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1 UVOD 
 

1.1 Problematika specialističnega dela 
 
Hitre gospodarske spremembe, ki se nedvomno dogajajo tudi v Sloveniji, silijo posamezna 
podjetja k bolj jasni opredelitvi svojega razvoja in poslovanja. Podjetja se morajo na 
gospodarske, socialne in druge spremembe zelo hitro odzivati, hkrati pa biti pripravljena na 
nepredvidljive spremembe. Podjetja se negotovosti kot posledici hitrih sprememb v 
poslovanju ne morejo popolnoma izogniti, lahko pa jo bistveno zmanjšajo. Strateško 
načrtovanje to negotovost upošteva in njene posledice na uspešnost poslovanja zmanjša. 
 
Strateško načrtovanje je vrsta načrtovanja, ki opredeljuje prednostne in odločilne smeri 
razvoja določenega gospodarskega subjekta (Možina et al., 1994, str. 299). Bistven namen 
načrtovanja celotnega poslovanja je zagotavljanje čim uspešnejšega poslovanja podjetja v 
prihodnosti (Rozman, 1993, str. 47). Proces načrtovanja celotnega poslovanja podjetja 
zajema stanje poslovanja v prihodnosti. Razmišljanja tega spoznavanja temeljijo na 
spoznanjih poslovanja iz preteklosti in sedanjosti, danih spremenljivkah v okolju, kakor tudi 
predvidevanju prihodnjega razvoja okolja. S tem se poskuša dejavnike tveganja vključiti v 
bodoče poslovanje podjetja, znižati stopnjo tveganja in na podlagi ugotovitev opredeliti 
možne rešitve za doseganje poslovnih ciljev. 
 

Za zagotavljanje dolgoročne poslovne uspešnosti je bistveno izboljševanje konkurenčnega 
položaja preko doseganja višjega reda konkurenčnih prednosti v obstoječih industrijah in 
preko razvijanja sposobnosti za uspešno konkuriranje v novih, predvsem visoko tehnoloških 
segmentih in industrijah (Jaklič, 2002, str. 36). Sem spada avtomobilska industrija, ki 
predstavlja segment najvišjih tehnoloških, kakovostnih in ostalih zahtev ob veliki stopnji 
privlačnosti predvsem zaradi ogromnega obsega trga. 

 
Avtomobilska industrija je v svetovnem merilu izredno pomemben del gospodarstva. 
Neposredno in posredno zaposluje veliko število ljudi ter spada v visoko tehnološke 
gospodarske panoge. Svetovni trendi nakazujejo smer globalizacije, ki iz vrste lokalnih 
industrij razvija sistem povezanih svetovnih trgov, na katerih tekmujejo svetovni 
konkurenti. Opazna je selitev proizvodnih centrov iz Evrope in Severne Amerike proti 
vzhodni Evropi in daljnemu vzhodu, zahteve do ekološko prijaznejših avtomobilov, novih 
načinov pogona, celovitega obvladovanja stroškov ter partnerstva avtomobilskih 
proizvajalcev. Proizvajalci avtomobilov se v zadnjih letih srečujejo z najobsežnejšimi 
spremembami v proizvodnji doslej. Vizija hitre rasti in razvoja, vertikalno in horizontalno 
mednarodno povezovanje podjetij, agresivno poslovno okolje, globalizacija trgov, 
zadovoljevanje standardov kakovosti, poslovna odličnost ter nenehno strmenje k novim 
konkurenčnim prednostim silijo podjetja k čedalje večjim vlaganjem v raziskave in razvoj. 
Vsote, ki jih letno namenjajo za raziskave in razvoj, se merijo že v milijardah evrov, saj je 
čedalje bolj jasno, da so inovacije ključ do dolgoročne uspešnosti. Samo proizvajalec, ki si 
prizadeva v iskanju novih, za potrošnika boljših rešitev, ostaja dovolj močan za aktivno 
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vlogo pri oblikovanju dinamičnega procesa in tehnoloških sprememb v avtomobilski 
industriji. Kot posledica tega se tudi časi za dobavitelje sestavnih delov spreminjajo. 
Proizvajalci avtomobilov jim prepuščajo čedalje večjo odgovornost in vodilno vlogo v 
razvoju sestavnih delov, ki se kasneje serijsko vgrajujejo v nove modele. 
 
V sklopu Iskre Avtoelektrike d.d. je bila s 1.1.2005 ustanovljena nova strateška poslovna 
enota (SPE) z imenom Mehatronika. Osnova strateškega načrta SPE Mehatronika je 
strateški plan Iskre Avtoelektrike 2004 - 2007. Poslovna strategija poudarja rast podjetja ter 
bistveno hitrejše povečevanje produktivnosti, učinkovitosti in dodane vrednosti z razvojem 
in proizvodnjo sodobnih proizvodov večjih serij z novimi tehnologijami. V to skupino 
spadajo razni elektromotorji in sklopi za potrebe avtomobilske industrije. Gre za 
elektromotorje, ki se jih uporablja pri servovolanih, elektromagnetnih zavorah, 
elektropnevmatskih vzmetenjih, klimatskih napravah in drugih možnih aplikacijah, ki so v 
avtomobilski industriji poznani pod skupnim pojmom mehatronika. Iskra Avtoelektrika želi 
izkoristiti znanje in izkušnje pri razvoju in proizvodnji podobnih proizvodov ter sinergijske 
učinke uporabiti pri doseganju dolgoročnih konkurenčnih prednosti.  
 
 

1.2 Cilji specialističnega dela  
 
Prvi cilj specialističnega dela je prikazati in analizirati strateški načrt Iskre Avtoelektrike, ki 
je bil osnova za izdelavo tržne analize segmenta mehatronike v avtomobilski industriji in 
kasneje odločitve o oblikovanju nove strateške poslovne enote (SPE) Mehatronika. Drugi 
cilj je prikazati analizo poslovnega okolja, okviren poslovni in strateški načrt SPE 
Mehatronika. V specialističnem delu je prikazana analiza širšega zunanjega okolja, analiza 
panoge, konkurenca ter analizo interesnih skupin kupcev in dobaviteljev. Za razliko od 
analize poslovnega okolja Iskre Avtoelektrike, ki se nanaša na splošno industrijsko okolje, 
se analiza poslovnega okolja SPE Mehatronika nanaša na avtomobilsko industrijo, kjer 
veljajo zahtevnejši standardi in pogoji poslovanja. Na osnovi te analize bo mogoče določiti 
osnovne smernice, ki bodo omogočale sprejemanje odločitev o nadaljnjem razvoju in 
poslovanju SPE Mehatronika.  
 
 

1.3 Metode dela 
 
Metode dela, ki so uporabljene pri izdelavi specialističnega dela, temeljijo na preučevanju 
teoretične podlage, ki daje osnovo za celovito oceno in razumevanje posameznih področij, 
ki so obravnavana v specialističnem delu. Pri izbiri metodoloških prijemov sem se poslužila 
strokovne literature tujih in domačih avtorjev ter prispevkov in člankov s teoretičnimi 
spoznanji s področja strateškega planiranja in managementa. Pri analizi širšega zunanjega 
okolja sem uporabila PEST analizo, za analizo privlačnosti panoge pa Porterjev model. Pri 
analizi poslovanja ter pri postavljanju strateških ciljev in smernic sem uporabila model 
uravnoteženih kazalnikov. V delo bodo vključene tudi informacije, pridobljene v pogovorih 
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z vodilnim managementom, iz poslovnih poročil in internih virov podjetja Iskra 
Avtoelektrika. Poleg tega so pri analizi panoge uporabljene tudi informacije nekaterih 
neodvisnih institucij in podjetij s področja avtomobilske industrije.  
 
 

1.4 Struktura specialističnega dela 
 
Specialistično delo je razdeljeno na pet poglavij. V drugem poglavju je opredeljeno 
strateško načrtovanje in modeli ter faze strateškega načrtovanja, kar služi kot okvir za 
prijeme, s katerimi iščemo ter zaznavamo poslovne probleme podjetja. V tem poglavju so 
opisane metode in tehnike analize poslovanja, analize poslovnega okolja, določanje vizije 
ter ciljev poslovanja, oblikovanje ter kontrole izvajanja strategij. 
 
Temu poglavju sledi predstavitev koncerna Iskra Avtoelektrika in strateškega načrta 
podjetja od leta 2004 do 2007. V strateškem načrtu je že začrtana usmeritev podjetja o 
ponovnem vstopu v avtomobilsko industrijo. Iskra Avtoelektrika je bila namreč do leta 1992 
prisotna z alternatorji in zaganjalniki pri številnih renomiranih proizvajalcih avtomobilov, 
kot so Peugeot, Citroen, Fiat idr. Zaradi krizne situacije v devetdesetih letih se je podjetje 
moralo umakniti s tega trga in je svoje izdelke tržilo predvsem pri proizvajalcih traktorjev, 
avtobusov, kamionov in tudi pri kupcih enosmernih motorjev. Prav zadnja skupina izdelkov, 
pa ponovno vrača podjetje v segment avtomobilske industrije. V letu 2001 je namreč stekla 
proizvodnja motorjev za kupca ZF, ki dobavlja celoten servovolanski sistem z Iskrinim 
motorjem podjetju BMW. Projekt je bil dobro zastavljen in dobavljenih je bilo že preko pol 
milijona motorjev za vozilo Mini Rover, ki se še vedno zelo dobro prodaja. S tem projektom 
se je Iskra Avtoelektrika na evropskem trgu pojavila kot nov potencialni dobavitelj motorjev 
za servovolanske sisteme. Na osnovi tega se je v zadnjih dveh letih več proizvajalcev 
avtomobilskih sklopov obrnilo na Iskro Avtoelektriko z željo sodelovanja na novih 
projektih. Tako so v podjetju pričeli resno razmišljati o ponovni vključitvi v avtomobilsko 
industrijo, kar so zapisali v svoj strateški načrt.  
 
V četrtem poglavju bo sledila predstavitev procesa oblikovanja strateške poslovne enote 
Mehatronika. Največ pozornosti je namenjeno analizi širšega poslovnega okolja in panoge 
avtomobilske industrije. Analizirala sem tudi interesne skupine kupcev in dobaviteljev ter 
predstavila benchmarking s tekmeci. Sledila je določitev vizije in strateških ciljev. Poleg 
plana poslovnega uspeha sem predstavila tudi izbor uravnoteženih kazalnikov za SPE 
Mehatronika in ciljne vrednosti kazalnikov do leta 2010.  
 
V sklepu sem na osnovi vseh navedenih analiz povzela smernice nadaljnjega razvoja SPE 
Mehatronika. 
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2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE 
 

2.1 Proces strateškega načrtovanja 
 
Kot smo že uvodoma omenili, je strateško načrtovanje vrsta načrtovanja, ki opredeljuje 
prednostne in odločilne smeri razvoja določenega gospodarskega subjekta. Predstavlja 
predvsem proces, ki razsvetljuje in opredeljuje odnose gospodarskega subjekta z njegovim 
okoljem danes in jutri. V osnovi delimo načrtovanje na strateško (dolgoročno načrtovanje) 
in taktično (kratkoročno načrtovanje). Bistven namen celotnega načrtovanja poslovanja je 
zagotavljanje čim uspešnejšega poslovanja podjetja v prihodnosti. V procesu planiranja 
celotnega poslovanja podjetja si zamišljamo stanje poslovanja v prihodnosti. Razmišljanja 
tega spoznavanja pa temeljijo na spoznanjih poslovanja iz preteklosti in sedanjosti, danih 
spremenljivkah v okolju, kakor tudi predvidevanju prihodnjega razvoja okolja. S tem 
poskušamo dejavnike tveganja vključiti v bodoče poslovanje podjetja, znižati stopnjo 
tveganja in na podlagi ugotovitev opredeliti možne rešitve za doseganje poslovnih ciljev. 
Tako vidimo, da je v procesu načrtovanja vključeno tudi odločanje, saj dopušča izbiro med 
možnostmi, ki se ponujajo na podlagi razmišljanja o prihodnosti (Rozman, 1993, str. 22). 
Glede na nepredvidljivo prihodnost proces načrtovanja vključuje tudi postavitev 
alternativnih ciljev, v kolikor pride do sprememb v okolju.  
 
Avtorji v glavnem prikazujejo proces načrtovanja, ki se nadaljuje v uresničevanje in 
kontrolo uresničevanja (Hunger in Wheelen, 1998, str. 52). Zaradi slabega izvajanja načrta 
pogosto poudarjajo, da je potrebno že v fazi načrtovanja misliti na izvedbo in kontrolo. 
Posamezni avtorji obravnavajo načrtovanje zelo široko, vendar pri večini, zlasti tistih, ki 
izhajajo iz prakse, srečamo spodaj navedeno opredelitev procesa strateškega načrtovanja, ki 
zajema naslednje faze: 
 

• fazo izdelave izhodišč načrta, 
• fazo strateškega načrtovanja, 
• fazo uresničevanja,  
• fazo kontrole izvajanja strateških načrtov.  

 
Podjetja lahko uporabljajo v praksi veliko različnih modelov načrtovanja celotnega 
poslovanja podjetja. Eden izmed možnih modelov načrtovanja celotnega poslovanja podjetja 
je sestavljen iz naslednjih faz (Rozman, 1993, str. 83): 
 

• analiza poslovanja, 
• analiza in predvidevanje okolja, 
• opredeljevanja prihodnjega poslovanja in ciljev, 
• določanje strategij za doseganje zastavljenih ciljev. 
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2.2 Analiza poslovanja 
 

Osnova za začetek strateškega načrtovanja je spoznanje o poslovanju podjetja. Bistvo 
takšnega spoznavanja o poslovanju podjetja sta analiza in vrednotenje preteklih, sedanjih in 
v prihodnost usmerjenih podatkov ter informacij, ki dajejo temelj za sam proces strateškega 
načrtovanja v ožjem smislu besede (Pučko, 1993, str. 155). Proces analize poslovanja poteka 
skozi dve fazi, in sicer: 
 

• opazovanje poslovanja podjetja, 
• diagnozo poslovanja in iskanja vzrokov problemov. 

 
Z analizo poslovanja lahko ugotovimo prednosti in slabosti znotraj podjetja. Analiza je 
proces spoznavanja (proučevanja) konkretnega predmeta, da bi o njem smotrno odločali in 
izboljšali doseganje njegovega cilja (Rozman, 1997, str. 6). Spoznavanje konkretnega 
predmeta je lahko poteka z intuicijo ali analizo. Spoznavanje z analizo je bolj razvito, 
kakovost pa je odvisna od opredelitve in upoštevanja treh sestavnih delov analize: predmeta, 
namena in metode analize. Analiza poslovanja podjetja se lahko nanaša na celoten poslovni 
proces, poslovanje poslovne enote, del poslovnega procesa, poslovno funkcijo ali celo na 
dele poslovnih funkcij ter na uspešnost poslovanja. Za zagotovitev kakovosti analize je 
nujna natančna opredelitev predmeta analize. Neposreden namen analize je ustrezno 
odločanje; namen odločanja je doseganje uspešnosti predmeta, kar je doseganje cilja 
predmeta analize. Cilj analize je spoznati predmet, da bodo odločitve o njem vodile k 
izboljševanju ali preprečevanju poslabšanja. Spoznati predmet pa pomeni ugotoviti njegovo 
velikost, sestavo, dinamiko, povezanost, delovanje, vedenje ipd. Uporaba različnih 
statističnih tehnik in kazalnikov, kot so strukture, indeksi, koeficienti itd. Omogoča 
spoznavanje poslovanja podjetja. 
 
Analiza poslovanja se začenja s programom, razmišljanjem, katere in koliko informacij 
bomo obravnavali za spoznavanje poslovanja podjetja. Pri načrtovanju celotnega poslovanja 
zbere podjetje informacije o vseh njegovih delih, vendar vsaj sprva ne v vseh podrobnostih. 
Določitvi, kaj zbirati, sledi prebiranje informacij, primerjanje z drugimi in ugotovitev 
odstopanj. Glede na to, da je bodoče poslovanje v veliki meri odvisno od sedanjega 
poslovanja, moramo najprej ugotoviti obstoječe poslovanje podjetja. Temu pravimo analiza 
poslovanja (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993, str. 83).  
 

2.2.1 Analiza poslovnih funkcij 
 
Analiziranje in zbiranje informacij poteka za celotno poslovanje podjetja, kakor tudi za 
posamezne poslovne funkcije. V analizi posameznih poslovnih funkcij (prodaja, nabava, 
proizvodnja, zaposleni, finance itd.) ugotavljamo obseg, strukturo, trende rasti in ostale 
prvine, ki imajo bistven vpliv na uspešnost posamezne poslovne funkcije.  
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Analiza poslovnih funkcij prodaje in nabave se nanaša predvsem na obseg, vrednost in rast 
prodaje in nabave v določenem časovnem obdobju, strukturne deleže prodajnih in nabavnih 
kategorij po tržnih segmentih ter na njihovo medsebojno primerjavo v posameznih obdobjih. 
V analizi lahko obravnavamo tudi prodajo (nabavo) po posameznem kupcu, vzroke 
povečanja (zmanjšanja) prodaje, prodajo novih izdelkov, asortiman in vrsto nabavnih 
pozicij, cenovna gibanja itd. Pri analiziranju poslovnih funkcij prodaje in nabave lahko 
uporabimo celo vrsto različnih kazalnikov (Turk, 2001, str. 503-505). 
 
Analiza funkcije oziroma procesa razvoja in proizvodnje lahko zajema izredno širok spekter 
posameznih kazalnikov. Med najbolj tipične spadajo: število izdelanih kosov na delavca v 
enoti časa, obračanje zalog, kazalniki vezani na izmet oz. kvaliteto izdelkov, kazalniki 
vezani na hitrosti reševanja reklamacij in kazalniki, ki so vezani na inovativnost (število 
patentov, delež novih proizvodov v strukturi prodaje, hitrost razvijanja izdelkov, itd.). 
 
Analiza zaposlenih lahko obravnava celo vrsto elementov, ki se nanašajo na zaposlene 
(obseg in strukturo, izkoristek delovnega časa, sposobnost zaposlenih, motivacijo, delovno 
dobo, izobrazbo itd.).  
 
Analiza financiranja je ena izmed najpomembnejših v podjetju, saj se preko te poslovne 
funkcije s finančnimi sredstvi napajajo vsi procesi v podjetju. Analiza financiranja 
obravnava in preučuje zlasti naslednja vprašanja: obseg in strukturo obveznosti do virov 
sredstev, vlaganje finančnih sredstev v druge oblike sredstev, obseg in strukturo sredstev ter 
razmerja med strukturo obveznosti do virov sredstev in strukturo sredstev (Pučko, 1998, str. 
127). Vse potrebne informacije pridobimo iz bilance stanja, ki najboljše prikazuje 
premoženjsko in finančno zgradbo oz. stanje v podjetju (Koletnik, 1997, str. 201). Za 
potrebe opazovanja financiranja je bilanco stanja treba ustrezno prilagoditi. Zelo uporabni 
metodi za finančno analiziranje bilance stanja sta zlasti metoda vodoravne in metoda 
navpične analize, ki lahko dopolnjujeta ostale izkaze (izkaz finančnih tokov). Pri 
analiziranju lahko uporabljamo celo vrsto finančnih kazalnikov, vendar so med 
najpomembnejšimi zlasti kazalniki financiranja in kazalniki plačilne sposobnosti podjetja. 
Kazalniki financiranja so pomembni za odločitve glede politike financiranja podjetja in so 
zlasti zanimivi za upnike in lastnike kapitala. Za poslovanje podjetja je zelo pomembno 
razmerje med deležem lastnega kapitala in dolgovi, pri čemer velik delež kapitala zelo 
zmanjšuje tveganje poslovanja.  
 

