIV so tuji zastopniki večja nevarnost, kar je povezano s stroški 
usposabljanja, ti pa lahko »jutri« odidejo h konkurenci.  
 
Prav tako je nevarnost za podjetje Intec TIV ustanovitev lastnega predstavništva, kar je 
povezano z zaupanjem v lojalnost in poštenost zaposlenih, prednost pa so bližina, servisiranje 
kupcev in hitro odzivanje na potrebe trga. 
 
Management podjetja Intec TIV ocenjuje, da je največja verjetnost nastopa na srbskem tržišču 
v povezovanju z lokalnim srbskim partnerjem. Strateško partnerstvo narekujejo pogoji 
globalnih trgov in z njimi podjetja usklajujejo le nekatere izmed virov, kar pomeni, da pri 
drugih ohranijo svojo avtonomnost. Takšna ureditev pokriva širok spekter različic formalnih 
in institucionalnih kooperativnih oblik ter izvozno-uvoznih razmerij, lahko so tudi oblika 
obvarovanja pred nasilnimi združitvami ob ohranjanju dela avtonomije (Hrastelj, 1995, str. 
491).  
 



 

91 

Hrastelj (2001, str. 221) omenja skupna vlaganja kot enega od tipov v strateških zavezništvih, 
in ko družabniki ustanovijo in vložijo, ponavadi paritetno in minimalno, v neodvisno podjetje. 
Z ustanovitvijo nove pravne osebe se ključne dejavnosti družabnikov razmejijo od teh, ki so 
predmet zavezništva. Dobički, ki jih izkazujejo te osebe, so sekundarni.  
 
Skupna vlaganja (joint venture) pomenijo lastniško udeležbo dveh ali več partnerjev pri 
nekem, za posebne namene na novo ustanovljenem podjetju, s katerim partnerji zagotavljajo 
skupne interese. Število tovrstnih sporazumov v svetu strmo narašča in to zaradi hitrih 
sprememb v tehnologiji, v telekomunikacijah in vladnih politikah, kar pomeni, da brez 
skupnih vlaganj podjetje vsako zase ne bi moglo izrabiti vseh priložnosti, ki so na voljo. Ta 
omogočajo angažiranje potrebnega kapitala, hkrati pa zagotavljajo (s kombinacijo prednosti 
vsakega od partnerjev) večjo verjetnost uspeha in razpršitev tveganja (Kenda, 2001, str. 211).  
 
Pogoji globalnih trgov narekujejo strateško partnerstvo, pri čemer je tehnološki razvoj 
enakovreden dejavnik. Pogodbene oblike tehnoloških zavezništev so pogostejše v segmentih 
high-tech, za katere so značilna nestabilna okolja, hitro zastaranje izdelkov in kjer so 
informacijski pretoki vitalni del poslovanja, povečane pa so negotovosti, tako glede 
postopkov kot izidov. 
 
Skupna vlaganja v na novo ustanovljeno podjetje bodo omogočila podjetju Intec TIV širjenje 
prodaje in status lokalnega dobavitelja, saj imajo domača podjetja na srbskem trgu prednost 
pred tujo konkurenco. Podjetje Intec TIV ocenjuje, da sta potenciala lokalnega partnerja 
pridobivanje informacij (kupci, plačljivost, izdelki) in vložen lastni kapital. S povezovanjem 
bo omogočena sinergija v stroških skupnega nastopanja (nižji stroški vhodnega materiala in 
kemikalij). Strateško partnerstvo daje možnost skupnega vstopa na trge Grčije, Romunije, 
Turčije, Rusije z zahtevnejšimi ploščami TIV, kjer primanjkuje izdelovalcev zahtevnejših 
plošč TIV. Podjetje bo preneslo v skupno podjetje starejšo tehnološko opremo za izdelavo 
manj zahtevnih vezij. Tako bo na novo ustanovljeno podjetje lahko izdelovalo srednje in 
majhne serije ter prototipe (2–3 kosi) v kratkih rokih (24 ur). Podjetje Intec TIV zaradi 
oddaljenosti ni sposobno oskrbovati kupce v roku 24 ur, saj na prevozu izgubi od 2 do 3 dni. 
Prednost skupnega podjetja je tudi zmanjšanje carinskih ovir, saj je izvozna carina v Rusijo za 
blago s srbskim poreklom 1 % in je nižja kot izvozna carina iz Slovenije v Rusijo. 
 