2.2.2 Analiza uspešnosti poslovanja 
 
Poslovanje je predmet spoznavanja uspešnost pa njegov cilj. Analiza, ki preučuje uspešnost 
celotnega poslovanja podjetja, v bistvu preučuje razmerja med posameznimi prvinami 
različnih poslovnih funkcij. Celotna uspešnost poslovanja se kaže nenazadnje v bilanci 
uspeha podjetja oz. v izkazanem dobičku podjetja. Vendar mera uspešnosti poslovanja ne 
more biti samo poslovni uspeh, temveč ga je nujno treba izmeriti v skladu z načelom 
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racionalnosti z vlaganji, ki so bila potrebna za dosego tega uspeha (Pučko, 1998, str. 145). 
Uspešnost poslovanja celotnega podjetja zato spremljamo s kazalniki poslovnega uspeha, 
kazalniki uspešnosti in kazalniki obračanja sredstev. Da bi lahko maksimizirali vrednost 
končnega rezultata, moramo ugotovili, kateri posamezni elementi prispevajo največ oz. 
kateri elementi negativno prispevajo h končnemu rezultatu. 
 

2.2.3 Analiza organizacije 
 
Analiza organizacije je spoznavanje konkretne organizacije z namenom izboljšati odločanje 
o njej in s tem smotrnosti doseganja cilja podjetja ter s tem učinkovitost in uspešnost, ki 
prav tako kot analiza poslovanja poteka sistematično z metodo analize. Organizacija 
podjetja je sestav razmerij med ljudmi – člani podjetja, ki zagotavlja obstoj, 
družbenoekonomske in druge značilnosti podjetja ter smotrno uresničevanje cilja podjetja 
(Lipovec, 1987, str. 35). Splošna definicija organizacije (kakršnekoli družbe) se tako glasi: 
organizacija je sestav medsebojnih razmerij med ljudmi (ki s povezavo v strukturo 
postanejo člani nastale združbe), ki zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s tem 

omogočeni združbi ljudi ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja 

družbe. 

 
S pojmom organizacija imenujemo vzpostavitev organizacijske strukture in 
organizacijskih procesov. Kadar govorimo o organiziranju kot funkciji managementa, 
mislimo prav na oblikovanje in projektiranje organizacije. Tako delimo oblikovanje 
organizacijske strukture na oblikovanje delovnih mest, oblikovanje oddelkov in oblikovanje 
organizacije celega podjetja (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993, str. 184). Vendar se nam 
zamišljena organizacija vedno ne posreči. Z ugotavljanjem odstopanja dejanskega stanja od 
zamišljenega, tj. z analizo organizacije, ugotavljamo vzroke za nastalo situacijo in možnosti 
za njihovo odpravljanje. Na podlagi analize organizacije in ugotovljenih vzrokov, 
odpravljamo težave organizacije s ponovnim preoblikovanjem. Spoznavamo strukture in 
procese, tudi neformalne in kulturo organizacije. Organiziranje torej pomeni vzpostavljanje 
razmerij in struktur: tehnične, komunikacijske, motivacijske in oblastnoavtoritativne, v 
kateri bo podjetje poslovalo na najuspešnejši način. 
 
Ko oblikujemo organizacijsko strukturo, moramo upoštevati dve temeljni načeli 
strukturiranja, in sicer decentralizacijo in centralizacijo (Lipičnik, 1998, str. 53). S 
centralizacijo mislimo dogajanje na enem mestu, medtem ko se pri decentralizaciji neka 
naloga opravlja na več mestih. Ponavadi so prednosti ene slabosti druge in obratno.  
 
Organizacijski procesi so procesi zagotavljanja smotrnega doseganja cilja družbe. Člani se 
nenamerno prilagajajo med seboj. Vsak delovni proces in njegov rezultat si lahko zamislimo 
vnaprej. Zamisli sledi izvedba, tej ugotavljanje ali je bilo zamišljeno izvedeno, in ukrepi, v 
kolikor je prišlo do odstopanj. Tako v zavestno usmerjenem procesu nastopajo planiranje, 
izvedba in kontrola. Planiranje, izvedba in kontrola so kot vsebina delovnih procesov vedno 



8 

vezani na obliko. Delovna opravila, ki morajo biti izvedena, povežemo v delovne naloge in 
jih dodelimo zaposlenim na delovnih mestih. Delovna mesta povežemo v oddelke, ki jih 
združimo v večje enote kar tvori podjetje. Opisanemu določanju razmerij med ljudmi in 
širše strukture v podjetju oz. vzpostavljanju le-te pravimo organiziranje, ki vključuje tako 
planiranje kot uveljavljanje in kontrolo organizacije. 
 
V organizaciji je najbolj pogosta primerjava z namišljeno organizacijo, tj. tisto, ki sledi iz 
situacijskih spremenljivk. Organizacijo lahko primerjamo tudi z drugimi organizacijami 
(benchmarking) ali s preteklostjo. Analiza poteka z zbiranjem podatkov, primerjavo in 
ugotavljanjem vzrokov za neustrezno organizacijo. 
 
 

2.3 Analiza in predvidevanje okolja 
 
Z analizo panoge in predvidevanjem okolja pridemo do pomembnih informacij, ki nam 
pomagajo pri sprejemanju ključnih odločitev glede prihodnosti podjetja. Tukaj iščemo 
priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz okolja. Vsi dejavniki so lahko kratkoročnega ali 
dolgoročnega značaja in pomembno je, da jih v pravem trenutku integriramo v strategije 
poslovanja. Managerji si z analizo in predvidevanji okolja pojasnijo dejavnike, ki 
neposredno vplivajo na prednosti in slabosti, hkrati pa opredelijo priložnosti in nevarnosti. 
 

Pri predvidevanju okolja, podobno kot pri analiziranju poslovanja, pripravimo ustrezne 
tabele, v katere zberemo podatke o okolju za ustrezna področja (poraba pri kupcih, v 
panogah, delež določene organizacije/podjetja in delež konkurence v celoti, itd.). Oceni 
okolja sledi predvidevanje prihodnjih dogajanj.  
 
Bolj kot je okolje negotovo, bolj prilagodljive plane morajo postaviti managerji. Zato se je 
razvilo planiranje s scenariji (Black in Porter, 2000, str.181). Scenariji so kakovostni in 
količinski opisi mogočih dejavnikov v prihodnosti, ki lahko kritično vplivajo na poslovanje 
podjetja. Pri pripravi scenarija sodelujejo različni strokovnjaki, ki obravnavajo predvsem 
ključna vprašanja in spremembe v okolju. 
 
Eden od načinov ocenjevanja okolja je tudi primerjava z najboljšimi (benchmarking). 
Benchmarking je raziskovanje najboljših rezultatov med konkurenčnimi in tudi med 
nekonkurenčnimi podjetji ter ugotavljanje postopkov, ki so pripeljali do teh rezultatov. 
(Black in Porter, 2000, str.182). 
 
Posamezni avtorji predlagajo različne členitve okolja. Hunger in Wheelen ga delita na 
delovno in družbeno okolje (Hunger in Wheelen, 1995, str.7). Delovno okolje predstavljajo 
delničarji, kupci, dobavitelji, konkurenti, posojilodajalci idr., ki neposredno vplivajo na 
poslovanje podjetja. Družbeno okolje pa vsebuje bolj splošne elemente: ekonomske, 
sociokulturne, tehnološke in politične v razmerju do celotnega okolja podjetja. 
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Pearce in Robinson delita okolje na širše okolje, panogo in ožje operativno okolje (Pearce in 
Robinson, 1994,str.62). Širše okolje sestavljajo ekonomsko, družbeno, politično, tehnološko 
in ekološko podokolje. Panožno okolje se deli na ovire za vstop v panogo, moč dobaviteljev, 
moč kupcev, razpoložljivost substitutov in panožno konkurenco. Operativno okolje je 
sestavljeno iz konkurentov, dobaviteljev, kupcev, posojilodajalcev in delovne sile. 
Analiziranje in predvidevanje okolja lahko okvirno razdelimo na analizo širšega okolja in 
analizo panoge kot ožjega okolja po Porterju. 
 

2.3.1 Analiza širšega okolja 
 
Širše okolje vključuje t.i. dejavnike PEST (politični/pravniški, ekonomski, sociokulturološki 
in tehnološki dejavniki), ki so predstavljeni v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Dejavniki PEST 
 

Politični/pravniški dejavniki Sociokulturološki dejavniki 
Monopolna zakonodaja Demografija prebivalstva 

Zakoni o zaščiti okolja Dohodkovna distribucija 

Davčna politika Družbena mobilnost 

Zunanje trgovinski predpisi Spremembe življenjskega sloga 

Zakon o zaposlitvi Odnos do dela in brezdelja 

Stabilnost vlade Poraba 

 Stopnja izobrazbe 

Ekonomski dejavniki Tehnološki dejavniki 
Gibanje BDP Vladno trošenje za razvoj 

Obrestne mere Nova odkritja / razvoj 

Ponudba denarja Hitrost tehnološkega prenosa 
Inflacija Stopnje zastarelosti 

Brezposelnost 

Razpoložljiv dohodek 

Vladno in industrijsko osredotočenje na 
tehnologijo 

Razpoložljiva energija in stroški  

Vir: Andrews, 1987, str. 43 
 

2.3.2 Analiza in predvidevanje panoge 
 
Panoga kot ciljno okolje je hkrati tudi prodajni trg konkurentov v panogi, zato ocenjujemo 
privlačnost panoge in analiziramo prodajni trg. Za uspešnost podjetja v panogi ne zadošča 
samo razumevanje obstoječega stanja, temveč je treba predvideti tudi prihodnji razvoj. 
Posebej popularen in razširjen je prijem analize privlačnosti panoge, ki ga je razvil in 
ponudil Michael Porter v začetku osemdesetih let (Možina et al., 1994, str. 303). Ocena 
strategije podjetja naj bi bila po Porterju odvisna od dveh osrednjih vprašanj. Prvo je 
vprašanje privlačnosti panoge, ki zajema tako tekmece kot uporabnike, za katero stoji 
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možnost, da bo dolgoročno ekonomsko uspešna, in dejavniki, ki jo določajo. Drugo je 
relativen konkurenčni položaj podjetja v panogi. Po Porterju je privlačnost panoge in širina 
dejavnosti znotraj nje odvisna od petih določljivk privlačnosti: od nevarnosti vstopa novih 
konkurentov v panogo, od pogajalske moči dobaviteljev podjetjem na eni strani in kupcev 
izdelkov oz. storitev panoge na drugi strani, od nevarnosti pojavitve nadomestkov ter od 
stopnje konkurenčnega rivalstva v panogi sami. Porter jih imenuje kar pet sil, njihov model 
pa je prikazan na Sliki 1. Porterjev model določa razsežnost konkurence znotraj panoge, od 
nje je tudi odvisna dobičkonosnost panoge. Vsaka izmed petih sil vpliva na cene, stroške in 
potrebno investiranje, s tem pa na ekonomsko uspešnost, ki jo panoga dosega. 
 
Slika 1: Pet skupin določljivk po Porterju 
 

 
Vir: Prirejeno po Porter, 1985, str. 5. 
 
Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo nastopi, ko je dobiček podjetij dovolj 
privlačen tudi za druge konkurente. V primeru, da po vstopu novega konkurenta v panogo 
ne pride do povečanega povpraševanja po izdelkih oz. storitvah, ki jih ponujajo povečane 
zmogljivosti, najverjetneje padejo cene in dobiček. Grožnja vstopa novega konkurenta 
postavlja zgornjo mejo dobičkonosnosti panoge. Najpogostejše ovire za vstop so: ekonomija 
obsega, diferenciacija proizvoda, blagovne znamke, zahtevan velik obseg naložb, 
nezmožnost pristopa k prodajnim kanalom, absolutna stroškovna prednost obstoječih 
konkurentov v panogi, zakonodajne ovire idr. 
 
Dobavitelji strateških surovin lahko postavijo visoke cene in s tem vplivajo na zmanjšanje 
dobička zaradi zvišanja nabavnih stroškov (Kotler, 1998, str. 283). Določljivke pogajalske 
moči dobaviteljev se kažejo v diferenciaciji inputov, stroških spreminjanja dobaviteljev, 
odsotnosti nadomestnih inputov, številu oziroma koncentraciji dobaviteljev, pomenu obsega 

Nevarnost novih vstopov

Pogajalska moč Pogajalska moč
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dobav za dobavitelja, relativnih stroških nabavljenega v odnosu na vse nabavne panoge, 
vplivu inputov na stroške ali na diferenciacijo proizvodov panoge, relativni nevarnosti 
integracije naprej v odnosu na relativno nevarnost integracij nazaj podjetja v panogi. 
 
Močni kupci lahko dosežejo zase ugodno ceno in s tem vplivajo na zmanjšanje dobička v 
panogi. Določljivke pogajalske moči kupcev se kažejo v relativni koncentraciji kupcev 
glede na koncentracijo ponudbe, obsegu nakupov, relativnih stroških kupca, informiranosti 
kupca, sposobnosti integriranja nazaj, obstoju substitutov, pomenu nabavne cene za kupca, 
diferenciaciji proizvoda, blagovni znamki, kupčevem zaslužku in v spodbudah, ki jih 
prejema odločevalec o nakupu. 
 
Nadomestek nam predstavlja nekaj, kar zadovoljuje enake potrebe kot izdelek, ki ga 
proizvaja panoga (Bowman, 1994, str. 40). Nadomestek postane za panogo nevaren, ko je 
privlačnejši glede cene in delovanja. V tem primeru nadomestni produkti tudi onemogočijo 
organizacijam znotraj panoge dvig cen in s tem premamijo potencialnega kupca, da se 
odvrne od firm znotraj panoge. Podjetja morajo razviti oz. izboljšati svoje izdelke in kupce 
odvrniti od nadomestnih proizvodov, s tem se kratkoročna dobičkonosnost v panogi 
zmanjša. To je najočitnejša oblika konkurence, ki se lahko omeji na eno dimenzijo (npr. 
ceno) ali več dimenzij istočasno.  
 
Določljivke rivalstva v panogi je treba iskati v prvi vrsti v stopnji rasti panoge, odnosu med 
fiksnimi stroški in dodano vrednostjo v panogi, presežnih zmogljivostih v panogi, 
diferenciaciji proizvodov, blagovnih znamkah, stroških spremembe dobavitelja, stopnji 
koncentracije ponudnikov, stopnji informiranosti znotraj panoge, stopnji diverzificiranosti 
konkurentov, pomenu panoge za konkurente in v ovirah za izstop iz panoge (Možina et al., 
1994, str. 303). 
 
Če je vseh pet sil močnih, pričakujemo, da bo dobičkonosnost panoge nizka, ne glede na to, 
kakšne izdelke oz. storitve ponuja. Nasprotno pa šibkejše sile omogočajo doseganje višjih 
cen in nadpovprečne dobičkonosnosti panoge. Organizacije lahko vplivajo na omenjenih pet 
sil s svojimi strategijami (Bowman, 1994, str. 42) oz. pravilno oblikovana strategija 
omogoča organizaciji dosegati dobičkonosnost. Pri izdelavi strateškega načrta je velikega 
pomena jasen pogled v prihodnost in napoved spremembe sil, ki določajo strukturo panoge. 
Kaj se bo v prihodnje dogajalo s panogo, je mnogo lažje predvideti na osnovi spoznanj o 
splošni privlačnosti panoge, kar omogoča Porterjev model petih sil. 
 

2.3.3 Ugotavljanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
 
V ocenjevanju položaja organizacije gre za analizo poslovanja in okolja PSPN, kar s tujko 
imenujemo SWOT analiza. Ime izhaja iz začetnic štirih angleški besed, in sicer: Strength – 
prednost, Weakness – slabost, Opportunity – priložnost in Threat – nevarnost, ki opisujejo 
navedeno analizo. PSPN analiza ni nič drugega kot celovito ocenjevanje prednosti in 
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slabosti ter priložnosti in nevarnosti za določeno podjetje (Pearce in Robinson, 1997, str. 
202). Prednosti in slabosti ugotovimo na podlagi analize poslovanja podjetja, priložnosti in 
nevarnosti pa na podlagi analize in predvidevanja okolja. Ko izvajamo analizo podjetja in 
okolja, skušamo ugotoviti, kje ima le-ta določene prednosti v primerjavi s konkurenčnimi 
organizacijami in kje so njene glavne slabosti. Istočasno iščemo še poslovne priložnosti in 
glavne nevarnosti, ki pretijo podjetju.  
 
PSPN analizo navadno izvaja najvišji management v podjetju, oz. tisti, ki se spoznajo na 
poslovanje podjetja. Imajo dve možnosti: 
 

• Izdelajo analizo poslovanja in okolja ter ugotavljajo vzroke – prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti.  

• Sprašujejo tiste, ki se spoznajo na poslovanje, največkrat so to managerji, tržniki 
tehnologi itd., o tem, katere so npr. prednosti, slabosti v primerjavi s konkurenco in 
katere priložnosti ter nevarnosti ponuja okolje. Lahko sprašujejo, katere prednosti, 
slabosti ima proizvodnja (zmogljivosti, tehnologija itd.) in katere so priložnosti in 
nevarnosti (trg, dobave) itd. 

 
Izdelava vseh navedenih ocen in profilov poslovnih možnosti in nevarnosti lahko temelji 
tudi na anketiranju posameznih ocenjevalcev. Osnovni namen ocenjevanja je: 
 

• na osnovi poznavanja dosedanjih prednosti in slabosti podjetja ugotoviti najbolj 
verjetne poslovne možnosti in nevarnosti, ki jim utegne biti izpostavljeno podjetje v 
prihodnosti, 

• ugotoviti temeljne razvojne probleme podjetja, s katerimi naj bi se spoprijelo na 
predviden način,  

• ugotoviti osnovna možna izhodišča razvojne strategije v prihodnosti na osnovi 
poznavanja prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti konkretnega podjetja. 

 
 

2.4 Določitev vizije, poslanstva in ciljev poslovanja podjetja 
 
Na osnovi ugotovljenih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (PSPN) začnemo z 
določanjem zaželenega, prihodnjega stanja v podjetju. Vizija je zrcalna slika prihodnosti 
podjetja. Vizija mora biti specifična (posebna oz. drugačna od drugih podjetij), merljiva, 
realna oz. dosegljiva in časovno omejena (Hočevar, Jaklič in Zagoršek, 2003, str. 74). Vizija 
pomeni neko zaznavo okolja, ki ga želi posameznik ali podjetje ustvariti na dolgi rok in 
pogojev, od katerih je uresničitev takšne vizije odvisna. Gre za opis nečesa (organizacije, 
kulture podjetja, samega podjetja, neke tehnologije, dejavnosti) v prihodnosti. Gre za 
nekakšno zasnovo nove in zaželene prihodnosti, ki jo je mogoče potem sorazmerno zlahka 
sporočati drugim v podjetju in v okolju podjetja (Pučko, 2003, str. 125). 
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Opredelitev vizije je prva naloga najvišjega managementa v podjetjih, ki se nahajajo v stalni 
krizi. V podjetjih, ki trenutno dosegajo zadovoljive rezultate, gre praviloma za preverjanje in 
na novo oblikovanje njihovega poslanstva. Izjava o poslanstvu vsebuje nekatere jasne cilje 
podjetja (Stutely, 1999, str. 59). Različni avtorji (Lynch, 1997, str. 445) navajajo kot ključna 
naslednja strateška načela: 
 

• Ko določamo cilje, je nujno potrebno razviti vizijo v prihodnosti, znotraj katere bo 
delovala organizacija. 

• Vizija ni enaka ciljem organizacije, čeprav sta si cilj in vizija sorodna. Cilji v bistvu 
izvirajo iz vizije podjetja. 

• Obstaja pet kriterijev, ki pripomorejo k razvoju vizije združbe: predvidevanje, širina, 
originalnost, soglasnost in učinkovitost. 

 
Preverjanje obstoječe opredelitve poslanstva in morebitno oblikovanje nove opredelitve 
poslanstva organizacije sta navadno povezana. Poslanstvo – včasih poimenovano navedba 
namena, navedba filozofije, navedba prepričanj, navedba poslovnih načel in navedba svojih 
poslovnih področij – se na nek način nanaša tudi na okvirne opredelitve, kaj bo organizacija 
zasledovala in kako se bo obnašala. Za razliko od vizije, ki je statična zaželena slika 
organizacije v določenem trenutku v prihodnosti, je poslanstvo dinamičen koncept. Kaže 
temeljne smeri gibanja in obnašanja. Poslanstvo ali misija podjetja mora biti na eni strani 
zadosti uokvirjena, da s tem izključuje določena poslovna področja, vendar tudi dovolj 
široka, da pušča prostor ustvarjalni rasti podjetja. Pomembno je, da je opredeljena dovolj 
jasno in da je razumljiva vsem v podjetju (Pučko, 2003, str. 127). Poslanstvo nam 
opredeljuje odnos podjetja do lastnikov in zaposlenih ter opredeljuje koristi, ki jih imajo 
lastniki in zaposleni, pa tudi drugi udeleženci od podjetja. Na osnovi oblikovane vizije 
podjetja določimo cilje poslovanja, ki morajo imeti določene lastnosti, kot so razumljivost, 
dosegljivost, konsistentnost, spodbujevalnost ipd. Cilje dalje delimo na okvirne in podrobne, 
splošne in operativne, globalne in funkcijske ipd.  
 
 

2.5 Oblikovanje strategij za doseganje ciljev 
 
Z dosedanjimi fazami v procesu načrtovanja smo ugotovili zlasti sedanje poslovanje 
podjetja in določili želeno stanje v prihodnosti. Iz sedanjega v želeno stanje pa nas pripeljejo 
poti in načini, ki jih glede na nekatere značilnosti lahko razdelimo v strategije, taktike in 
operativne plane. 
 
Pri strateškem načrtovanju govorimo o strategijah kot o poteh, po katerih se bo podjetje 
uspešno gibalo v prihodnosti, taktika pa pomeni, da bo poskušalo biti na izbrani poti najbolj 
učinkovito (Rozman, 1993, str. 135). Strategije izvirajo iz opravljene analize poslovanja, 
analize in predvidevanja okolja ter iz določenih ciljev. Delimo jih po različnih kriterijih. 
Pogosta je delitev na stroškovne in različnostne. Stroškovne strategije so tiste, katerih 
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rezultat so nižji stroški, kot jih ima konkurenca. Seveda mora imeti podjetje podlago za 
takšno strategijo. Podlaga je npr. velika količina izdelkov, ki vodi k nizkim stroškom, dostop 
do cenejših surovin ipd. Podjetja, ki konkurirajo na tej podlagi, konkurirajo zlasti z nižanjem 
prodajnih cen. 
 
Pri različnostnih (diferenciacijskih) strategijah pa težišče ni toliko na zniževanju stroškov 
oz. doseganju nižjih stroškov, kot jih ima konkurenca, marveč na drugačnosti izdelkov: 
boljši kakovosti, redni dobavi, boljšem servisiranju idr. Različnostne strategije so pogosto 
povezane – usmerjene v določen segment trga (niše) ali na določen del asortimana (fokus). 
Zato govorimo tudi o strategijah niš in fokusa. 
 
Sestavljena podjetja črpajo praviloma del svojih prednosti iz sinergetskih učinkov. 
Govorimo o sinergetskih strategijah. Uresničevanje ciljev se pokaže kot rezultat 
uresničevanja koncernskih strategij. Koncernska strategija, izdelana po strateških poslovnih 
enotah, naj bi dala odgovore na naslednje skupine vprašanj (Pučko, 1999, str. 178): 
 

• razvoju portfelja strateških poslovnih področij v podjetju, 
• razvijanju povezav med SPE–ji in o sinergijah med njimi, 
• uravnoteževanju tveganj in tokov dobička v okviru podjetja, 
• uravnoteževanju denarnih tokov v okviru podjetja, 
• zaželenih rezultatih, ki naj bi jih enote in podjetje kot celota dosegali. 

 
Tukaj gre za odločitve o razvoju portfelja strateških skupin proizvodov oz. storitev celotne 
organizacije. Nadalje so pomembne medsebojne povezave in morebitni sinergični učinki 
med skupinami proizvodov ali storitev, prav tako so pomembna uravnoteženja tveganj in 
dobičkov, uravnoteženja denarnih tokov in na koncu opredeljevanje želenih rezultatov kot 
ciljev posamezne strateške poslovne enote in korporacije kot celote. Razvoj portfelja naj bi 
dal odgovor na to, katere strateške poslovne enote naj v prihodnosti rastejo, katere kaže 
konsolidirati, katere opustiti in katere na novo razviti. 
 

2.5.1 Pojem strateške poslovne enote 
 
Strateško poslovna enota SPE (Strategic Business Unit – SBU) Porter, 1985, str. 317) je 
skupina proizvodov ali storitev v okviru poslovnega programa podjetja, ki ima značilnosti 
relativno neodvisne poslovne dejavnosti in jasno opredeljen sklop konkurentov in lastnost, 
da omogoča ugotavljati svoj poslovni uspeh. Večina angleških avtorjev obravnava 
planiranje po strateških poslovnih enotah, ki pa niso istovetne z organizacijskimi enotami. 
Strateško planiranje in strateški management, ki sta se uveljavila v sedemdesetih letih kot 
odgovor na vse hitrejše spreminjanje okolja podjetja, sta najprej zadostila potrebi po 
učinkovitem mehanizmu usmerjanja razvoja podjetja. Strategije pa sestavljeno podjetje 
postavlja za svoje poslovne enote, saj le-te konkurirajo na trgu, ne pa podjetje kot celota. 
Kot osnovo za strateško planiranje so v sedemdesetih letih v ZDA (Hamper in Baugh, 1995, 
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str. 51) oblikovali in vpeljali t.i. strateške poslovne enote (SPE), ki so v veliki meri ustrezale 
zahtevi po prilagajanju organizacijske strukture sprejeti strategiji podjetja. 
 
Na kratko lahko povzamemo, da je SPE relativno samostojni produktno-tržni del celotnega 
programa sestavljenega podjetja s svojimi cilji in poslovno strategijo (Kotler, 1999, str. 38). 
V SPE-ju gre večinoma za skupine izdelkov, ki jih ne moremo proizvesti z istimi prvinami 
kot v drugih SPE-jih. Gre za določljiv, od drugih SPE-jev ločen trg. Ob vključitvi SPE-ja v 
običajno organizacijsko strukturo se v praksi pojavljajo naslednje oblike medsebojnega 
prepletanja organizacijske strukture in SPE-ja: 
 

• SPE je istovetna organizacijski enoti (poslovni enoti), 
• SPE obsega več poslovnih enot, 
• SPE obsega samo del poslovne enote, ki sestoji iz več SPE-jev, 
• SPE obsega del več poslovnih enot. 

 
V najbolj pogostem primeru, ko SPE obsega obstoječo organizacijsko enoto, je vključitev 
SPE preprosta. Manager poslovne enote mora poleg rednih nalog oblikovati in uresničiti 
tudi strategijo za SPE in celotno organizacijsko enoto. V drugih primerih, ko SPE obsega 
dve ali več organizacijskih enot, se vključitev SPE-ja v obstoječi poslovni sistem zaplete. 
Najbolj preprosto je, da se poslovne in organizacijske enote ter SPE poenoti, saj imamo v 
tem primeru vse podatke o poslovnih rezultatih na enem mestu. 
 

2.5.2 Portfeljska analiza 
 
Portfeljska ali portfolio analiza je pristop v načrtovanju diferenciranih sestavljenih podjetij 
na ravni sestavljenega podjetja (Rozman, 1993, str. 217). V sestavljenem podjetju ponavadi 
izvajamo proces planiranja za strateške poslovne enote. Običajno se postavlja vprašanje 
njihovega razvoja, katero opustiti, katero obdržati na doseženi ravni, oz. katero razvijati. Že 
dokaj hiter odgovor o opustitvi bi nam dali podatki o tem, katere prinašajo izgubo in nimajo 
nobene možnosti za razvoj, zlasti glede na trg. Prav tako pa bomo razvijali poslovne enote, 
ki prinašajo dobiček in za katere obstajajo možnosti, da bo tako tudi v prihodnosti (Rozman, 
Kovač in Koletnik, 1993, str. 110). 
 
Za smotrno odločanje o poslovnih ciljih in strategijah je nujno primerjati posamezne SPE-je 
med seboj. To vlogo ima portfeljsko načrtovanje. Portfeljsko načrtovanje je odločanje o 
ciljih in strategijah SPE, pri katerem na temelju ugotovljene uspešnosti SPE in privlačnosti 
okolja, zlasti trga, razvrstimo SPE v dvodimenzionalni matriki. Uspešnost posameznih SPE 
in privlačnost okolja posamezne SPE ugotovimo na podlagi analize PSPN posamezne SPE. 
Glede na mesto v matriki določamo za SPE najbolj primerna strategije. Te matrike, 
ponavadi prikazane v grafični obliki, imenujemo portfelj ali portfeljska matrika. 
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Prikazi SPE v portfeljski matriki so ponavadi dvodimenzionalni: uspešnost, ki jo ugotovimo 
z analizo poslovanja, je prikazana na eni osi, privlačnost trga na drugi. Kazalci na oseh so 
deloma različni pri različnih pristopih. Kot prvi primer uporabe portfeljskega pristopa se je v 
60. letih pojavila matrika BCG. Ta matrika prikaže vsako SPE glede na dve dimenziji: rast 
trga, ki izraža priložnosti in nevarnosti na trgu in delež podjetja na trgu, ki prikazuje 
uspešnost SPE. 
 
Kot odziv na pomanjkljivosti matrike BCG se je pozneje razvila GE ali McKinseyeva 
matrika. Tu dobi vsaka SPE svoje mesto v matriki v skladu s svojim poslovnim položajem 
in privlačnostjo dejavnosti, v kateri deluje. Mesto SPE je določeno s številom točk, ki jih na 
podlagi ponderiranja in točkovanja kriterijev dobi vsaka SPE. Privlačnost dejavnosti oz. trga 
namreč izračunavamo na podlagi treh kriterijev: lastnosti trga, uspešnosti delovanja in 
tveganja.  
 
Portfeljska analiza ima drugačen namen kot analiza PSPN, ki ugotavlja prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti za vsako SPE, medtem ko portfeljska analiza primerja posamezne 
SPE med seboj po stopnji rasti trga in relativnem tržnem deležu. V primeru, da imamo samo 
eno SPE, portfeljske analize ne delamo. Njena prednost je v tem, da pri analizi usmerja našo 
pozornost na vprašanje optimalne kombinacije posameznih strateških poslovnih področij v 
okviru celotne poslovne usmeritve podjetja, ne pa na poslovne usmeritve posameznega 
poslovnega področja. 
 

2.5.3 Ravni strateškega načrtovanja 
 
Strateške cilje oz. strategije razvrščamo po različnih kriterijih, na podlagi katerih dobimo 
množico klasifikacij posameznih strategij. Danes se največ pojavlja klasifikacija na: 
korporacijske (corporate strategy), poslovne (business strategy) in funkcijske (functional 
strategy) strategije.  
 
Korporacijske ali koncernske strategije imenujemo pri nas (zaradi mladosti tržnega 
gospodarstva) celovite ali osnovne. Celovita strategija se nanaša na celotno (diverzificirano) 
organizacijo. To je strategija najvišje ravni v organizaciji. Nediverzificirane organizacije te 
strategije ne potrebujejo.  
 
Poslovne strategije potrebujejo dobro zaokrožene poslovne enote organizacije. Na splošno 
jih na področju strateškega planiranja danes imenujemo strateške poslovne enote. To so 
lahko podružnice, poslovno izidna središča (profitni centri) v okviru delniške družbe, družbe 
z omejeno odgovornostjo v delniški družbi itd. Bistvo strategij mora biti opredelitev, kako 
bo taka enota, ki posluje z dokaj homogeno skupino proizvodov ali storitev, dosegala 
konkurenčno prednost na trgu. Glede na navedeno so poslovne strategije tiste, ki jih 
oblikujemo na nižji ravni od korporacijske ravni v organizaciji.  
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Funkcijske strategije oblikujemo za posamezna poslovna funkcijska področja v 
organizaciji. Gre za strategije trženja, proizvodnje, nabave, financiranja idr. V nekem smislu 
so funkcijske strategije najnižje ravni v organizaciji. 
 
Glede na razčlenjeno hierarhijo strategij je moč govoriti o vsaj treh ravneh strateškega 
planiranja v organizaciji. Zamišljen rezultat uresničevanja strategij so cilji, ki so podrobneje 
opredeljeni v poslovnih načrtih. 
 
 

2.6 Kontrola izvajanja strateškega načrta 
 

Postavljene strategije na korporacijski, poslovni in funkcijski ravni same po sebi še nič ne 
pomenijo, v kolikor niso uresničene. Uresničevanja pa ni brez kontrole uresničevanja. Tako 
organizacija dopolnjuje prvo fazo poslovnega procesa (načrtovanje) še s preostalima dvema, 
z uresničevanjem in kontrolo. Poslovni proces, ki ne vključuje vseh treh faz, ne more biti 
uspešen. Govorimo o sklenjenem ravnalnem krogu ali ciklu, saj se navedene faze nenehno 
ponavljajo v organizaciji in prehajajo iz ene v drugo. 
 
Strateški načrt podjetja je načrt podjetja ali združbe, dejansko pa ga izvajajo člani le-te. Zato 
je potreben prehod od združbe na posameznike, ki jim določimo naloge. Temu pravimo 
načrtovanje organizacije. Člane organizacije je potrebno poiskati, jih motivirati, da bodo 
sledili planu, in z njimi komunicirati. Govorimo o vodenju, uveljavljanju, kontroli in izvedbi 
organizacije. Uresničevanje sprejetih strategij začenjamo v organizaciji že z razvojem 
programov, z izdelavo predračunov in s pripravo taktičnih načrtov. Začetek procesa 
uresničevanja strategij zahteva od poslovodstva odgovore vsaj na tri vprašanja: 
 

• kdo bo uresničeval strategijo, 
• kaj mora delati,  
• kako bo delal, kar je treba. 

 
Organizacija ne bo dosegla strateških ciljev brez opredelitve odgovorov na navedena 
vprašanja. Uresničevanje strategije je močno odvisno od ustrezne organizacijske strukture. 
Zato je ena prvih nalog, ki jo je treba na področju uresničevanja strategij opraviti, načrtovati 
ustrezno organizacijsko strukturo, ki mora omogočati členitev strateških ciljev in nalog v 
manjše upravljalno-poslovodno obvladljive dele. Strategije je treba spremeniti v programe, 
projekte in predračune. Izvajanje strateškega načrta poteka preko projektov, programov ali 
preko letnih načrtov.  
 
Kontrolo lahko razumemo kot prizadevanje za izvedbo plana, sestavljeno iz spremljanja, 
preverjanja in ugotavljanja odstopanj. Brez kontroliranja ne bi bilo ustreznega uresničevanja 
sprejetih strategij. Bistvo kontrole je v iskanju odklonov uresničenega od planiranega, v 
poročanju o odklonih in v začenjanju popravljalnih akcij. V pripravi strateškega in taktičnih 
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planov je dobro, da planiramo tudi kontrolo izvajanja in uresničevanja planov, zato 
predvidimo kazalnike. Merjenje je raznovrstno, zanj pa lahko uporabimo naslednje metode 
in postopke: 
 
a. kazalnike poslovanja in uspešnosti, 
b. presoje kakovosti in samoocenjevanje, 
c. uravnotežene kazalnike.  
 

2.6.1 Kazalniki poslovanja in uspešnosti 
 
Finančna analiza poslovanja je ena izmed pomembnejših faz v procesu priprave strateškega 
načrta podjetja. Enako pomembna je ta analiza tudi pri kontroli in izvajanju strateškega 
načrta. Za analizo računovodskih izkazov se uporabljajo tri metode: vodoravna analiza, 
navpična analiza ter največkrat analiza s kazalci in kazalniki. Kazalniki so relativna števila, 
ki se nanašajo na gospodarske kategorije (indeksi, koeficienti, stopnja udeležbe itd.) in se 
dobijo s primerjavo dveh kategorij. Kazalci so absolutna števila, ki se nanašajo na 
gospodarske kategorije (sredstva, kapital, prihodki itd.) in kažejo stanje oziroma so izraženi 
v denarni merski enoti.  
 
Navpična analiza računovodskih izkazov nam prikazuje podatke, ki so relativni deleži glede 
na določeno izbrano celoto, pri čemer se kot osnova največkrat uporablja bilančna vsota. 
Vodoravna analiza računovodskih izkazov nam podaja informacije o velikosti, smeri in 
relativni pomembnosti sprememb posameznih vrednosti in ugotavlja izboljšanje ali 
poslabšanje v obravnavanem časovnem obdobju. 
Analiza s kazalci in kazalniki je metoda, po kateri napravimo določen izbor kazalcev in 
kazalnikov, ki so absolutna in relativna števila, ki prikazujejo kompleksne procese, razmerja 
in sestave na relativno enostaven način ter s tem omogočajo hiter in obsežen pregled nad 
opazovanimi dejavniki (Koletnik, 1997, str. 47). Glede na vsebino operacije s kazalniki 
dobimo rezultat v indeksih, stopnji udeležbe in koeficiente (Igličar, 1997, str. 229): 
 
• Stopnje udeležbe (ali odstotki udeležbe) sestavnega dela v celotni velikosti dobimo tako, 

da podatek za sestavni del delimo s podatkom za celoto. Dobljeni količnik, pomnožen s 
100, nam da odstotek udeležbe sestavnega dela v celotni velikosti. 