8. 4 PLAN RAZVOJA PODJETJA 
 
Dejstvo je, da je v Sloveniji premalo majhnih in srednje velikih podjetij, ki bi bila tehnološko 
napredna, zato Ministrstvo za gospodarstvo RS objavlja razpise za spodbujanje inovativnosti 
in konkurenčnosti. Še posebej naj bi pospeševalo nastanek in razvoj tehnološko naprednih 
podjetij.  
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Program vlade za spodbujanje tehnološkega razvoja obsega dejavno vključevanje podjetij v 
proces globalizacije, dvig bruto dodane vrednost s povečevanjem izdelave izdelkov visoke 
tehnologije – na osnovi novih oziroma inovacijskih tehnoloških postopkov, povečanje 
podjetniških vlaganj v razvoj zahtevnejših tehnologij. Med drugim je treba izpostaviti še: 
spodbujanje sodelovanja raziskovalnih ustanov in univerz s podjetji pri skupnih razvojnih 
projektih, spodbujanje hitrejšega prenosa znanja iz raziskovalne sfere v podjetja, spodbujanje 
strateškega povezovanja in tehnološkega razvoja za varstvo okolja (Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije, 2002, str. 61). 
 
Razvoj celovite strategije je v tesni povezavi z drugimi strategijami v podjetju, bodisi na 
funkcijski ravni bodisi na ravni managementa celotnega podjetja, kjer gre zlasti za strategijo 
sistema vodenja kakovosti. Podjetje Intec TIV želi izboljšati produktivnost z učinkovito 
organizacijo, managementom in motiviranjem zaposlenih.  
 

8. 4. 1 Trženje 

 
Trženje v dinamičnem podjetju ne more biti več omejeno na raven poslovne funkcije, ampak 
postaja bistveni del njegove poslovne strategije. Upoštevajoč načela trženja, temelječega na 
odnosih, je trženje temelj poslovne filozofije v strateškem managementu. 
 
Trženje visoke tehnologije se bistveno razlikuje od splošnih trženjskih načel tradicionalnih 
trgov porabnih in industrijskih dobrin. Visokotehnološki izdelki in storitve so praviloma 
kompleksnejši od tradicionalnih porabnih in industrijskh dobrin. Tako stanje je rezultat 
nenehnih tehnoloških sprememb v panogi, ki vplivajo na trženjsko strukturo, dolžino 
življenjskih ciklusov izdelkov in tehnologije. Tehnološka strategija zahteva nenehno 
sodelovanje med raziskovalno razvojno dejavnostjo in trženjskimi dejavnostmi podjetja ter 
bistveno določa trženjsko strategijo. Vpliva na izbor ciljnih trgov in določa čas, način vstopa 
nanje ter določa ponudbo podjetja.  
 
Negotovosti v povpraševanju se ne da zmanjšati, dolgoročno bo podjetje Intec TIV 
uspešnejše, če bo uveljavilo strategijo diferenciacije (kakovost izdelkov, zadovoljevanje 
posebnih potreb kupcev) in če bo gradilo dolgoročne partnerske odnose (dodatne storitve in 
svetovanje kupcu že v fazi razvoja izdelka). Strategija diferenciacije z vidika trženja zahteva 
usmerjanje h kakovosti, ta usmeritev pa temelji na integraciji porabnika v podjetje, na 
razširitvi ponudbe s storitvami za kupca, hkrati pa odpira prostor za kooperativno naravnanost 
podjetij in strateške povezave med njimi.  
 
Podjetje Intec TIV bo moralo sistematično razvijati trženjsko funkcijo, ki bo pripravljala tržne 
raziskave na obstoječih in novih trgih. To pomeni sistematično zbiranje podatkov o 
konkurentih, njihovem poslovanju in načinu odzivanja. Teh podatkov danes ni več težko 
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zbrati, ker se podjetja pojavljajo na svojih spletnih straneh, na sejmih, v časopisih in 
strokovnih revijah, težje je prepoznati nove konkurente, zlasti v tržnih nišah. 
 