• Indekse dane velikosti v primerjavi z istovrstno izhodiščno velikostjo dobimo s 
primerjanjem istovrstnih podatkov, ki zrcalijo različne, toda med seboj sorodne procese 
in stanja. Navadno dobljeni količnik pomnožimo še s 100, da ga izrazimo v odstotkih. 

• Koeficiente dobimo, če primerjamo raznovrstne podatke, ki zrcalijo med seboj 
primerljive procese ali stanja. Koeficient izračunamo, če podatek, ki ga primerjamo, 
delimo s podatkom, s katerim ga primerjamo. 

 
Izračun kazalnika je navadno enostavni del analize. Bolj pomembno je vsebinsko razlaganje 
kazalnikov, v danih okoliščinah pa so še bolj pomembni korekcijski ali preventivni ukrepi 
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(Kaplan in Norton, 2001, str. 371). Izbor in opredelitev kazalnikov se razlikujeta od 
organizacije do organizacije. Poznati moramo tudi priporočljivo vrednost posameznega 
kazalnika, ki je različna za posamezne značilnosti, organizacije in panoge. Zelo pomembno 
je, da pri prikazovanju kazalnikov podamo vrednosti kazalnikov vsaj za tri obdobja in tudi 
grafično prikažemo trend gibanja kazalnikov. Ravno tako morajo biti podane ciljne ali 
načrtovane vrednosti kazalnikov. Tako prikazani kazalniki nam dajo učinkovito predstavo 
neke merjene značilnosti. 
 
Poleg posameznih kazalnikov poznamo tudi urejeno celoto povezanih kazalnikov, ki so med 
seboj v neki odvisnosti in kot celota dajejo informacije o strokovni vsebini. V organizacijah 
se uporabljajo sistemi povezanih kazalnikov, od katerih so v praksi znani predvsem 
naslednji: 
 

• DuPontov sistem povezanih kazalnikov, 
• ZVEI-sistem kazalnikov, 
• Altmanov obrazec ali Z-izkaz. 

 
DuPontov sistem povezanih kazalnikov ali finančne analize je bil razvit že leta 1919. 
Osnovno razmišljanje izhaja iz kazalnika donosnosti kapitala kot cilja, ki ga upravi 
organizacije postavijo lastniki podjetja. DuPontov sistem povezanih kazalnikov prikaže s 
pomočjo nekaj kazalnikov v bistvu celotno poslovanje in področje dela uprave, zato se je 
tudi precej uveljavil. DuPontov sistem povezanih kazalnikov je koristen tudi za strateško 
analiziranje, kar omogoča postavitev vprašanja, "kaj se zgodi", če se npr. obračanje zalog 
izboljša, prihodek zniža ali vzvod zmanjša za določen odstotek. 
 
ZVEI-sistem kazalnikov, ki ga je leta 1969 prvič objavilo centralno združenje 
elektrotehnične in elektronske industrije v Nemčiji ZVEI (Zentralverbands Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie) in prilagodilo računovodskim standardom leta 1989, sledi dvema 
ciljnima postavkama, da morajo biti pri načrtovanju ciljne veličine količinsko izražene s 
pomočjo kazalnikov in da s pomočjo časovnih in obratovalnih primerjav uporabimo 
možnost analiz (ZVEI-Kennzahlensystem, 1989, str. 35). 
 
Altmanov obrazec ali Z-izkaz pa prikazuje finančno stabilnost podjetja in je uporaben za 
napoved verjetnosti stečaja v kratkem obdobju. Čeprav je bil razvit na podlagi finančnih 
analiz in ocen poslovanja ameriških podjetij, je vsaj primerjalno uporaben tudi za slovenske 
organizacije. 

 
2.6.2 Presoja kakovosti 
 
Presoja kakovosti se je uveljavila z uvajanjem standardov ISO 9000 z namenom ugotavljati 
učinkovitost in primernost elementov sistema za doseganje ciljev kakovosti. Čeprav je 
presoja kakovosti bolj tehnično opredeljena dejavnost, jo lahko uporabimo za nadzor 
merjenja zmogljivosti nekaterih nefinančnih zmogljivosti, kot so: stroški kakovosti, 
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sposobnost procesa idr. Presojo kakovosti lahko izvajajo notranji ali zunanji presojevalci. 
Notranjo presojo kakovosti izvaja organizacija po določenem načrtu, pogostosti in obsegu z 
usposobljenim osebjem znotraj organizacije. Zunanje presoje kakovosti pa izvajajo 
presojevalci sistemov kakovosti in akreditirane ustanove za presojanje sistemov 
zagotavljanja kakovosti. Vsebina presoj kakovosti se danes delno pokriva z vsebino 
samoocenjevanja po merilih nagrad za poslovno odličnost. Vsekakor pa so zaradi večjega 
števila organizacij, ki ima uvedene standarde kakovosti ISO 9000, presoje kakovosti bolj 
uveljavljene kot samoocenjevanje, saj je organizacij, ki so uvedla model poslovne 
odličnosti, precej manj. Širše uveljavljanje modela evropske nagrade za kakovost in EFQM 
(Wilmes, Radtke in Aurich, 2000, str. 11) modela odličnosti je sprožilo nove pobude za 
izboljšanje upravljanja poslovnih procesov. Tako je delovna skupina "Dobre prakse in 
storitve količenja" pri EFQM (European Foundation for Quality Management – Evropska 
fondacija za management kakovosti) pripravila novo metodologijo benchmarkinga, ki 
celoten proces bencmarkinga deli na štiri stopnje: načrtovanje, zbiranje podatkov, 
analiziranje ter prilagajanje in izboljšave. Benchmarking tako postaja vse bolj uporabljena 
metoda za izboljšave poslovnih zmogljivosti. Obstaja veliko baz podatkov, ki jih lahko 
uporabimo za primerjave. Še vedno pa je mogoče dobiti največ finančno-ekonomskih 
podatkov, manj pa nefinančnih, kar je nujno za primerjave in načrtovanje "mehkih" 
dejavnosti. Z uveljavitvijo modelov nagrad za kakovost in poslovno odličnost se je v 
organizacijah uveljavilo tudi samoocenjevanje. Na podlagi samoocenjevanja lahko v 
organizacijah ob načrtovanju poslovnih procesov in izboljšav načrtujemo tudi izboljšave po 
posameznih merilih modela poslovne odličnosti. Samoocenjevanje poslovne odličnosti 
izvajamo z vprašalnikom (Merila za prijavo in ocenjevanje, 1999). Za lažjo ponazoritev 
doseganja meril in načrtovanih izboljšav narišemo radar diagram z merili modela. V 
diagram vnesemo skupne točke, dosežene točke v prejšnjem obdobju in načrtovane točke, ki 
morajo biti pisno utemeljene z aktivnostmi, roki in nosilci. Izkušnje so pokazale, da so 
zaključki samoocenjevanja dobra podlaga za načrtovanje poslovnih načrtov, za načrtovanje 
izboljšav po poslovnih funkcijah in v organizacijskih enotah, kar vse vodi do izboljšanja 
poslovanja. 
 

2.6.3 Sistem uravnoteženih kazalnikov 
 

Namen strateškega načrtovanja je opredeliti poslovni uspeh organizacije in njenih strateških 
poslovnih enot, določitev strateških ciljev in strategij za doseganje ciljev v načrtovanem 
obdobju. Strateške cilje in strategije najbolj učinkovito udejanjamo v operativne poslovne 
načrte organizacije s pomočjo metode uravnoteženega izkaza (BSC-Balanced Scorecard). 
Za razliko od tradicionalnih pristopov k načrtovanju in nadzoru izvajanja strateškega načrta, 
ki temelji predvsem na merjenju finančnih in ekonomskih kazalnikov, uravnotežen izkaz 
prikazuje poslovne zmogljivosti organizacije skozi finančni vidik, vidik strank, vidik 
notranjih poslovnih procesov ter vidik rasti in učenja.  
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2.6.3.1 Osnovni koncept metode uravnoteženih kazalnikov 
 
Potem, ko je pripravljen strateški načrt, s katerim smo opredelili poslanstvo, kulturo 
organizacije in vrednote, vizijo, strategije in strateške cilje, je potrebno načrt uvesti v 
prakso. Preoblikovanje strategije v prakso lahko učinkovito izvedemo z metodo 
uravnoteženega izkaza (Kaplan in Norton, 1996, str. 7). Z uravnoteženim izkazom 
opredelimo in poudarimo vidike poslovanja in strateške cilje posameznih procesov, ki se 
odvijajo skozi različne organizacijske enote vse do delovnih skupin. Z uravnoteženim 
izkazom poudarimo kazalnike in gonilnike uspeha, s katerimi hočemo uresničiti strategije, 
ki smo jih opredelili s srednjeročnim načrtom: rast, večanje donosnosti, dobičkonosnost 
strank, poslovna učinkovitost, ravnanje z ljudmi in druge strategije. Uravnoteženi izkaz nam 
z merjenjem finančnih in drugih nefinančnih kazalnikov pomaga udejanjati strateške cilje. 
Prikazuje vidike preteklega, sedanjega in prihodnjega stanja ter postavlja ravnotežje med 
kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji in opozarja na potrebne ukrepe, ki jih moramo izvesti 
tam, kjer ne dosegamo želenih rezultatov. Osnovni koncept metode uravnoteženih 
kazalnikov je prikazan na Sliki 2. 
 
Slika 2: Uravnoteženi izkaz 

F in a n čn i v id ik

K a j o d  n a s    K a j o d  n a s    
p r i ča k u je jo      p r i ča ku je jo      

la s tn ik ila s tn ik i ??

P O S L A N S T V OP O S L AN S T V O
V IZ IJ AV IZ IJ A

S T R AT E G IJ ES T R A T E G IJ E

VČE R A JVČ E R A J

D A N E SD A N E S

D A N E SD A N E S

J U T R IJ U T R I

V id ik  s tran k

K ak o  n a s  v id ijo  K a k o  n a s  v id i jo  
s tra n k es tran ke ??

V id ik  n o tran j ih  
p ro ce s o v

SS č imč im ses e m o ra m o  m o ra m o  
o d liko va t io d lik o v a t i ??

V id ik  u če n ja in ras ti

K ak oK a k o s es e izb o ljš u je m oizb o ljš u je m o
inin u s tva r ja m ou s tv a r jam o n o von o v o

v re d n o s tv re d n o s t ??

 
 
Vir: Prirejeno po Kaplan in Norton, 1996, str. 9. 

 
Uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja finančni vidik, saj so finančni kazalniki primerni in 
koristni pri povzemanju izmerljivih ekonomskih posledic že sprejetih sklepov. Kazalniki 
finančne uspešnosti kažejo, če strategija, njeno uveljavljanje in izvajanje v podjetju 
prispevajo h končnemu izboljšanju oz. ali prinašajo pričakovane rezultate. Finančni cilji so 
ponavadi povezani z donosnostjo, npr. s prihodki iz poslovanja, dobičkonosnostjo poslovnih 
sredstev ali z ekonomsko dodano vrednostjo. Podjetje določa finančne cilje in kazalnike 
podjetje skladu s svojo strategijo. Ti cilji se lahko močno razlikujejo predvsem glede na 
razvojno stopnjo življenjskega cikla podjetja. V osnovi ločimo tri razvojne stopnje: rast, 

 
2.6.3.1.1 Finančni vidik 
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zrelost in upadanje. V obdobju rasti so splošni finančni cilji bolj usmerjeni na povečevanje 
deleža prodaje in povečevanje stopnje rasti prihodkov. Na stopnji rasti je večina finančnih 
ciljev usmerjena na dobičkonosnost. Na stopnji upadanja pa na visoko stopnjo vračanja 
denarnega toka v podjetje in zmanjšanje potreb po obratnih sredstvih. 

 

 
Med osnovne kazalnike vidika strank sodijo zadovoljstvo strank, ohranjanje strank, 
pridobivanje novih strank, donosnost strank ter tržni deleži. Med pomembnejše kazalnike 
spada tudi točnost dobav, kratki dobavni roki in kvaliteta proizvodov. Poleg navedenih 
kazalnikov se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo tudi dodatni kazalniki, ki so vezani na 
odnos s kupci in na imidž ter ugled podjetja. Navedene kazalnike je težko določiti in 
spremljati, saj je do nekaterih podatkov nemogoče priti, nekatere pa je težko kvantificirati. 
Pri tem si podjetja pomagajo z zunanjimi institucijami (določitve tržnih segmentov in tržni 
deleži) oz. se poslužujejo raznih anket, ki jih občasno pošiljajo kupcem in tako spremljajo 
njihovo zadovoljstvo itd. V današnjem času velike konkurenčne tekme so kazalniki 
poslovanja s strankami bistvenega pomena za določanje konkurenčne prednosti in 
uspešnosti poslovanja podjetja. 

 

 
Notranji poslovni proces, ki ga tvorijo inovacijski, proizvodni in poprodajni procesi, je zelo 
pomemben ne samo zaradi odločilnih vplivov na finančne rezultate in vidik strank, temveč 
tudi zaradi časovnega dejavnika. Za organizacijo je bistveno, kdaj vstopi na trg in kakšni so 
časi, potrebni za razvoj in osvojitev novega izdelka, časi za izvedbo naročila in časi za 
izvedbo servisiranja. Ob tem ne smemo pozabiti na obvladovanje stroškov proizvodnega 
procesa, produktivnost, dodano vrednost in druge kazalnike. Med tipične kazalnike spadajo: 
število izdelanih kosov na delavca v enoti časa, obračanje zalog, kazalniki vezani na izmet 
oz. kvaliteto izdelkov, kazalniki vezani na hitrosti reševanja reklamacij in kazalniki, ki so 
vezani na inovativnost (število patentov, delež novih proizvodov v strukturi prodaje, hitrost 
razvijanja izdelkov). 
 
2.6.3.1.4 Vidik rasti in učenja 
 
Četrti vidik uravnoteženega sistema kazalnikov, učenje in rast, opredeli infrastrukturo, ki jo 
mora zgraditi organizacija za ustvarjanje dolgoročne rasti in izboljšav. Strateške in poslovne 
cilje organizacije, ki so določeni skozi kazalnike gornjih vidikov, ni mogoče uspešno 
realizirati, če znotraj organizacije ni inovativnosti in učenja ter vključevanja vseh zaposlenih 
za doseganje strateških ciljev organizacije. Zato vidik rasti in učenja predstavlja vidik 
potencialov, ki omogočajo razvoj organizacije. Ti potenciali so: zaposleni, učenje, rast, 
inovacijski procesi, ustvarjalnost, informacijska tehnologija, naložbe idr. To je vidik, s 
katerim so zajeti kazalniki za uresničevanje vizije organizacije. Zavedajoč se pomembnosti 

2.6.3.1.2 Vidik strank 

2.6.3.1.3 Vidik notranjih poslovnih procesov 
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ravnanja z ljudmi so mnoge organizacije ob uvajanju metode uravnoteženega izkaza 
razdvojile vidik rasti in učenja na vidik rasti in inovativnosti ter vidik zaposlenih in učenja.  
 

2.6.3.2 Izbor kazalnikov 
 
Strateški cilji so določeni za daljše časovno obdobje. Skladno z njimi določimo ciljne 
vrednosti kazalnikov za krajša obdobja, da bodo v celotnem obdobju dosegli oz. presegli 
načrtovane ciljne vrednosti. Za pomoč pri ustreznem izboru kazalnikov je v strokovni 
literaturi na razpolago veliko število teoretičnih kazalnikov. Skladno s strategijo in 
strateškimi cilji organizacije je potrebno izbrati tiste uravnotežene kazalnike zmogljivosti, ki 
so najpomembnejši za udejanjanje strategije. Pred odločitvijo o izboru kazalnikov 
presodimo pomembnost posameznega kazalnika skozi naslednja merila:  
 

• donosnost – ali nam merjenje kazalnika prinaša novo vrednost? 
• dosegljivost – kakšni so realno dosegljivi cilji? 
• pomembnost – komu in čemu je kazalnik namenjen? 
• številčna vrednost – brez določitve številčne vrednosti cilj ni določen.  

 
Niz kazalnikov različnih poslovnih vidikov v organizaciji uporabljamo kot gonilnike 
sprememb, večanja konkurenčnih prednosti in rasti dodane vrednosti. Kazalniki dajejo 
organizaciji vpogled v celotne zmogljivosti s povezovanjem finančnega vidika z ostalimi 
ključnimi kazalniki zmogljivosti o vidiku strank, notranjih poslovnih procesih ter rasti in 
učenju. Število kazalnikov ne sme biti preveliko, sicer se spreminjanje strategije v prakso 
spremeni v birokratski nadzor. Priporočljivo  izkustveno število kazalnikov je do pet 
kazalnikov po posameznem vidiku in po organizacijski enoti (Kaplan in Norton, 2001, str. 
37). Kazalniki so določeni za organizacijo kot celoto, za strateške poslovne enote, osnovne 
delovne enote, oddelke, delovne skupine in posameznike. Za vsak kazalnik je potrebno 
določiti podrobno vsebino, obrazec za izračun, ciljno vrednost, pogostnost merjenja 
(mesečno, trimesečno, letno) in odgovornega nosilca, ki bo spremljal doseganje ciljne 
vrednosti in po potrebi predlagal korekcijske ukrepe. 

 

 
3 STRATEŠKI NAČRT ISKRE AVTOELEKTRIKE  
 

3.1 Predstavitev podjetja Iskra Avtoelektrika  
 
3.1.1 Zgodovina podjetja 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 1960, ko je bila proizvodna dejavnost avtoelektričnih 
izdelkov prenesena iz podjetja Iskra Kranj v novo podjetje Poslovna enota Iskra Kranj - 
Tovarna Avtoelektrike Šempeter pri Gorici. Na razvoj Iskre Avtoelektrike so vplivali 
različni dejavniki v razvoju družbeno-ekonomskega in političnega sistema v nekdanji skupni 
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državi Jugoslaviji, kakor tudi razvoj v samostojni Republiki Sloveniji. Razvoj podjetja je bil 
v obdobju od ustanovitve do leta 1989 v tesnem sodelovanju in povezan z razvojem 
jugoslovanske avtomobilske industrije. Iskra je bila največji dobavitelj alternatorjev in 
zaganjalnikov za osebna in industrijska vozila, ki so jih izdelovali v Zastavi, DMB, IMT, 
TAS in ostalih tovarnah na območju bivše Jugoslavije. Dejstvo je, da je imela Iskra 
Avtoelektrika monopolen položaj v tem prostoru, kar je za poslovanje pomenilo prednost. 
Vendar so se že takrat kazale negativne strani takšnega statusa. Izdelki podjetja, ki bi lahko 
bili namenjeni izvozu, so bili nekonkurenčni, odzivnost in pripravljenost na prilagoditev 
ponudbe na povpraševanje pa nizka. Razvojna dejavnost je bila predvsem usmerjena v 
velikoserijsko proizvodnjo. Osamosvojitev Slovenije v letu 1991 je za Iskro Avotelektriko 
pomenila popolno izgubo tradicionalnih trgov in s tem najbolj kritično obdobje v zgodovini 
Iskre Avtoelektrike. V Iskri Avtoelektriki je bilo nujno poiskati pot iz krize in v celoti 
zamenjati strategijo podjetja. Edina rešitev je bila v iskanju in uveljavljanju na 
mednarodnem trgu, ki pa je zahteval drugačne pristope. Nujna je bila preobrazba v 
miselnosti, vodenju podjetja in zaposlenih v podjetju. Ta proces se je v bistvu začel že v letu 
1988, ko je bil izdelan prvi poslovnik kakovosti. Izjemno vlogo pri preoblikovanju podjetja 
in pri globalizaciji poslovanja Iskre Avtoelektrike imata inovacijski proces in proces 
poslovne odličnosti. Podjetje je iz leta v leto postopoma izboljševalo navedene procese in se 
vzpenjalo po stopnicah do poslovne odličnosti. Ta proces se je začel s pridobitvijo 
certifikata kakovosti ISO 9001, ki ga je Iskri podelil British Standards Institution, kot 
prvemu podjetju v celotni vzhodni Evropi. Pridobitev tega certifikata je podjetju omogočila 
neverjeten prodor na zahtevna tržišča zahodne Evrope. Izpopolnjevanje standardov 
kakovosti, ki zajema celovit proces upravljanja in ravnanje podjetja, se je nadaljevalo tudi v 
naslednjem desetletju in kot rezultat vseh prizadevanj je bila pridobitev certifikata 
standardov kakovosti QS 9000 v letu 2000. Danes je blagovna znamka Iskra mednarodno 
uveljavljena, izvoz 99 % celotne prodaje, od katere večinski delež predstavljata trga EU in 
ZDA. 

 
3.1.2 Organizacija, poslovanje in lastniška struktura 
 
Iskra Avtoelektrika je organizirana kot koncern. Koncern se v teoriji praviloma opredeljuje 
kot povezovanje ene obvladujoče družbe in ene ali več odvisnih družb pod enotnim 
vodstvom obvladujoče družbe (Ivanjko in Kocbek, 1994, str. 432). Organizacijska struktura 
koncerna je prikazana na Sliki 3. Na vrhu je obvladujoča družba Iskra Avtoelektrika d.d., 
sledijo ji proizvodne družbe v Sloveniji, trgovske družbe v tujini in mešana proizvodna 
podjetja v tujini. Koncern zaposluje skupaj preko 2100 ljudi in je v letu 2004 ustvaril 34 mrd 
SIT konsolidirane prodaje.  
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Slika 3: Organizacijska struktura koncerna Iskra Avtoelektrika 

Avto deli
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Vir: Pravilnik o notranji organizaciji družbe Iskra Avtoelektrika d.d.  

 

3.1.2.1 Proizvodne družbe v Sloveniji 
 

Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici. Družba proizvaja zaganjalnike in 
generatorje za motorje z notranjim zgorevanjem, avtonomno napajane enosmerne električne 
pogonske sisteme in druge zahtevnejše komponente za avtomobilsko industrijo ter hladno 
kovane dele.  
 
Iskra Avtoelektrika Avtodeli d.o.o., Bovec. Družba uresničuje svoje poslanstvo kot 
proizvajalka delov za avtomobilsko industrijo, t.j. proizvodov iz plastičnih mas in sestavov, 
pri katerih je potrebna kombinacija različnih tehnologij, ki jih v družbi obvladujejo na visoki 
kakovostni ravni.  
 
Iskra Avtoelektrika Livarna Komen d.o.o., Komen. Dolgoletna proizvodnja odlitkov 
aluminijevih zlitin poteka od leta 1992 v samostojni družbi. Na osnovi tradicije in znanja 
zagotavlja družba kakovostno oskrbo skupine in širšega tržišča. 

 
Iskra Avtoelektrika Orodjarna d.o.o., Šempeter pri Gorici. Družba je priznana 
proizvajalka orodij za proizvodnjo komponent avtomobilske in drugih industrij. Značilnost 
delovanja so partnerski odnosi z odjemalci in celovita podpora od razvoja do redne 
proizvodnje.  
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Iskra Avtoelektrika Asing d.o.o., Šempeter pri Gorici. Programska usmeritev družbe je 
razvoj in izdelava sodobnih visoko produktivnih navijalnih, montažnih in kontrolnih naprav 
ter sistemov po zahtevah znanih kupcev.  
 

3.1.2.2 Proizvodne družbe v tujini 
 

Iskra AE Komponente d.o.o., Bosna in Hercegovina. V letu 2003 ustanovljena družba na 
področju Bosne in Hercegovine predstavlja s programom komponent predvsem proizvodnjo 
za potrebe skupine Iskra Avtoelektrika. 
 
IskRa o.o.o, Belorusija. Družba je v večinski lasti Iskre Avtoelektrike d.d., deluje v 
Belorusiji in predstavlja lokalno proizvodnjo zaganjalnikov za potrebe industrije 
transportnih sredstev trgov bivše Sovjetske Zveze. 
 
Jie Hua Iskra Mechanical Electrical Co. Ltd., Kitajska. Skupaj obvladovano podjetje 
(joint-venture) je bilo ustanovljeno v začetku leta 2003 za proizvodnjo zaganjalnikov. 
Proizvodnja zaganjalnikov je namenjena v prvi vrsti potrebam lokalnega trga ter dodatno 
oskrbovanju podjetij skupine Iskra Avtoelektrika s komponentami po konkurenčnih cenah. 
 
Iskra Autoelektric Iran JVC, Iran. Predstavlja pridruženo družbo na ravni skupine. Za 
lokalne potrebe iranskega tržišča proizvaja alternatorje in zaganjalnike na osnovi znanj Iskre 
Avtoelektrike d.d. 
 
Iskra do Brasil Ltda., Brazilija. Za lokalne potrebe brazilskega tržišča proizvaja 
alternatorje in zaganjalnike na osnovi znanj Iskre Avtoelektrike d.d. 
 

3.1.2.3 Iskra Avtoelektrika d.d. 
 
Obvladujočo družbo Iskro Avtoelektriko d.d. tvorijo strateške poslovne enote in direkcije ter 
razvojni center, ki so med seboj povezane z matrično strukturo kot je prikazano na Sliki 4. 
Delniška družba Iskra Avtoelektrika d.d. zaposluje preko 1500 ljudi in je v letu 2004 
dosegla 30 mrd SIT prodaje, kar jo ob ostalih kazalnikih uvršča med največje slovenske 
industrijske družbe.  

 
Družba ima naslednje organizacijske enote: upravo, strateške poslovne enote (SPE), 
direkcije in razvojni center. Iskro Avtoelektriko d.d. vodi tričlanska uprava. V družbi je pet 
strateških poslovnih enot (SPE) in osem direkcij. Za koordinacijo dela med strokovnjaki iz 
direkcij, strateških poslovnih enot in odvisnih družb so oblikovani strokovni kolegiji in 
sveti. Strateške poslovne enote so: SPE Avtoelektrika, SPE Pogonski sistemi, SPE Sestavni 
deli, SPE Trading ter od 1.1.2005 dalje SPE Mehatronika. Podjetje se je v letu 2003 
prestrukturiralo iz poslovno funkcijske organizacijske strukture v procesno, z namenom 
povečati poslovno odličnost in sinergične učinke med vsemi družbami v koncernu ter 
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zagotoviti zunanjo uspešnost koncerna. Osnova za določitev nove organiziranosti je bila 
analiza in popis procesov, ki potekajo v Iskri Avtoelektriki d.d., katere predpisujejo tudi ISO 
standardi. Procese so razdelili na ključne procese, ki pomenijo zadovoljevanje osnovnega 
namena, ki je zadovoljstvo kupcev ter podporne procese, ki ključne podpirajo (glej Pril. 2 na 
str. 2). Ključni temelj nove procesne organiziranosti, ki je ločil poslovne enote od 
operativnih funkcij je odgovornost za uspešnost poslovanja strateških poslovnih enot. Vsaka 
strateška poslovna enota zaokrožuje vse poslovne funkcije: od obdelave naročila, 
proizvodnje ter dobave izdelka skupaj s servisiranjem in reševanjem reklamacij. Kot 
podpora temu pa imajo SPE-ji podporne funkcije, obvladovane s strani obvladujoče družbe, 
in sicer: razvoj, nabavo, razvoj sistema poslovanja, finance ter ravnanje s človeškimi viri. 
Procesna organizacijska struktura v Iskri Avtoelektriki je posledica rasti podjetja. S to 
organiziranostjo je dosežena fleksibilnost, osredotočenost h kupcem, kakovost in poslovna 
odličnost, ustvarjalno sodelovanje, stroškovna učinkovitost in inovativnost v skladu z vizijo, 
strategijami in poslovnimi načrti družbe.  
 
Slika 4: Organizacijska struktura obvladujoče družbe Iskre Avtoelektrike d.d. 
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Vir: Pravilnik o notranji organizaciji družbe Iskra Avtoelektrika d.d. 
 

3.1.2.4 Lastniška struktura 
 

Nominalna vrednost celotne izdaje delnic Iskre Avtoelektrike d.d. znaša 3.216.626.000 SIT. 
Družba je izdala 1.608.313 delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico. 
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Tabela 2: Lastniška struktura Iskre Avtoelektrike d.d., na dan 31.12.2004 
 

 Koli čina % 
Iskra d.d. 356.888 22,19 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja 228.379 14,20 
Zvon dva Holding, d.d. 177.243 11,02 
Slovenska odškodninska družba, d.d. 113.853 7,08 
Vipa Invest, d.d. 60.664 3,77 
Triglav steber I, ID, d.d. 49.164 3,06 
Zvon ena Holding, d.d. 45.788 2,85 
Zavarovalnica Triglav, d.d. 44.717 2,78 
Zvon ena ID, d.d. 43.483 2,70 
Vipa Holding d.d. 37.580 2,34 
Ilirika Fintrade 30.035 1,87 
Nova KBM, d.d. 24.206 1,51 
Notranji lastniki – zaposleni v skupini 228.136 14,18 
Bivši zaposleni in upokojenci 82.355 5,12 
Ostali delničarji 85.822 5,33 

Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike. 
 
Z delnicami družbe je pričelo trgovanje na prostem trgu Ljubljanske borze d.d. 26.10.2004. 
V prvih dneh je cena delnice skokovito narasla, kar je bilo verjetno posledica, da se je po 
dolgem času pojavil na organiziranem trgu nov vrednostni papir, pa tudi želja nekaterih 
vlagateljev oz. fizičnih oseb, da pridobijo delnice Iskre Avtoelektrike, ki jih prej, ko se je z 
delnicami trgovalo na sivem trgu, niso uspeli pridobiti. 
 
Po začetnem skoku, ko je cena delnice dosegla 12.500 SIT in kasnejših korekcijah, se je 
cena delnice postopno umirila v območju od 9.000 do 9.500 SIT za delnico. V obdobju od 
začetka trgovanja do 31.12.2004 je znašal obseg trgovanja 11.730 delnic. Povprečni enotni 
tečaj delnice pa je bil 10.786,33 SIT. Skupen obseg trgovanja na organiziranem trgu je bil 
marginalen, saj predstavlja le 0,729 % celotne emisije delnic in kot tak ni vplival na bistvene 
spremembe v lastniški strukturi družbe. 

 
3.1.3 Proizvodni program 
 
Lastne razvojne možnosti so podjetju Iskra Avtoelektrika omogočile hitro dopolnjevanje in 
izpopolnjevanje proizvodnih programov. Iz skromnega izbora električnih izdelkov na 
začetku se je razvil širok program, ki pokriva vedno večje zahteve kupcev. Kljub 
raznovrstnosti lahko izdelke Iskre Avtoelektrike razdelimo v tri glavne skupine: alternatorji, 
zaganjalniki in električni motorji. Vse te izdelke uvrščamo v skupino električnih rotacijskih 
strojev, zaradi česar je slogan Iskre Avtoelektrike Inovacije v rotaciji. Poleg navedenih 
glavnih skupin izdelkov so v proizvodnem programu tudi razna stikala, elektronski 
krmilniki, vžigalne tuljave ter razni deli in sklopi za potrebe lastne proizvodnje in za 
zunanjo prodajo. Poleg tega podjetje stalno razvija nove izdelke, med katere spadajo tudi 
razni elektromotorji in sklopi za potrebe mehatronike v avtomobilski industriji, kar bo 
podrobneje prikazano v nadaljevanju specialističnega dela.  
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3.2 Strateški načrt Iskre Avtoelektrike 2004-2007 
 
Iskra Avtoelektrika celovito prenavlja strateški načrt vsake dve leti. Na osnovi veljavnega 
strateškega načrta se pripravijo izhodišča za letni načrt. Letni načrt lahko delno odstopa od 
strateškega načrta, saj se načrtuje za krajše obdobje. Na ta način ima Iskra Avtoelektrika 
vedno en letni načrt, ki temelji na strateškem načrtu, katerega domet sega vsaj še tri leta v 
bodočnost. Strateški cilji se v sklopu uravnoteženega sistema povezanih kazalnikov 
prevajajo na letne nivoje. Že priprava letnega poslovnega načrta zagotavlja, da se strateški 
cilji in predpostavke pregledujejo. Na poslovni konferenci v začetku leta in ob polletnem 
srečanju vodilnih delavcev Iskre Avtoelektrike se obravnavajo letni dosežki v primerjavi s 
strateškimi usmeritvami. Ključno orodje, ki si ga je izbrala Iskra Avtoelektrika za 
spremljanje udejanjanja strategij in sporočanja le teh na vseh nivojih organizacije, je sistem 
uravnoteženih kazalnikov. Ti kazalniki so opredeljeni kot strateški cilji vsake organizacijske 
enote. Več organizacijskih enot ima lahko enake cilje, kar spodbuja enote k sodelovanju. 
Poleg kazalnikov iz matrike pa posamezna organizacijska enota razvija tudi strategije, s 
katerimi bo dosegla zastavljene cilje.  
 
Strateški načrt izdelujejo v Iskri Avtoelektriki v skladu s teoretičnimi izhodišči, prikazanimi 
v prejšnjem poglavju. Analizi poslovanja sledi analiza okolja nato se oblikujejo cilji 
poslovanja in primerne strategije za doseganje zastavljenih ciljev. Politiko in strategijo 
definirajo na podlagi prihodnjih potreb in pričakovanj vseh deležnikov. Zbiranje informacij 
o trgu in tržnih segmentih, v katerih bo organizacija delovala v prihodnosti, se odvija 
predvsem v procesu razumeti trge in odjemalce. Največji vir informacij predstavljajo ljudje 
iz prodaje in vsi zaposleni v trgovskih družbah koncerna. Vse to poteka na delavnicah, kjer 
sodelujejo vsi direktorji ter ostali vodilni delavci. 
 
Zadnji strateški načrt Iskre Avtoelektrike je bil izdelan leta 2003 za obdobje 2004-2007. V 
nadaljevanju bom predstavila skrajšano verzijo tega načrta. Strateški načrt 2004-2007 je 
osnova za vse aktivnosti, vezane na ponovni vstop Iskre Avtoelektrike v avtomobilsko 
industrijo s končno odločitvijo o ustanovitvi SPE Mehatronika. Predstavila bom tiste dele 
strateškega načrta, ki so bistveni za razumevanje vzrokov za oblikovanje SPE Mehatronika. 
 
 

3.2.1 Izhodišča strateškega načrta z analizo poslovanja  
 
Eno izmed temeljnih izhodišč za pripravo strateškega načrta je vsekakor pregled poslovanja 
v preteklem obdobju. Osnova za pripravo strateškega načrta 2004-2007 je pregled 
uresničevanja strateškega načrta 2002-2006.  
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Slika 5: Uresničevanje strateškega načrta 2002-2006 
 

Prihodki iz poslovanja skupine se gibajo v 
skladu s strateškim načrtom 2002-2006. 
 

Tudi prihodki iz poslovanja obvladujoče 
družbe   so skladne s strateškim načrtom 
2002-2006. 

Kljub zaostajanju za načrtovano dodano 
vrednostno na zaposlenega v letu 2002, 
ocenjujemo, da bo dodana vrednost na 
zaposlenega v letu 2003 na ravni načrtovane 
tj. dobrih 26.000 € na zaposlenega. 

Zaradi slabših poslovnih rezultatov v letu 
2001, zaostaja donosnost kapitala za 
strateškim načrtom 2002-2006.  

 
Vir: Strateški načrt Iskre Avtoelektrike 2004-2007 
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3.2.1.1 Finančni vidik 
 
V obdobju od leta 1996 do 2003 je skupina Iskra Avtoelektrika dosegala vsakoletno ugodno 
rast prihodkov ob donosnosti kapitala in dobičkonosnosti prodaje, ki je značilna za 
avtomobilsko panogo. V letu 2001 je prišlo do poslabšanja poslovnih rezultatov zaradi 
svetovne recesije, ki so se že naslednje leto zaradi izboljšanja strukture prodaje in z 
zniževanjem stroškov ponovno izboljšali. K rasti prihodkov je prispevalo vključevanje 
podjetja v globalizacijske tokove in velika tržna ter možnosti razvojne podpore odjemalcem. 
V teh letih so bila večja vlaganja v proizvodnjo zaganjalnikov in enosmernih motorjev, manj 
pa v proizvodnjo alternatorjev in drugih tehnologij. Produktivnost in dodana vrednost na 
zaposlenega se je v tem času stalno višala in presega povprečje slovenske predelovalne 
industrije. S finančnega vidika so obdobje zaznamovala gibanja stabilne rasti donosnega 
poslovanja. Uresničevanje razvojno sanacijskega programa, vizije in strateških ciljev ter 
zaključek lastninjenja v letu 1997 so omogočili rast dobička in donosnosti. Poslovanje Iskre 
Avtoelektrike d.d., ki je pretežni izvoznik, je bilo v zadnjih letih pod pritiskom stalnega 
razkoraka med gibanjem tečajev tujih valut in domačo inflacijo, kar je prispevalo k 
doseganju slabših poslovnih rezultatov kot bi bili doseženi v uravnoteženih razmerah. Ne 
glede na to, so bili doseženi rezultati dobri. 
 

3.2.1.2 Vidik odjemalcev 
 
Zadovoljevanje zahtev odjemalcev je največ prispevalo k uresničevanju finančnih ciljev. 
Rast prodaje strateških proizvodnih programov potrjuje pravilnost izbrane vizije. V tem 
obdobju je Iskra Avtoelektrika konsolidirala portfelj odjemalcev v korist odjemalcev na 
stabilnih tržiščih. Prodaja se je povečevala pri obstoječih in novih odjemalcih. Za 
zadovoljevanje potreb odjemalcev je Iskra Avtoelektrika v zadnjih letih postala 
multinacionalno podjetje (Hočevar, Jaklič in Zagoršek, 2003, str. 42). V tujini so se pričela 
ustanavljati trgovinska in proizvodna podjetja, predvsem z namenom približati in prilagoditi 
se potrebam in zahtevam lokalnega trga. V letu 2000 je stekla proizvodnja v mešanih 
družbah v Iranu in Belorusiji. Proces globalizacije se je nadaljeval leta 2003 z ustanovitvijo 
JV podjetja za proizvodnjo avtoelektrike na Kitajskem.  
 