Podjetje bo moralo dejavno tržno komunicirati in potencialni tržni segment prepričljivo 
obveščati o prednostih izdelkov, predvsem o njihovi kakovosti in izpolnjevanju okoljskih ter 
drugih tehničnih standardov. Poleg trženjskih informacij je treba zagotoviti tudi celovitost 
proizvodnih in servisnih storitev ter aplicirati izdelke, narejene po meri in zahtevi kupca. 
Celovita ponudba zahteva okrepljene predstavitvene dejavnosti, npr. predstavljanje podjetja v 
mednarodnem okolju. Učinkovito predstavitveno sredstvo je predstavitveni dokument ali 
profil podjetja, lahko je tudi kratka zloženka ali brošura s slikovnim materialom. Pri 
vzpostavljanju sodelovanja s kupcem mora podjetje pripraviti ustrezno ponudbo. To pomeni, 
da je zelo pomembna primernost začetne cene, ki mora biti primerno visoka oziroma v 
sorazmerju z drugimi ključnimi parametri.  
 
Podjetje Intec TIV bo moralo biti izvozno usmerjeno ter načrtovati in izvajati trženjske 
dejavnosti, zato v podjetju pospešeno potekajo dejavnosti za skupna vlaganja s srbskim 
podjetjem. Strateško povezovanje na področju proizvodnje ter še zlasti na področju prodaje 
(razvoj novih, dragih prodajnih poti) bo pomembno vplivalo na konkurenčnost. Tako bo 
podjetje imelo možnosti vstopa na trge Bolgarije, Madžarske, Turčije in Romunije, kjer 
primanjkuje izdelovalcev zahtevnejših plošč TIV višjega cenovnega razreda.  
 
V nabavnem trženju mora podjetje Intec TIV izvajati selekcijo dobaviteljev, in če je možno, 
podaljševati roke plačil. Pri nabavi vhodnih komponent je v primerjavi z velikimi podjetji v 
slabši pogajalski poziciji. Podjetje Intec TIV lahko sledi gibanjem na področju panoge 
tiskanih vezij, kar pomeni selitev določenih proizvodnih faz na območja s cenejšo delovno 
silo, vendar je problem predvsem velikost podjetja in obseg poslovanja. Vsekakor pa bo 
podjetje posrednik pri naročanju velikih serij na Kitajsko in bo tako prevzelo odgovornost za 
kakovost izdelkov ter izpolnjevanje dobavnih rokov. 
 

8. 4. 2 Razvoj in tehnologija 

 
Tehnološke prenove podjetja se je treba lotiti najprej z izdelavo strateških analiz in 
trženjskega pozicioniranja izdelkov. Podjetje Intec TIV mora raziskati, kje se nahaja glede 
izdelka in trga, ter se šele potem, ko je podan odgovor, kateri so dolgoročno rentabilni izdelki 
in katere so najnovejše tehnologije, ki te izdelke izdelujejo, lotiti samih investicijskih 
projektov.  
 
Dinamičen razvoj elektronskih delov s povečanim številom funkcij zahteva spremembe v 
oblikovanju lika vezja. Razvoj plošč TIV v različnih tehnoloških obdelavah gre v smeri 
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sodelovanja s kupcem v fazi oblikovanja produktov, pripravo prototipov in uvajanjem 
izdelkov na trg. Vzpostavitev kompetence na izdelku je ključni element dolgoročnega 
poslovnega sodelovanja, ki lahko pomeni tudi boljšo povezanost s kupcem in s tem lažje 
sledenje njegovim potrebam in praviloma dolgoročno sodelovanje. 
 
Podjetje Intec TIV mora slediti gibanjem minituarizacije in dosegati večjo dodano vrednost, 
zato bo potrebna nova tehnološka oprema – fotorisalnik, osvetljevalni stroj s točkovnim 
svetlobnim virom, naprava za optično kontrolo plošč, samodejni sistemi za nakladanje in 
preureditev prevoza na vozičke, izboljšanje nanosa bakra z uvedbo impulznega bakrenja itd. –
, ki bo sposobna zagotoviti stalne in stabilne pogoje med izvajanjem delovnih operacij v 
smislu povečevanja kakovosti izdelkov in povečevanja produktivnosti. 
 
Razmere na trgu zahtevajo od podjetja Intec TIV stalna prizadevanja za posodobitev 
tehnološke opreme in doseganje optimalnejših proizvodnih procesov in porabe materiala, časa 
in energije. Tehnološki napredek omogoča podjetju Intec TIV, da vse bolj prilagaja ponudbo 
različnim, tudi edinstvenim potrebam porabnikov. Razvoj tehnologije je postal vse bolj 
predmet specializacije in izid dela posebnih raziskovalno-razvojnih oddelkov. 
 