3.2.1.3 Vidik notranjih procesov 
 
K boljši kakovosti, produktivnosti in odzivnosti so največ prispevala velika investicijska 
vlaganja v zadnjih letih. V Iskri Avtoelektriki so vlagali predvsem v industrializacijo novih 
proizvodov in njihovih aplikacij ter v posodobitev in povečevanje proizvodnje motorjev in 
zaganjalnikov za gospodarska vozila. Vzporedno s posodabljanjem proizvodnih 
zmogljivosti so notranje procese izboljševali tudi z izvajanjem standarda kakovosti QS 
9000. Pomemben prispevek k uspešnosti Iskre Avtoelektrike nosi uvajanje meril poslovne 
odličnosti, ki je bila kronana v letu 2000 s priznanjem Republike Slovenije za poslovno 
odličnost. Aktivnosti na certificiranju so se nadaljevale s pridobitvijo okoljevarstvenega 
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certifikata ISO 14001 v začetku leta 2003. Na učinkovitost procesov vsekakor pozitivno 
vpliva nova bolj procesna organiziranost družbe, ki je začela veljati s 1.1.2003. Nič manj 
pomemben vpliv na učinkovitost notranjih procesov je s strani dobaviteljev, ki se zagotavlja 
s stalnim povečevanjem direktnih dobav ter procesom globalizacije nabave preko novo 
ustanovljenih družb na Kitajskem ter v Bosni in Hercegovini. 
 

3.2.1.4 Vidik rasti in inovativnosti 
 
Razvojno-raziskovalna dejavnost in inovativnost v Iskri Avtoelektriki predstavljata temelj 
bodoče dobičkonosne rasti. Rast zagotavljajo nove družine proizvodov, ki jih predstavljajo 
predvsem zaganjalniki z reduktorjem, kompaktni alternatorji in brezkontaktni elektronsko 

komutirani motorji (Izdelki mehatronike) ter pogonski sistemi. Razvojna dejavnost sledi 
strateškim programskim usmeritvam, t.j. nuditi odjemalcem hitro razvojno podporo in pri 
večini odjemalcev pridobiti status razvojnega dobavitelja. Poleg vedno večjega vlaganja v 
razvoj pa k nadaljnji rasti prispeva proces globalizacije ter vlaganja v tehnološko prenovo 
proizvodnih zmogljivosti in informacijsko tehnologijo. 
 

3.2.1.5 Vidik ljudi in učenja 
 
Samo usposobljeni in zadovoljni ljudje lahko kakovostno upravljajo ter izvajajo notranje 
procese, s katerimi zadovoljujejo odjemalce. Vidik ljudi in učenja v zadnjih letih pridobiva 
na pomenu. Strategija ravnanja z ljudmi, ki temelji na ustvarjalnem sodelovanju, je tako 
postala pomembni sestavni del vizije družbe in strateškega načrta. Rezultati na tem področju 
so v povečevanju števila ur izobraževanja na zaposlenega, postopnem dviganju izobrazbene 
strukture, večanju predlogov za izboljšave in večjem zadovoljstvu zaposlenih. Ključna 
koraka za večanje zadovoljstva zaposlenih je nov plačilni sistem, vpeljan v letu 2003, ki naj 
bi zagotavljal bolj stimulativno skupinsko nagrajevanje in večanje socialne varnosti 
zaposlenih pri odhodu v pokoj z uvedbo dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
 

3.2.2 Ocena zunanjega in notranjega okolja 
 
3.2.2.1 Ocena zunanjega okolja 
 
V strateškem načrtu so dejavniki širšega poslovnega okolja, ki ga razumemo kot slovensko, 
evropsko in svetovno okolje, ocenjeni s pomočjo PEST analize. Podatki za pripravo 
scenarijev so bili pridobljeni preko internetnih strani, skozi publikacije raznih institucij 
(avtomobilski grozd, orodjarski grozd, pospeševalni center za malo gospodarstvo) tako, da 
se je bilo ob obilici informacij težko odločiti za izbor ključnih dejavnikov. Izpostavljeni so 
bili vplivi na okolje delovanja, samo podjetje in trend gibanja dejavnikov.  
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Tabela 3: Ocena zunanjega okolja Iskre Avtoelektrike 
 

EKONOMSKI DEJAVNIKI VPLIV NA ISKRO AVTOELEKTRIKO 

EKd-01 Procesi globalizacije in strateških 
povezav 

Priložnost 
Specializacija programov za 
doseganje ekonomije obsega ter 
organizacija lokalne proizvodnje 

 
EKd-02 

Nizke stopnje rasti BDP v EU v 
začetnem obdobju z oživljanjem 
konjukture v zadnjih letih 
srednjeročnega obdobja 

Nevarnost 
Stagnacija rasti povpraševanja 
odjemalcev iz EU, kjer dosegamo 
največji delež prodaje 

EKd-03 

Trend rasti cen črne metalurgije ter 
pričakovana rast cen barvnih kovin 
(zlasti baker), ki je že daljše 
obdobje na nizkih cenovnih ravneh 

Nevarnost Rast stroškov repromateriala 

Nevarnost Pritisk s strani odjemalcev na 
zniževanje cen 

EKd-04 Pritisk na stroškovno konkurenčnost 
gospodarstva 

Priložnost 

Iskanje notranjih rezerv v stroških 
poslovanja in pridobivanje cenejših 
nabavnih virov v cilju zniževanja 
stroškov 

EKd-05 
Še vedno se bo nadaljevalo 
zaostajanje rasti tečaja EUR za 
rastjo domače inflacije 

Nevarnost 
Razkorak med domačo inflacijo in 
rastjo tečaja EUR bo zmanjševal 
dobičkonosnost poslovanja 

EKd-06 
Po obdobju nizkih ino-obrestnih mer 
bo postopno začel cikel ponovne 
rasti obrestnih mer za ino-posojila 

Nevarnost 
Pritisk na rast stroškov financiranja 
ter večja izpostavljenost obrestnim 
tveganjem 

EKd-07 
Velika volativnost ameriškega 
dolarja in s tem izpostavljenost 
valutnim tveganjem 

Nevarnost 
Težko predvidljive tečajne razlike, ki 
bodo vplivale na finančni izid 
poslovanja 

EKd-08 

Kljub znižanju davčnih olajšav za 
investicije ostaja v prehodnem 
obdobju (v letu 2004), nizka 
efektivna davčna stopnja za plačilo 
davka dobička od pravnih oseb 

Priložnost 
Predvidoma v letu 2004 še lahko 
koristimo davčne olajšave iz naslova 
investicij pri plačilu davka iz dobička 

EKd-09 Vstop Slovenije v EU Priložnost Enotno tržišče s prostim pretokom 
blaga in kapitala 

EKd-10 

Zniževanje domače inflacije v cilju 
prilagajanja Maastrichtskim 
kriterijem 
 

Priložnost Stroškovni pritisk zaradi visoke 
domače inflacije bo postopno slabel 

EKd-11 
Sprememba v davčnem sistemu z 
uvedbo davka od dohodka pravnih 
oseb 

Nevarnost 

Nova načela ugotavljanja davčne 
osnove in odprava olajšav za 
investicije bodo povečala efektivno 
davčno stopnjo in s tem zmanjšala 
čisto donosnost kapitala 

EKd-12 
Spremembe v plačni politiki s 
spremembami v indeksaciji rasti 
plač in znižanjem obdavčitve plač 

Priložnost Znižanje stroškov dela 

EKd-13 Vstop Slovenije v EMU (po 
predhodni vključitvi v EMR2) Priložnost 

Stabilnost valute, manjši stroški 
valutnih konverzij in manjša valutna 
tveganja 
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PRAVNO POLITIČNI DEJAVNIKI 
OKOLJA 

VPLIV NA ISKRO AVTOELEKTRIKO 

PPd-01 Usklajevanje pravnega reda 
Slovenije s pravnim redom EU 

Nevarnost Aktivnosti pri spremljanju in 
prilagajanju spremembam 

PPd-02 
Prilagoditev bilančnega prava in 
neposredna uporaba mednarodnih 
rač. standardov 

Nevarnost Aktivno spremljanje in uvajanje 
sprememb 

PPd-03 
Evropski programi, pobude in 
skladi, v katerih lahko sodelujejo 
slovenska podjetja 

Priložnost Financiranje dejavnosti in projektov 

 
 

TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI OKOLJA VPLIV NA ISKRO AVTOELEKTRIKO 

THd-01 Upoštevanje nove zakonodaje o 
varnosti in zdravju pri delu  

Nevarnost Stroški odprave varnostnih 
pomanjkljivosti 

Nevarnost Zahteva po vlaganjih v informacijske 
tehnologije THd-03 Razvoj informacijske družbe 

Priložnost Stimuliran dostop do novih znanj 

THd-04 Zahteve po sistemskih sklopih Priložnost Povezovanje obstoječih programov 
(proizvodnih skupin) 

THd-05 Povečevanje zahtev po večji 
prilagodljivosti in odzivnosti 

Prednost 
Dodatno skrajševanje časov 
inovacijskega procesa in izvedbe 
naročila 

THd-06 Zahteve po večji učinkovitosti 
procesov 

Priložnost Odpravljanje aktivnosti, ki ne 
povečujejo dodane vrednosti 

 
 

DEMOGRAFSKI, SOCIALNI IN 
KULTURNI DEJAVNIKI 

VPLIV NA ISKRO AVTOELEKTRIKO 

DSd-01 Staranje slovenskega prebivalstva in 
podaljševanje delovne aktivnosti 

Nevarnost Nižja produktivnost 

DSd-02 
Prosti pretok ljudi – dnevna 
obmejna migracija in zaostajanje 
plač za EU 

Nevarnost 
Težje pridobivanje in težje 
zadrževanje tehnično izobraženih 
ljudi 

DSd-03 
Visok delež nekvalificiranih ljudi 
med starejšimi in nizka vključenost 
odraslih v izobraževanje 

Nevarnost 
Slabša sposobnost osvajanja novih 
znanj 

DSd-04 Zaostajanje števila kadrovskih 
specialistov/100 zaposlenih 

Nevarnost Počasno uvajanje sprememb v 
ravnanju z ljudmi 

Nevarnost Višji stroški za ravnanje z ljudmi DSd-05 Večji poudarek kakovosti življenja in 
medčloveškim odnosom Priložnost Manjša migracija ljudi 

DSd-06 Ureditev razmerij plač med 
dejavnostmi in sektorji 

Priložnost Vodenje bolj konsistentne politike 
plač v Iskri Avtoelektriki 

DSd-07 
Drugačna regulativa za invalidne 
osebe – samostojno zagotavljanje 
socialne varnosti 

Priložnost 
Povečevanje produktivnosti 

DSd-08 Zmanjševanje državnih sredstev za 
terciarno izobraževanje 

Priložnost 

Priložnost 

Možnost povečanja števila šolajočih 
na tehničnih smereh s primernim 
štipendiranjem 

DSd-09 

Povečevanje števila šolajočih v 
terciarnem izobraževanju (vpis 50% 
vsakoletne generacije) in bolj 
enakomeren vpis 

Nevarnost 
Manj ljudi za proizvodnjo. Potrebne 
dokvalifikacije in prekvalifikacije 
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DSd-10 
Težave v kakovosti terciarnega 
izobraževanja (večanje števila 
študentov/pedagoga) 

Nevarnost 
Nižja raven znanja mladih ljudi ob 
vključitvi v delo 

DSd-11 

Razvijanje visokošolskega 
izobraževanja za zmanjševanje 
izobrazb. zaostanka srednje 
generacije 

Priložnost 

Zmanjševanje primanjkljaja visoko 
izobraženih ljudi v Iskri Avtoelektriki 

DSd-12 Politika spodbujanja vse 
življenjskega izobraževanja 

Priložnost Dvig znanja in povprečne stopnje 
izobrazbe v Iskri Avtoelektriki 

 
 

OKOLJEVARSTVENI DEJAVNIKI VPLIV NA ISKRO AVTOELEKTRIKO 

Tehnološka posodobitev za odpravo 
kritičnih okoljskih pomanjkljivosti 
Zahteve po uporabi materialov, ki jih 
je možno reciklirati 

OKd-01 Zmanjševanje dovoljenih mej 
obremenjevanja okolja 

Nevarnost 

Višje ekološke takse 

OKd-02 Institucionalna krepitev 
okoljevarstvene politike Priložnost Gospodarnejša raba energetskih 

virov in surovin 
Zamenjava impregnacijskih lakov na 
stirenski osnovi 
Prepoved uporabe tehnologij, kjer 
nastopa 6-valentni krom 
Prepoved uporabe materialov, ki 
vsebujejo Pb 

OKd-03 Izpolnjevanje evropskih ekoloških 
direktiv 

Nevarnost 

Poostren nadzor nad tehnologijami, 
ki so nevarnejše za okolje (cinkanje, 
fosfatiranje) - IPPC direktiva 

Vir: Strateški načrt Iskre Avtoelektrike 2004-2007. 
 
3.2.2.2 Analiza panoge 
 
Analiza panoge je bila izvedena na osnovi Porterjevega modela petih dejavnikov, ki 
opredeljujejo panogo. Glede na različne programske usmeritve, ki se medsebojno razlikujejo 
glede na nastop na tržišču, je bila analiza panoge izvedena za posamezne strateške poslovne 
enote. Panoga je bila analizirana globalno, saj Iskra Avtoelektrika tako tudi deluje. Izhodišča 
analize so bila, da SPE Avtoelektrika, ki proizvaja zaganjalnike in alternatorje za 
komercialna vozila posluje praktično v okolju avtomobilske industrije. SPE Pogonski 
sistemi pa posluje v manj zahtevnem industrijskem okolju, čeprav izdeluje tudi en motor v 
večjih serijah za avtomobilske aplikacije. Iz analize SPE Pogonski sistemi je jasno razvidna 
težnja in dolgoročna usmeritev v segment servovolanov v avtomobilski industriji. V 
nadaljevanju specialističnega dela ta segment posebej analiziram.  
 

 
Značilnost trga je v vse večji globalizaciji industrije, vse večji konkurenci in združevanju 
proizvajalcev transportnih in ostalih sredstev. Posledično se odvija tudi globalizacija 
proizvajalcev komponent, zmanjševanje števila dobaviteljev in vse večje povezovanje v 
dobaviteljske verige. Panoga beleži hiter inovativni napredek in zaradi nizke stopnje rasti 

3.2.2.2.1 Analiza panoge SPE Avtoelektrika 
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tržišča tudi močan cenovni pritisk. Nevarnost vstopa novih tekmecev je manjša, saj visoke 
zahteve po kakovosti in inovativnosti proizvodov, visoke investicije, visoke zahteve za 
poslovne procese in zahteve za doseganje kritičnih proizvodnih volumnov in cenovne 
konkurenčnosti onemogočajo pojav novih tekmecev. Tekmovalnost med tekmeci je velika, 
saj je panoga zrela z zmernimi stopnjami rasti. Pritisk substitutov je kratkoročno 
zanemarljiv. Dolgoročno se obeta prehod na integrirani zaganjalnik generator (v 
avtomobilski industriji po letu 2006, na ostalih področjih pa še kasneje). Pogajalska moč 
odjemalcev je velika. Vzroki so v močni povezavi tekmecev z odjemalci in stalnemu 
zniževanju cen končnih proizvodov ter velikostnem potencialu tekmecev. Pogajalska moč 
dobaviteljev je prav tako velika, saj zaradi sorazmerne majhnosti Iskre Avtoelektrike v 
svetovnem merilu, ni možno izkoriščati pogajalskih izhodišč v enaki meri kot si lahko to 
privoščijo nekateri večji tekmeci.  
 

 
Družba nastopa s programom enosmernih baterijsko napajanih motorjev v različnih tržnih 
segmentih. Med najpomembnejšimi tržnimi segmenti so proizvajalci elektroviličarjev. 
Sledijo jim področje motorjev za potrebe proizvajalcev hidravličnih komponent ter nekatera 
ostala področja – čistilne naprave, vitli idr. V srednjeročnem obdobju je predviden tudi 
razvoj enosmernih motorjev za potrebe servovolanov, električnih zavornih sistemov in 
nekatere ostale aplikacije v avtomobilski industriji. Začetek proizvodnje je predviden proti 
koncu načrtovanega obdobja. Predvidena je proizvodnja BLPM motorjev (brezkontaktni 
elektronsko komutirani motorji), medtem ko proizvodnja kolektorskih ostaja le za potrebe 
kupca ZF. Značilnost panoge motorjev je hiter prehod na nove rešitve električnih pogonov, 
predvsem zaradi istočasne uporabe elektronike. BLPM in AC (indukcijski motorji) bodo 
nadomestili sedanje kolektorske enosmerne motorje, predvsem na področju voznih aplikacij. 

Povsem novo področje predstavljajo motorji za potrebe servovolanov avtomobilske 
industrije. Ta segment nudi v prihodnosti možnosti nadaljnjega razvoja s karakteristikami 
panoge avtoelektrike. Celotni segment SPE Pogonskih sistemov je v primerjavi s 
segmentom SPE Avtoelektrike podvrženo manjšim pritiskom, kar pomeni, da je vstop v 
tržišče lažji. 
 

Značilnost segmenta SPE Pogonski sistemi oz. motorjev za avtomobilsko industrijo se v 
celoti ujema z lastnostmi panoge avtomobilske industrije. Prednost je v na novo 
postavljenih zmogljivostih in vpeljevanju povsem novih dobaviteljev, kar daje prednosti 
pred ostalimi programi. Krmilniki za BLPM motorje so tehnično povezani z delovanjem 
BLPM motorjev. Položaj jim zato določa nadaljnji razvoj trženja pogonov na osnovi BLPM 
motorjev, ki je bil opredeljen v prejšnji točki. Krmilniki za AC indukcijske motorje pa bodo 
v prihodnosti odigrali odločilno vlogo na področju voznih motorjev. Zaradi optimiranja 
pogona AC motor – krmilnik bodo odločilno vlogo prevzeli proizvajalci, ki bodo 
obvladovali pogon kot celoto oz. tudi krmilnike.  
 

3.2.2.2.2 Analiza panoge SPE Pogonski sistemi  
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Proizvodnja sestavnih delov je namenjena predvsem potrebam lastne proizvodnje. Trenutno 
se navzven tržijo le hladno kovani deli in statorji zaganjalnikov. Zaradi visokih vlaganj so za 
segment hladno oblikovanih sestavnih delov značilni visoki vstopni pragovi, zaradi relativno 
majhnega števila tekmecev pa nizka stopnja tekmovalnosti in šibka pogajalska moč 
odjemalcev. Gibanja v panogi gredo od enostavnih delov k proizvodnji z višjo stopnjo 
dodane vrednosti in sestavljenosti sklopov. Področje proizvodnje statorjev trenutno poteka 
za znanega odjemalca, čigar panoga ima značilnosti panoge avtomobilske industrije. 
Nadaljnji razvoj proizvodnje statorjev pomeni sodelovanje s tekmeci, ki v večini primerov 
že razpolagajo s tehnologijo proizvodnje statorjev. 
 
 
Slika 6: Analiza panog SPE v Iskri Avtoelektriki 

Vir: Interno gradivo Iskre Avtoelektrike. 
 
3.2.2.3 Ocena notranjega okolja 
 
S spremembo organizacijske strukture družbe je bil dan poudarek strateškim poslovnim 
enotam, predajanju odgovornosti na nižje organizacijske ravni in uveden procesni pristop. 
Razumevanje procesnega pristopa z merjenjem uspešnosti in učinkovitosti procesov mora 
prispevati k večji dodani vrednosti in zniževanju stroškov. Ocena notranjega okolja je 
pokazala pomembnosti inoviranja in znanja ter stroškovne učinkovitosti ob istočasni 
ugotovitvi, da so stimulativno nagrajevanje, motivacija in boljša komunikacija ter 
informiranje še vedno največji vzrok za neuresničevanje strategij. Pri oceni notranjega 
okolja je bila izdelana študija o življenjskih ciklih posameznih skupin izdelkov znotraj 

3.2.2.2.3 Analiza panoge SPE Sestavni deli 
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celotnega proizvodnega programa Iskre Avtoelektrike (glej Pril.3 na str. 3) ter 
pozicioniranje glavnih programov s pomočjo BCG matrike. V sklopu izdelkov SPE 
Pogonski sistemi so bili analizirani tudi že motorji za segment mehatronike, ki so v fazi 
razvoja in rasti. 
 

3.2.3 PSPN analiza Iskre Avtoelektrike 
 
 Tabela 4: Priložnosti in nevarnosti, prednosti in slabosti podjetja Iskra Avtoelektrika d.d. 

 
 

PRILOŽNOSTI 

⇒ Globalizacija prodaje in nabave. 

⇒ Specializacija proizvodnje in razvoj 
dobaviteljev 

⇒ Uvajanje novih in dodatnih programov 
prihodnosti, ki niso zajeti v strateškem 
načrtu 

⇒ Dvig izobrazbene strukture 

 
NEVARNOSTI 

⇒ Pritisk odjemalcev na zniževanje prodajnih 
cen. 

⇒ Nepredvidljivo gibanje nekaterih cen 
materialov in energije. 

⇒ Tehnološko zaostajanje za tekmeci. 

⇒ Pomanjkanje posebnih strokovnih znanj. 

⇒ Staranje zaposlencev in podaljševanja 
delovne aktivnosti. 

⇒ Pritisk na povečevanje plač. 

⇒ Tehnološka opremljenost. 

⇒ Pomanjkanje ustreznih znanj. 

⇒ Pretočnost proizvodnje. 

 
PREDNOSTI 

⇒ Ugodnejše razmerje med ceno in 
kakovostjo proizvodov. 

⇒ Večja fleksibilnost in odzivnost. 

⇒ Večja tržna podpora odjemalcem. 

⇒ Razvojna podpora odjemalcem in 
inovativnost. 

⇒ Upravljanje kakovosti. 

⇒ Pripadnost in angažiranost ljudi. 

 
SLABOSTI 

⇒ Slabša pogajalska moč napram odjemalcem 
(majhnost). 

⇒ Slabša produktivnost zaradi ekonomije 
obsega. 

⇒ Informacijska podpora. 

⇒ Obvladovanje stroškov. 

⇒ Visoka povprečna starost zaposlencev. 

⇒ Upravljanje z dobaviteljskimi verigami. 

Vir: Strateški načrt Iskre Avtoelektrike 2004-2007. 

 
3.2.4 Poslanstvo koncerna 
 
Poslanstvo koncerna v strateškem načrtu 2004-2007 izhaja že iz poslanstva, definiranega v 
strateškem načrtu 2002-2006, in se bistveno ne spreminja. Koncern Iskra Avtoelektrika je 
globalni dobavitelj zaganjalnikov in generatorjev za motorje z notranjim zgorevanjem, 
avtonomno napajanih enosmernih električnih pogonskih sistemov in drugih zahtevnejših 
komponent za avtomobilsko industrijo kot so: vžigalne tuljave, tlačni ulitki iz lahkih zlitin, 
plastični in hladno kovani deli. Te programe dopolnjujeta še tehnološki razvoj ter 
proizvodnja posebne opreme in orodij. Iskra Avtoelektrika razvija, proizvaja in trži globalno 
z lastno proizvodno in prodajno-logistično mrežo, ki poleg podpore industrijskim 
odjemalcem trži tudi širok izbor proizvodov za drugo vgradnjo. Iskra Avtoelektrika je 
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prepoznavna po inovativnosti, trajnostnem razvoju, visoki kakovosti ter veliki tržni in 
razvojni podpori svojim odjemalcem. Prepoznavnost temelji na kompetentnih ljudeh in 
fleksibilnih procesih.  
 
3.2.5 Vizija in strateški cilji podjetja 

 
Poslanstvo, kultura in vrednote koncerna, analiza prednosti in slabosti podjetniškega okolja, 
priložnosti in nevarnosti v zunanjem okolju ter portfelja matrike z življenjskim ciklom so 
bili podlaga za opredelitev vizije Iskre Avtoelektrike, ki se glasi: Iskra Avtoelektrika 

ustvarja trajnostni razvoj in hoče z lastno blagovno znamko biti med vodilnimi svetovnimi 

dobavitelji zaganjalnikov in generatorjev, avtonomno napajanih enosmernih električnih 

pogonskih sistemov, aktuatorjev in komponent na izbranih tržnih segmentih. 

 
Tabela 5: Strateški cilji Iskre Avtoelektrike 

STRATEŠKI CILJI do 2007 
Obvladujoča  

družba 
Skupina 

1. Vrednost prihodkov iz poslovanja >160 mio € > 220 mio €  
2. Dobičkonosnost prodaje  > 5% > 4% 
3. Čista donosnost kapitala - ROE  > 10% > 8% 
4. Prodaja na zaposlenega > 100.000 € - 
5. Delež prodaje novih izdelkov (do treh let) > 25% - 
6. Indeks povprečne stopnje izobrazbe > 3,7 - 

Vir: Strateški načrt Iskre Avtoelektrike 2004-2007. 
 

3.2.6 Poslovna strategija koncerna 
 
Temeljna strategija je strategija rasti, ki temelji na zadovoljstvu odjemalcev in globalizaciji. 
Poleg visoke kakovosti ob konkurenčnih cenah in večji fleksibilnosti ter odzivnosti, bodo v 
Iskri Avtoelektriki v bodoče z inovativnostjo povečevali razvojno podporo svojim 
odjemalcem in dodano vrednost.  
 

1. Rast:  
• s pospeševanjem prodaje novih izdelkov pri obstoječih in novih odjemalcih, 
• z globalizacijo poslovanja. 

 
2. Ohranjanje ugodnejšega razmerja med ceno in kakovostjo: 

• zagotavljanje visoke kakovosti proizvodov in storitev z obvladovanjem kakovosti v 
vseh procesih ter poslovno odličnostjo, 

• nižja cena proizvodov v primerjavi s tekmeci: bistveno hitrejše povečevanje 
produktivnosti, učinkovitosti in dodane vrednosti predvsem z razvojem in 
proizvodnjo sodobnih proizvodov večjih serij z novimi tehnologijami, selitev 
proizvodnje starejših proizvodov manjših serij v države z nižjo ceno delovne sile 
(globalizacija), raziskave cenejših nabavnih virov, 
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• zmanjševanje stroškov: specializacija in prenos proizvodnje, razvoj dobaviteljev ter 
izvajanjem podpornih aktivnosti (outsourcing). 

 
3. Ohranjanje večje fleksibilnosti in odzivnosti z obvladovanjem poslovnih procesov: 

• procesni pristop, 
• izvajanje načel proizvodnje svetovnega razreda, 
• učinkovita informacijska podpora, 
• fleksibilno angažiranje vseh virov. 

 
4. Povečevanje razvojne podpore odjemalcem in inovativnosti: 

• povezovanje z zunanjimi RR institucijami, 
• timsko delo, podprto z informacijskimi tehnologijami, 
• vlaganje v ljudi (izobraževanje) in RR infrastrukturo.  

 
Na osnovi strateškega načrta koncerna so bili izdelani strateški načrti vseh strateških 
poslovnih enot (SPE Avtoelektrika, SPE Pogonski sistemi, SPE Sestavni deli in SPE 
Trading) ter podjetij doma in v tujini. Poleg tega so v strateškem načrtu opredeljene tudi 
funkcijske strategije (strategija kakovosti, nabavna, prodajna, razvojna, finančna strategija 
ter strategija ravnanja z ljudmi), ki veljajo za matično podjetje in tudi za vse poslovne enote. 
Strateški načrt novo oblikovane SPE Mehatronika v strateškem načrtu 2004-2007 ni bil 
izdelan, saj še ni bila sprejeta odločitev o njeni ustanovitvi. 
 

3.2.7 Kontrola izvajanja strateškega načrta  
 
Kot že navedeno, je glavno orodje za kontrolo izvajanja strateškega načrta v Iskri 
Avtoelektriki sistem uravnoteženih kazalnikov. Tabele za uravnoteženi izkaz so izdelane za 
koncern, za obvladujočo družbo ter vse poslovne enote. Trenutno se tabele uravnoteženih 
izkazov uvajajo tudi že za nivo posameznih delovnih enot. Osnova za vse tabele je tabela 
uravnoteženega izkaza koncerna (glej Pril. 4 na str. 4). Ta tabela nam bo služila tudi za 
izdelavo tabele uravnoteženega izkaza SPE Mehatronika v nadaljevanju specialističnega 
dela. 
 
 

4 PROCES OBLIKOVANJA SPE MEHATRONIKA 
 

4.1 Osnovna izhodišča 
 
Ustanovitev nove SPE Mehatronika je posledica strateške odločitve Iskre Avtoelektrike, da 
ponovno aktivno vstopi na trg avtomobilske industrije. V novi SPE je predvidena 
proizvodnja različnih motorjev in sklopov v velikih serijah za potrebe avtomobilske 
industrije. V prvi fazi je planirana proizvodnja elektromotorjev za hidravlične in mehanske 
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servovolane, kasneje pa bi lahko proizvajali tudi motorje in sklope za druge aplikacije npr. 
elektromehanska zavora, vzmetenje, klima itd. 
 
Iskra Avtoelektrika je bila pred leti prisotna z alternatorji in zaganjalniki pri številnih 
renomiranih proizvajalcih avtomobilov kot so Peugeot, Citroen, Fiat in ostali. Zaradi krizne 
situacije v devetdesetih letih pa se je podjetje moralo umakniti s tega trga in je svoje izdelke 
tržilo predvsem pri proizvajalcih traktorjev, avtobusov, kamionov in pri kupcih enosmernih 
električnih motorjev. Prav zadnja skupina izdelkov, enosmerni motorji, je bila odločilna za 
razmišljanje o ponovnem vstopu na segment avtomobilske industrije. V letu 2000 je namreč 
stekla proizvodnja motorjev za kupca ZF, ki dobavlja celoten servovolanski sistem z 
Iskrinim motorjem podjetju BMW. Projekt je bil dobro zastavljen in proizvodnja je uspešno 
izdelala že preko pol milijona motorjev za vozilo Mini Rover, ki se še vedno dobro prodaja. 
Na evropskem trgu se je Iskra Avtoelektrika s tem projektom pojavila kot nov potencialni 
dobavitelj motorjev za servovolanske sisteme. V zadnjih dveh letih se je tako več 
proizvajalcev avtomobilskih sklopov obrnilo na podjetje z željo sodelovanja na novih 
projektih. Vsi interesenti so se zanimali za t.i. brushless ali BLPM motorje. Ti motorji so v 
manjših količinah v proizvodnji že približno pet let in v tem času so si v podjetju nabrali 
veliko izkušenj, zato da je tudi to dejstvo močno vplivalo na odločitev o nadaljevanju večjih 
projektov za potrebe avtomobilske industrije. 
 
Poleg navedenega so k odločitvi pripomogle številne prednosti, ki jih nudi avtomobilska 
industrija: možnosti doseganja visokih rasti prodaje ob povečani produktivnosti, dostop do 
najnovejših znanj in tehnologij, dvig renomeja podjetja ter možnost sodelovanja v 
mednarodnih projektih. Navedene prednosti so v skladu s strateškim načrtom Iskre 
Avtoelektrike oz. lahko rečemo, da je le-ta nastajal ob zavedanju teh dejstev. 
 
Poleg priložnosti in prednosti, ki jih nudi avtomobilska industrija, je prisotno tudi veliko 
nevarnosti in slabosti. Zahtevana visoka stopnja kvalitete, nizke cene, visoke investicije ter 
globalnost poslovanja so ključni faktorji, ki lahko vplivajo na neuspeh. S ciljem 
zmanjševanja poslovnega rizika je Iskra Avtoelektrika v letu 2004 izvedla razne tržne 
analize, stroškovne analize potencialnih projektov ter pripravila okviren poslovni načrt. Na 
osnovi navedenega je bil sprejet sklep, da je potrebna ustanovitev nove strateške poslovne 
enote, saj lahko le taka zaključena enota učinkovito konkurira v zahtevnem okolju 
avtomobilske industrije.  
 
 

4.2 Analiza in predvidevanje okolja 
 
V tem poglavju je prikazana analiza zunanjega in notranjega okolja nove strateške poslovne 
enote. SPE Mehatronika je dobila ime po segmentu mehatronike v okviru avtomobilske 
industrije. Produkti SPE Mehatronika so namreč primerni skoraj izključno za ta segment. 
Ker govorimo o novi enoti je nemogoče izdelati analizo poslovanja za prejšnja leta. Analiza 
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zunanjega in notranjega okolja je zaradi tega toliko bolj pomembna pri oblikovanju 
strategije in postavljanju strateških ciljev.  
 

4.2.1 Ocena širšega zunanjega okolja  
 
Širše zunanje okolje SPE Mehatronika je v bistvu enako kot za celotno podjetje, zato lahko 
privzamemo oceno zunanjega okolja Iskre Avtoelektrike (glej Tab. 3 na str. 34). V naslednji 
tabeli pa so prikazani tisti dejavniki in vplivi, ki lahko najbolj vplivajo na poslovanje SPE 
Mehatronika. 
 
Tabela 6: Pomembnejši dejavniki ocene zunanjega okolja za SPE Mehatronika 
 

DEJAVNIKI VPLIV NA SPE MEHATRONIKA 

EKd-01 Procesi globalizacije in strateških 
povezav 

Priložnost 
Specializacija programov za 
doseganje ekonomije obsega ter 
organizacija lokalne proizvodnje 

EKd-03 

Trend rasti cen črne metalurgije ter 
pričakovana rast cen barvnih kovin 
(zlasti baker), ki je že daljše 
obdobje na nizkih cenovnih ravneh 

Nevarnost Rast stroškov repromateriala 

Nevarnost Pritisk s strani odjemalcev na 
zniževanje cen 

EKd-04 Pritisk na stroškovno konkurenčnost 
gospodarstva 

Priložnost 

Iskanje notranjih rezerv v stroških 
poslovanja in pridobivanje cenejših 
nabavnih virov v cilju zniževanja 
stroškov 

EKd-13 Vstop Slovenije v EMU (po 
predhodni vključitvi v EMR2) Priložnost 

Stabilnost valute, manjši stroški 
valutnih konverzij in manjša 
valutna tveganja 

PPd-03 
Evropski programi, pobude in 
skladi, v katerih lahko sodelujejo 
slovenska podjetja 

Priložnost Financiranje dejavnosti in projektov 

THd-04 Zahteve po sistemskih sklopih Priložnost Povezovanje obstoječih programov 
(proizvodnih skupin) 

Vir: Strateški načrt Iskre Avtoelektrike 2004-2007. 
 

Današnji procesi globalizacije in strateških povezav silijo podjetja v dve smeri, da bi 
zadostili zahtevo po globalni konkurenčnosti. Prva možnost je selitev proizvodnje v države s 
cenejšo delovno silo (organizacija lokalne proizvodnje), druga možnost pa je izbor 
zahtevnih izdelkov velikih serij, s pomočjo katerih se lahko z avtomatizirano proizvodnjo 
doseže svetovno konkurenčnost. Izdelki SPE Mehatronika spadajo v skupino tehnološko 
zahtevnih izdelkov, ki se proizvajajo v velikih količinah, kar ponuja možnost doseganja 
globalne konkurenčnosti. 
 
Trend rasti cen črne metalurgije ter pričakovana rast cen barvnih kovin je vsekakor ena 
večjih nevarnosti za vse dobavitelje avtomobilski industriji. Proizvajalci avtomobilov 
svojim dobaviteljem in njihovim poddobaviteljem ne kompenzirajo stroškov zaradi 
sprememb cen surovin zaradi česar ostaja poslovni riziko več ali manj na ramenih le-teh.  
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Pritisk na stroškovno konkurenčnost gospodarstva je naslednji izziv, ki ga ne velja 
zanemariti. Zaradi prevelikih proizvodnih kapacitet v avtomobilski industriji prihaja do 
stalnih pritiskov po nižanju cen. Ti pritiski se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. To je 
velika nevarnost hkrati pa tudi priložnost za iskanje notranjih rezerv v stroških poslovanja in 
za pridobivanje cenejših nabavnih virov. 
 
Vstop Slovenije v Evropsko skupnost in EMU prinaša več priložnosti za velike projekte. 
Odprava carin, enotna zakonodaja in stabilno poslovno okolje zmanjšujejo riziko poslovanja 
za projekte, ki so dolgoročnega značaja. Poleg tega je pomemben dostop do evropskih 
razvojnih skladov, ki podpirajo inovativne projekte, kamor spadajo tudi izdelki SPE 
Mehatronika.  
  
Avtomobilska, pa tudi ostale industrije, iščejo dobavitelje, ki so sposobni dobavljati 
zahtevnejše sisteme in sklope. Pomembno je, da so dobavitelji sposobni sodelovati pri 
razvoju in industrializaciji teh izdelkov. Izdelki SPE Mehatronika spadajo med zahtevnejše 
izdelke, kjer je potrebno dosti sodelovanja v vseh fazah razvoja izdelka tako z odjemalci kot 
z dobavitelji. Iskra Avtoelktrika je pridobila sposobnost obvladovanja takih izdelkov na 
osnovi znanj s področja ostalih izdelčnih skupin (alternatorji, zaganjalniki, elektronika) in 
bo lahko te sinergične učinke uporabila kot svojo konkurenčno prednost na segmentu 
mehatronike. 
 