Raven tehnološke opremljenosti podjetja določajo tehnična opremljenost, delež zaposlenih z 
univerzitetno izobrazbo in delež avtomatiziranih delovnih naprav. Podjetje Intec TIV se lahko 
tehnološko razvije z vložki v izobraževanje, novimi naložbami in izdatki za raziskave in 
razvoj. Nova tehnološka oprema bo sposobna zagotoviti stalne in stabilne pogoje med 
izvajanjem delovnih operacij v smislu povečevanja kakovosti in povečevanja produktivnosti 
(preventivni ukrepi za preprečitev napak) ter uvajanje okolju prijaznih tehnologij.  
 
Potrebna naložbena sredstva bo podjetje skušalo pridobiti iz tekočega poslovanja, z naložbami 
dobička, z dezinvestiranjem zastarelih proizvodnih zmogljivosti (prodaja srbskemu partnerju) 
in s pridobivanjem dolgoročnih kreditnih virov. V letu 2004 se bo podjetje Intec TIV znova 
prijavilo na razpis za spodbujanje tehnoloških naložb s strani Ministrstva za gospodarstvo. 
 
Z vključitvijo Slovenije v EU in zaradi ekološke osveščenosti izdelovalcev in potencialnih 
kupcev narašča pomen ekoloških naložb. Potrebni ukrepi za večjo sonaravnost proizvodnje 
so: uskladitev tehničnih standardov (regulativa), vzpostavitev sistema kakovosti za varstvo 
okolja (pridobitev certifikata ISO 14001) ter izpolnjevanje evropskih direktiv. 
 
Podjetje Intec TIV se zaveda, da so ekološki standardi, poleg tehničnih standardov, eden od 
ključnih dejavnikov konkurenčnosti. Obstoj podjetja Intec TIV v prihodnosti bo odvisen od 
sposobnosti izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev (nadomeščanje okolju neprijaznih 
tehnologij) in vključevanja okoljskih stroškov v ceno izdelkov in storitev (raziskave ekoloških 
posledic proizvodnje in izdelkov). 



 

95 

Dejavnosti razvojno-tehnološkega oddelka v podjetju Intec TIV so zelo povezane z evropsko 
direktivo 2002/95/EC o prepovedi uporabe svinca, kadmija, živega srebra, kroma ter 
organskih spojin PBB (polibrom bifenil) in PBDE (polibrom difenil eter), ki začne veljati s 1. 
julijem 2007, zato podjetje išče zamenjavo za zlitino svinec/kositer z zlitino nikelj/srebro. 
Podjetje išče rešitve tudi pri dobaviteljih surovin in materiala. Pri postopku z zlitino 
nikelj/srebro so zagonski stroški visoki, zato bo podjetje moralo pridobiti zadostno količino 
naročil; tehnološke zmogljivosti pri tem postopku so izkoriščene le, če delo poteka v dveh 
izmenah.  
  

8. 4. 3 Zaposleni 

 
Zaposleni so med najpomembnejšimi dejavniki kakovostne konkurenčnosti. Uspešne družbe 
se zavedajo, da je zavezanost zaposlenih vitalna sestavina organizacijskega uspeha, in gojijo 
kulturo, ki spodbuja prilagajanje in učenje. Močna, prilagodljiva kultura ustvarja občutek 
pripadnosti, kar podpira druge elemente, kot sta timsko delo in nagnjenost k tveganju, 
izboljšavam in spremembam.  
 
Eden izmed pomembnih strateških izzivov, s katerim se bo moralo spoprijeti podjetje Intec 
TIV v prihodnosti, je izboljšanje strokovnih znanj o tehnologiji izdelave izdelka. Če želi 
podjetje doseči evropsko raven tehnološke opremljenosti in produktivnosti evropskih 
izdelovalcev, se bo moralo kadrovsko in organizacijsko okrepiti. Za podjetje bi bilo smiselno 
usposabljanje in zaposlovanje mladih raziskovalcev v povezavi z univerzo  (Fakulteta za 
elektrotehniko) in raziskovalnimi ustanovami (Inštitut Jožef Štefan), projektno zaposlovanje 
izkušenih strokovnjakov s specialističnimi znanji (pogodbeni strokovnjaki), izvajanje 
projektov tehnološke prenove ter podpora razvojnemu oddelku v podjetju. 
 
Tehnološke spremembe in uvajanje tehnologije, ki potrebuje manj delovne sile, postavlja 
pomembno vprašanje o zaposlenosti. Določenih novih poklicev in znanj, ki jih zahteva nova 
tehnologija na trgu delovne sile, zelo primanjkuje, presežek delovne sile pa so tisti poklici in 
znanja, ki tehnološko izumirajo. Podjetje Intec TIV izkazuje slabo kvalifikacijsko strukturo, 
primanjkuje strokovnega kadra s tehničnim znanjem (razvojnikov, ekologov,) in tržnikov v 
nabavi in prodaji. Za področje informatike podjetje nima lastnega kadra, ampak sodeluje z 
zunanjimi sodelavci. V podjetju si prizadevajo, da bi bili na novo zaposleni usposobljeni za 
točno določeno delovno mesto, vendar na trgu primanjkuje kadra s tehnološkim in tehničnim 
znanjem. 
 
Zato podjetje Intec TIV izvaja dousposabljanje in preusposabljanje zaposlenih za povečevanje 
produktivnosti in uvaja prilagodljive organizacije dela z zviševanjem ravni znanja ter 
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usposablja zaposlene za vodenje in upravljanje določenih tehnoloških procesov oziroma 
poslovnih funkcij. Namen ukrepov je dvig usposobljenosti ključnih kadrov in organizacija 
notranje skupine izurjenih vodij za prenos znanja. V usposabljanje spadajo tudi tečaji 
nemškega jezika.  
 
Zelo pomemben je prenos znanja iz projekta v postopek izdelave tiskanih vezij. Vodje morajo 
opraviti teoretični preizkus znanja s 75-odstotno uspešnostjo in tudi praktični preizkus, da 
lahko prepoznavajo napake pri delu. Znanje morajo uspešno prenesti na zaposlene, ki jih je 
potrebno ob tem ustrezno motivirati in jim vzbuditi zanimanje. Zaposlenim je potrebno nuditi 
dobre pogoje dela: udeležbo na seminarjih, konferencah, strokovno literaturo in publikacije, 
učenje tujih jezikov ter druga dodatna znanja. Za uspešno uvajanje novih tehnoloških 
postopkov so zelo pomembne povratne informacije izvajalcev, saj se vse napake projekta 
dejansko pokažejo s praktičnim delom. 
 
Razvijanje zaposlenih vključuje poleg usposabljanja tudi napredovanje in ocenjevanje 
uspešnosti, ki bo podjetju Intec TIV pomagalo obdržati produktivne zaposlene. Oblikovanje 
plačnih sistemov in sistemov nagrajevanja je naloga, ki jo velika podjetja prepuščajo 
zunanjim svetovalcem. Podjetje Intec TIV nima sistema nagrajevanja in napredovanja, 
uspešnost zaposlenih se ocenjuje na podlagi kriterijev, ki so sestavni del poslovnega načrta. 
Management pripravlja v letu 2004 novo kolektivno pogodbo v skladu z zakonodajo. 
Spremenjen bo tarifni del kolektivne pogodbe, ki bo vezan na uspešnost poslovanja podjetja. 
 

8. 4. 4 Organizacija podjetja 

 
V podjetju Intec TIV ima management tudi lastniški delež, kar pomembno vpliva na njegovo 
motivacijo za izboljšanje poslovanja in dvig produktivnosti. Pri tem gre tudi za usposabljanje 
širšega vodstva pri strateškem managementu. 
 
S kulturo organizacije so določene tudi vrednote in načela vedenja. Takšna načela so tudi 
načela vodenja kakovosti. Načelo vodenja kakovosti je splošno in temeljno pravilo ali 
prepričanje za vodenje in delovanje neke organizacije, katere cilj je dolgoročno izboljševati 
kazalnike poslovanja z osredotočenostjo na odjemalce, ob tem pa uravnotežiti potrebe vseh 
deležnikov.  
 
Management organizacije mora vidno in javno izkazovati zavezanost načelom vodenja 
kakovosti in bistvom odličnosti, ki poudarjajo naravnanost na kupce, in storiti vse njihovo za 
razumevanje, uvajanje in izvajanje v praksi. Podjetje izboljšuje kakovost vodenja z uvajanjem 
koncepta učeče se organizacije, kjer je prisotna stalna praksa ocenjevanja lastne 
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organiziranosti in učinkovitosti vodenja. Sistem učeče se organizacije je tesno povezan in 
temelji na načelih vodenja kakovosti.  
 
Tehnološke spremembe vplivajo na ustroj podjetij. Tradicionalna hierarhična struktura, ki 
razdvaja zaposlene, ne velja več, temveč temelji na timski, neprestanem učenju in inovacijah 
ter na izkoriščanju informacijske tehnologije. Dejavniki uspeha sodobnih organizacij so 
hitrost pri vseh dejavnostih (hitre storitve kupcem, hitro umeščanje novosti na trg), 
prilagodljivost (zaposleni obvladajo več delovnih operacij) in integracija (porazdelitev 
odgovornosti na nižje ravni, nadomeščanje in lojalnost zaposlenih, uvajajo se sodelovanje in 
horizontalne komunikacije).  
 
Management podjetja Intec TIV mora ugotoviti, kakšne so možnosti za znižanje operativnih 
stroškov in kakšen je organizacijski optimum tekočega poslovanja v podjetju glede pretočnih 
časov, ki prinaša poslovno stabilnost in pozitivno tekoče poslovanje.  
 
Za podjetje Intec TIV lahko predlagam naslednje notranje managerske ukrepe za dvig 
konkurenčnosti: povečanje prodajnih cen (dvig kakovosti, razvojno inovacijski napori), 
konstantno spremljanje stroškov porabe repromaterialov in pomožnih materialov, 
vzpostavitev sistema nadzora nad porabo procesnih materialov, vodenje sistema za nadzor 
porabe energentov, spremljanje porabe vode in elektrike in skrbeti za izrabo virov energije v 
proizvodnih procesih, zmanjšanje stroškov nekakovosti (celovita kakovost, nadzor 
dobaviteljev, lastni servisi), zmanjšanje napak in izmeta (osebna odgovornost izvajalcev, 
usposabljanje delavcev, celovita kakovost), zmanjšanje odpadka materiala (boljše načrtovanje 
materiala, pravočasna nabava) ter zmanjšanje kasnitvenih penalov pri dobavah (odgovornost 
managerjev, boljša koordinacija in načrtovanje). 
 
 

9 ZAKLJUČEK 
 
Institucionalne spremembe v Sloveniji, še posebej po osamosvojitvi, pomenijo prehajanje  na 
načine gospodarjenja, kot jih poznajo razvita tržna gospodarstva. S problemi strateškega 
preoblikovanja se je tako kot večina slovenskih podjetij ukvarjalo tudi podjetje Intec TIV. 
Procesi strateškega preoblikovanja so narekovali izbiro posebnih ciljev, ki jih je podjetje v 
takšnih razmerah lahko uresničevalo: preživetje, znižanje stroškov, krčenje obsega podjetja, 
likvidnost. Nedavna priključitev k EU pomeni, da mora Slovenija dolgoročno upoštevati tudi 
industrijsko politiko EU. Eden od osnovnih ciljev industrijske politike v EU je globalizacija 
poslovanja podjetij, pri tem pa so nove tehnologije, podjetniška usmerjenost in inovativnost v 
financah, temeljni razvojni vzvodi in nujen pogoj za odpiranje nacionalnih gospodarstev.  
 
Preučevana gospodarska panoga elektroindustrije, v kateri posluje podjetje Intec TIV, je 
tehnološko intenzivna. Kakovost izdelkov in skrb za uresničevanje kakovosti sta postali v 
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visoki tehnologiji samoumevni. Tehnološki napredek v panogi omogoča podjetjem, da vse 
bolj prilagajajo ponudbo različnim, tudi edinstvenim potrebam uporabnikov. Dinamična 
tehnološka strategija podjetja v visoki tehnologiji bistveno določa trženjsko strategijo in 
zahteva nenehno sodelovanje med aplikativnim tehnološkim razvojem in trženjskimi 
aktivnostmi podjetja.  
 
Spremembe v poslovnem okolju podjetja in v družbi nasploh ter tehnološki razvoj so v 
podjetju Intec TIV zahtevali modernizacijo proizvodnje in osredotočenost na kupca, kar 
pomeni graditev partnerskih odnosov in povezovanje s kupci. Kakovost izdelkov, hitra 
odzivnost, kratki dobavni roki in svetovanje kupcem so zagotovilo za naročila v prihodnosti. 
V opredeljenih razmerah trženje ne more biti več omejeno na raven poslovne funkcije, ampak 
postaja bistveni del poslovne strategije. 
 
V delu sem skušala opredeliti razvojno strategijo podjetja Intec TIV; za osnovo pri tem mi je 
služila sistematična analiza poslovnih funkcij, organizacije podjetja in vplivov širšega okolja. 
Na subjektivni oceni prednosti in slabosti podjetja ter prepoznanih priložnosti in nevarnosti, 
ki pretijo podjetju, sem skušala ugotoviti razvojne možnosti podjetja.  
 
V sedanjih razmerah je lahko podjetje Intec TIV konkurenčno na obstoječih in novih trgih v 
segmentu majhnih in srednjih serij plošč TIV ter prototipov, medtem ko se naročila za velike 
serije plošč TIV praviloma selijo v Azijo. Pomembnejši strateški cilji, ki jih je postavilo 
podjetje Intec TIV in izhajajo iz vizije, so: 
 ostati mednarodno primerljivo podjetje pri izdelavi majhnih in srednjih serij plošč TIV v 

Evropi;  
 povečati tržni delež v kategoriji zahtevnejših plošč TIV; 
 postati izdelovalec prototipov in dobavitelj najpomembnejšim evropskim kupcem v 

avtomobilski industriji, elektroindustriji, telekomunikacijah; 
 ustanovitev lastnega podjetja za distribucijo in izdelavo majhnih serij plošč TIV in 

prototipov v Jugoslaviji ali strateško partnerstvo s srbskim podjetjem; 
 zniževanje nabavnih stroškov s povezovanjem in proizvodnih stroškov z dvigovanjem 

produktivnosti; 
 uskladiti nivo cen z nivojem kakovosti in s tržnimi cenami; 
 izboljšati ugled v kakovosti, zanesljivosti, prilagodljivosti; 
 vzpostaviti dolgoročne pogodbe s strateškimi kupci in dobavitelji; 
 vzpostaviti ugled vodilnega podjetja v inovativnosti. 

 
Na osnovi Ansoffove kocke rasti in razvoja sem za podjetje Intec TIV ugotovila, da lahko v 
določenem časovnem trenutku izbira med tremi strateškimi možnostmi razvoja: strategijo 
omejene tržno-tehnološke diverzifikacije, strategijo izdelčno-tehnološke diverzifikacije in 
strategijo popolne diverzifikacije. Strategije razvoja podjetja sem podprla s poslovnima 
strategijama na osnovi diferenciacije in na osnovi stroškovne učinkovitosti.  
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Poslovna strategija mora opredeljevati pot, kako bo podjetje dosegalo konkurenčno prednost. 
Podjetje lahko doseže razlikovanje od konkurentov na podlagi diferenciacije, ki temelji na 
tehnološki prednosti, v poznejšem obdobju razvoja trga pa preide na strategijo stroškovnega 
vodstva, v kateri izkorišča akumulirane izkušnje in obseg proizvodnje. Zato je treba za 
oblikovanje primerne strategije skrbno ocenjevati spremembe v okolju podjetja in pri tem 
upoštevati dinamiko okolja in panoge, ki nenehno prinaša nove priložnosti.  
 
Na podlagi gibanj v okolju in okvirnih ciljev podjetja Intec TIV sem za doseganje ciljev 
podjetju predlagala plan razvoja oziroma aktivnosti v funkcijskih strategijah: trženje, razvoj in 
tehnologija, kadri in na ravni managementa celotnega podjetja. Za spremljanje in preverjanje 
rezultatov pri izvajanju aktivnosti bo podjetje moralo narediti plan razvoja v prihodnjih petih 
letih po posameznih funkcijah. Merjenje izvajanja teh aktivnosti bo možno na osnovi 
številčnega prikazovanja ciljev v planskih tabelah.  
 
Možna strategija podjetja Intec TIV je tudi strategija skupnih vlaganj s srbskim partnerjem. V 
podjetju Intec TIV potekajo aktivnosti za vstop na srbsko tržišče, zato je podjetje že izdelalo 
analizo tega trga. Vstop na srbsko tržišče načrtuje v segmentu zahtevnejših vezij,  
hkrati pa vidi tudi možnost skupnega nastopa s srbskim partnerjem na trgih Grčije, Romunije, 
Turčije in Rusije.  
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