4.2.2 Analiza panoge 
 

4.2.2.1 Avtomobilska industrija 
 
Avtomobilska proizvodnja je najpomembnejši del predelovalne industrije Evropske zveze, 
saj ustvari tri četrtine njene dodane vrednosti. Tudi v svetovnem merilu je izredno 
pomemben del gospodarstva, saj neposredno in posredno zaposluje veliko število ljudi. 
Avtomobilska industrija je tehnološko izjemno zahtevna, visoko produktivna ter istočasno 
vedno bolj do okolja prijazna. Glavni svetovni proizvajalci avtomobilov so velika 
multinacionalna podjetja, ki se v zadnjih letih srečujejo z najobsežnejšimi spremembami v 
proizvodnji doslej. Vizija hitre rasti in razvoja, tehnološki napredek, vertikalno in 
horizontalno mednarodno povezovanje podjetij, agresivno poslovno okolje, globalizacija 
trgov, zadovoljevanje standardov kakovosti, poslovna odličnost ter okoljevarstvene zahteve 
silijo podjetja k iskanju novih poti in načinov zagotavljanja konkurenčnih prednosti. Pri tem 
morajo podjetja poleg ekonomskega vidika upoštevati tudi okoljevarstvene in družbene 
cilje ter iskati ravnotežje med njimi. Doseganje večslojnih ciljev služi kot osnova za 
dolgoročno uspešnost podjetja in pomeni novo smernico industrijskega managementa. 
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Slika 7: Največji svetovni proizvajalci avtomobilov leta 2003 v mrd USD  

 
Vir: PricewaterhouseCoopers, GAFR 2003, str. 2. 
 
Trend družbeno odgovornega ravnanja pomeni preučiti vpliv aktivnosti in izdelkov na 
družbo, kupce izdelkov, zaposlene in njihove družine, lastnike, združenja, sindikate, 
dobavitelje, družbene, okoljevarstvene, kulturne ter druge organizacije pred sprejemom 
poslovne odločitve. Z zadovoljstvom potrošnika lahko razumemo trend zagotavljanja 
varnosti, kakovosti in zanesljivosti. Raziskave in razvoj na tem področju gredo v smeri 
naprednega načrtovanja izdelka, kot so tehnologije podpore vozniku, navigacijski ter 
informacijski sistemi. Tehnologije vključujejo varnejšo in učinkovitejšo uporabo 
prometnega sistema z izogibanjem prometnim zastojem,

 

kar kaže, da se bo število 
elektronskih naprav v avtomobilu še naprej povečevalo.  
 
Osnovno smernico raziskavam in razvoju avtomobilske industrije oblikuje tudi trend 
varovanja okolja. Glavni napotki za razvoj novih okolju prijaznih izdelkov so zmanjšanje 
količine porabljenega materiala in energije, nadomeščanje nevarnih z nenevarnimi materiali, 
uporaba recikliranih materialov ter izdelava trajnejših izdelkov ali izdelkov, ki jih je mogoče 
reciklirati. V prihodnjih letih se bo razvoj avtomobilske industrije osredotočal na napredne 
tehnologije za zmanjšanje povprečne porabe goriva. V to skupino spada tudi 
elektromehanski volan (EPS-Elektro Power Steering) saj v primerjavi z navadnim 
hidravličnih volanom prihrani do 0,4 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. To je eden 
izmed vzrokov za visoke trende rasti na tem segmentu in za velik interes Iskre 
Avtoelektrike, da vstopi na ta trg.  
 
Gledano iz ekonomskega vidika je segment avtomobilske industrije še posebej občutljiv. 
Konkurenca sili avtomobilske proizvajalce, da proizvajajo hitreje, boljše in ceneje. Pod 
enakim konkurenčnim pritiskom so tudi proizvajalci avtomobilskih delov. Sodelovanje med 
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avtomobilskimi proizvajalci in proizvajalci avtomobilskih delov se spreminja, saj se zaradi 
spremenjene vloge dobaviteljev del dodane vrednosti prenaša s proizvajalcev na dobavitelje. 
V naslednjih petih do desetih letih načrtujejo proizvajalci avtomobilov znižanje vlaganj v 
lastne raziskave in razvoj za skoraj tretjino, za večino pomembnejših inovacij pa bodo 
odgovorni sistemski dobavitelji. Na tak način se razvojni cikli za nove modele in s tem tudi 
tržni cikli avtomobilov skrajšajo, stroški znižajo, kakovost pa izboljša. Nov način zahteva 
več neposrednega sodelovanja in zaupanja med dobavitelji sestavnih delov in proizvajalci 
avtomobilov. Podjetja v sodobnem poslovnem okolju, ne glede na velikost in cilj delovanja, 
vedno težje pravočasno izvajajo potrebne spremembe in dosegajo konkurenčne prednosti. 
Predvsem zaradi velike potrebe po koncentraciji posameznih virov postaja oblikovanje 
različnih povezav med podjetji vse pogostejše. Partnerstva, skupna vlaganja ter mrežne 
povezave s političnimi združenji, panožnimi organizacijami, raziskovalnimi institucijami in 
inovativnimi podjetji postajajo tudi del strategije slovenske avtomobilske industrije.  
 
Po podatkih študije PricewaterhouseCoopers (GAFR, 2003, str. 2) je bilo leta 2003 v svetu 
izdelanih 57,6 milijonov osebnih avtomobilov, pri čemer so bile proizvodne kapacitete 
izkoriščene v višini 74,5%. Avtomobilska industrija bi torej ob polni zmogljivosti lahko 
naredila kar 20 milijonov avtomobilov več. Čeprav se vsi zavedajo, da je to velik problem, 
bodo proizvajalci avtomobilov do leta 2010 povečali svoje kapacitete za dodatnih 10 
milijonov avtomobilov letno. To je posledica napovedi o nadaljnji rasti proizvodnje 
avtomobilov, ki predvideva 17% rast med leti 2003 in 2011, ko naj bi proizvedli kar 67 
milijonov osebnih avtomobilov. Seveda pa rast ne bo enakomerno porazdeljena. 
 
Slika 8: Rast proizvodnje avtomobilov po glavnih trgih v obdobju 2003-2011 
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Vir: PricewaterhouseCoopers, GAFR 2003, str. 5. 
 
Čeprav so predvidene rasti trga pozitivne, pa dejstvo o novih vlaganjih v proizvodne 
kapacitete in nestabilnost na trgu surovin in valut deluje zaskrbljujoče. Proizvajalci 
avtomobilov želijo iz globalnega okolja iztržiti kar se da. Vsako tržišče želijo namreč 
oskrbeti s celotno gamo avtomobilov in tako sami ustvarjajo dodatno konkurenco ter 
posledično vse ostrejše konkurenčne razmere. Na osnovi tega lahko predvidevamo še težje 
razmere v prihodnjih letih. Verjetno bo prišlo do nadaljnjih združevanj in nekatera imena 
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proizvajalcev avtomobilov bodo najbrž izginila. Predvideva se tudi zapiranje posameznih 
proizvodnih enot in selitev proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo. 
 

4.2.2.2 Mehatronika 
 
Izraz mehatronika (Mechatronics) je leta 1960 izumilo japonsko podjetje Yaskava Electric, 
ki je proizvajalo električne motorje za robotiko in industrijsko avtomatizacijo. Ime je v 
bistvu sestavljenka iz besed: 
 

• Mechanics = motorji in aktuatorji (mehanski sklopi), 
• Electronics = senzorji, 
• Software. 

 
V bistvu je mehatronika skupni izraz za mehaniko in elektroniko. Mehatronika je v zadnjih 
desetletjih prisotna v skoraj vseh industrijskih vejah, še posebno pa v avtomobilski 
industriji. Skoraj ni več dela avtomobila, ki ne bi vseboval poleg mehanskega dela tudi 
elektronsko kontrolo. Mehatroniko v avtomobilu delimo glede na aplikacije, ki so lahko 
vezane na zunanjost, notranjost in šasijo avtomobila. 
 
Slika 9: Segmentacija mehatronike v avtomobilski industriji 
 

 
Vir: Frost & Sullivan, The European Market for Mechatronics, str. 26 
 
Na osnovi študije, ki jo je podjetje Frost & Sullivan izdelalo za Iskro Avtoelektriko, je obseg 
celotnega trga mehatronike v Evropi ocenjen na 5,2 mrd EUR v letu 2003 in bo zrasel na 6,8 
mrd EUR v letu 2010. Največji delež, približno 80%, odpade na podsegment šasije, kamor 
spadajo aplikacije servovolanov, zavor in vzmetenja. To je precej logično, saj so električni 
motorji in ustrezna elektronika teh aplikacij precej večji ter istočasno dražji kot tisti za 
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premikanje žarometov, ogledal, itd. V Iskri Avtoelektriki so razvili in industrializirali prav 
te, večje motorje za aplikacije na šasiji avtomobila.  
 
Za oblikovanje ustrezne strategije SPE Mehatronika je pomembno tudi razumevanje 
razmerij v dobaviteljski verigi mehatronskih delov za avtomobilsko industrijo.  
 
Slika 10: Dobaviteljska veriga mehatronskih sistemov v avtomobilski industriji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Frost&Sullivan, The European Market for Mechatronics, str. 29. 
 
Tradicionalni način sodelovanja med proizvajalci avtomobilov in dobavitelji delov je 
temeljil na tem, da je proizvajalec avtomobila posredoval tehnične zahteve dobaviteljem, ki 
so na tej osnovi razvili in dobavljali podsestave. S pojavom mehatronskih sklopov, posebej 
elektronsko komutiranih motorjev, pa so se stvari začele spreminjati. Proizvajalci motorjev 
so morali pričeti sodelovati s proizvajalci senzorjev in elektronike, če so hoteli razviti 
optimalen električen motor. Pri tem so rabili informacije tudi TIER 1 dobaviteljev sistemov, 
TIER 2 dobaviteljev podsistemov in proizvajalcev avtomobilov. Kot prikazuje Slika 10 so 
se vsi udeleženi v dobaviteljski verig morali prilagoditi enotnemu komunikacijskemu 
protokolu (software) in zakonodaji. To je postavilo nova razmerja med udeleženci. Potrebna 
je bila večja stopnja zaupanja in sodelovanja. Podjetja so morala pridobiti širša znanja, če so 
hotela biti konkurenčna. Dobavitelji delov so tako postali razvojni dobavitelji in kot taki 
pomembni za doseganje konkurenčnih prednosti celotnega sistema in v končni fazi tudi 
avtomobila. Nova strategija, ki označuje bodoče odnose med proizvajalci avtomobilov in 
dobavitelji ter poddobavitelji, se imenuje networking (glej Pril. 5, na str. 5), kar bi lahko 
prevedli kot mreža ali mrežne povezave (Mercer Management Consulting, str. 23). 

Preprosto povedano to pomeni, da bodo dobavitelji morali bolj intenzivno komunicirati in se 
povezovati med seboj in proizvajalci avtomobilov v vseh fazah proizvodnega procesa. Za 
tak način dela bodo morali biti dobavitelji visoko tehnično usposobljeni ter istočasno 
konkurenčni. Zaradi tega dejstva je predvideno zmanjšanje števila dobaviteljev 
avtomobilske industrije za 50% v naslednjih desetih letih.  
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4.2.2.3 Servovolanski sistemi 
 
Kot že omenjeno, je Iskra Avtoelektrika razvila električne motorje, ki so po velikosti, moči 
in lastnostih najbolj primerni za mehatronske aplikacije na šasiji avtomobila (servovolan, 
servo zavore, elektropnevmatsko vzmetenje). Med temi aplikacijami so za podjetje najbolj 
zanimive aplikacije servovolanov. Razlog temu je predvsem dejstvo, da Iskra Avtoelektrika 
že nekaj let proizvaja take in podobne izdelke in tudi večina novih projektov sloni ravno na 
teh aplikacijah.  
 
Servovolanski sistemi ali na kratko servovolani se delijo na HPS (Hydraulic Power 
Steering), EHPS (Elektro Hydraulic Power Steering) in EPS (Electric Power Steering). 
Medtem, ko HPS ne rabi elektromotorja, ker je črpalka gnana direktno iz glavnega motorja 
avtomobila, pa EHPS in EPS spadata v segment mehatronike, saj rabita za delovanje tako 
elektromotor kot tudi krmilno elektroniko. 
 
Slika 11: Svetovni trg servovolanov  
 

 
Vir: Frost & Sullivan, European Market Dynamics for EPS, str. 5.  
 
Na Sliki 11 je prikazan svetovni trg servovolanov, kjer se vidijo stopnje rasti posameznih 
segmentov do leta 2010. Pomembna je predvsem rast segmenta EPS in EHPS (večji del na 
račun HPS), saj je predvsem to področje zanimivo za SPE Mehatronika. Potrebe tržišča po 
električnih servovolanskih sistemih za vozila so v strmem naraščanju predvsem zaradi 
varnostnih, zdravstvenih in okoljskih zahtev ter potreb po večji udobnosti. Sprva, leta 1988, 
je bil EPS razvit za vozila, kjer je bila glavna zahteva nizka poraba goriva ali pa je bila 
vgradnja konvencionalnega hidravličnega servovolanskega sistema otežena. Danes se je 
ESP razvil v varnejši in udobnejši krmilni sistem, zaradi česar je v prihodnjih letih 
predvidena tudi tako visoka rast trga. 
 
EPS sistem je popolnoma neodvisen električen sistem, ki nadomešča hidravlične 
servovolanske komponente kot so hidravlična črpalka, povezovalne cevi, hidravlično olje ter 
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pogonski jermen. Sestavljen je iz elektromotorja, softwerja, merilnih senzorjev in 
elektronike ter zobniškega reduktorja. Poglavitne prednosti EPS sistema so: 
 

• nižja poraba goriva (ključno vodilo za uporabo EPS sistema), 
• večje vozno udobje, 
• kompakten in kompleten sistem, ki omogoča optimalen način vgradnje, 
• delovanje ni odvisno od pogonskega motorja avtomobila. 

 
4.2.3 Programska pokritost in življenski cikli izdelkov SPE Mehatronika 
 
Iskra Avtoelektrika ima v svojem proizvodnem programu veliko število raznih vrst 
elektromotorjev od 100W pa do 15kW moči v območjih napetosti od12V do 80V. Za 
potrebe avtomobilske industrije pa je v proizvodnji samo en tip kolektorskega motorja s 
prigrajeno elektroniko, ki je v fazi zrelosti oz. celo padanja in ni primeren za sodobne 
aplikacije. V ta namen so v Iskri Avtoelektriki razvili novo generacijo brezkontaktnih 
(brushless ali BLPM) motorjev z uporabo najsodobnejših materialov in tehnologij. Ti 
motorji ustrezajo visokim zahtevam po izkoristku, specifični moči, nizki hrupnosti, 
minimalnem momentu preskoka, majhnem vztrajnostnem momentu rotorja in velikem 
specifičnem navoru. Motorji so idealni za aplikacije v mehatroniki. Po svoji velikosti in 
specifičnih tehnologijah so motorji najbolj primerni za prej omenjene aplikacije na šasiji 
avtomobila: EPS, EHPS, EMB in vzmetenje. Za navedene štiri izdelčne skupine so bili že 
izdelani in preizkušeni razni prototipi in manjše serije, na osnovi katerih je Iskra 
Avtoelektrika pridobila izjave o ustreznosti. Poleg tega, da so izdelki v fazi razvoja in 
uvajanja so tudi aplikacije (razen EHPS) v fazah rasti in razvoja. 
 
 
Tabela 7: Življenjski cikli končnih aplikacij izdelkov SPE Mehatronika 
 
Izdelčna skupina/leta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EHPS zrelost zrelost zrelost zrelost padanje padanje 
EPS rast rast rast rast rast rast 
EMB razvoj razvoj razvoj razvoj uvajanje uvajanje 

Vzmetenje razvoj razvoj uvajanje uvajanje rast rast 
Vir: Povzetek študije Frost & Sullivan, The European Market for Mechatronics. 
 

4.2.4 Analiza interesnih skupin 
 
4.2.4.1 Ciljni trgi in kupci SPE Mehatronika 
 
Kot že omenjeno, so izdelki SPE Mehatronika primerni za aplikacije na šasiji avtomobila. 
Osnovne aplikacije so elektrohidravlični (EHPS) in elektromehanski (EPS) servo volanski 
sistemi ter zavore in vzmetenje v avtomobilski industriji. Potencialne aplikacije v naslednjih 
letih so lahko tudi druge aplikacije, kot npr. klimatske naprave, menjalniki ipd. Potencialni 
trg je celotno svetovno tržišče, dejansko pa lahko obravnavamo kot ciljni trg predvsem 
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Evropo zaradi problemov logistike. Iskra vidi svojo vlogo kot dobavitelj drugega reda 
(TIER 2), kar pomeni, da sodeluje pri razvoju motorskega dela sistemov za konkretne 
aplikacije. Potencialni kupci so (TIER 1) dobavitelji kompletnih krmilnih, zavornih in 
ostalih mehatronskih sistemov. Ključni proizvajalci teh sistemov so TRW, Koyo, Delphi, 
ZF-Bosch, Visteon in NSK, ki obvladujejo več kot 80% trga. Vsa podjetja so veliki svetovni 
koncerni, ki imajo vsak po nekaj deset tisoč zaposlenih in več milijard USD letnega obsega 
prodaje. 

 
Slika 12: Svetovni proizvajalci servovolanskih sistemov in njihovi tržni deleži 

 

Vir: Interni viri podjetja Iskra Avtoelektrika d.d. 
 

4.2.4.2 Dobavitelji 
 
Potencialni dobavitelji SPE Mehatronika so vsi svetovni dobavitelji, ki lahko dobavljajo 
kvalitetno in cenovno konkurenčno blago v ustreznih količinah ter ob dogovorjenih rokih. 
Poleg tega je v tem segmentu izredno pomemben razvojni suport. Prav slednjega so 
ponavadi sposobna nuditi samo velika podjetja z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
avtomobilske industrije. Pogajalska moč takih podjetij pa je seveda velika. Naslednje 
dejstvo, ki manjša izbor potencialnih dobaviteljev je geografska oddaljenost. To velja v 
primeru velikih projektov, ko lahko zaradi problemov in stroškov logistike dobavitelj 
postane nekonkurenčen ali zaradi ogromne količine blaga na poti postane rizičnost posla 
prevelika. Strategija nabave predvideva zmanjšanje števila dobaviteljev, dvig cenovne 
konkurenčnosti in globalizacijo nabavnih virov, povečevanje števila direktnih dobav in 
razvojnih dobaviteljev ter nabavo bolj kompleksnih sklopov, ki niso predmet razvoja lastnih 
tehnologij. Iz tega vidika tudi moramo ocenjevati oz. ugotavljati potencial in predvideti 
sodelovanje z dobavitelji. 
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4.2.4.3 Tekmeci 
 
Tekmeci na področju proizvodnje motorjev za servovolanske sisteme so v avtomobilski 
industriji velika multi-nacionalna podjetja. Mitsubishi Electric, Buhler, Bosch-ZF (JV 
Automotive), Globe, Dana Emerson (DEAS) ter Pabst. Poleg omenjenih podjetij, ki jih 
zajema študija Frost & Sullivan obstaja verjetno še nekaj manjših, vendar je ocena, da se s 
tem poslom ukvarja manj kot dvajset podjetij na svetu. Značilnost konkurence je, da so to 
velika multinacionalna podjetja, ki avtomobilski industriji nudijo širok izbor proizvodov. 
Podjetja imajo tako nekaj konkurenčnih prednosti: celovita ponudba, veliko znanja, velika 
kapitalska moč in investicijska sposobnost ter globalno poslovanje. Njihovi glavni kupci so 
vsi vidnejši avtomobilski proizvajalci.  

 
Kljub temu dajejo Iskri Avtoelektriki lasten razvoj in znanja na področju motorjev, že 
obstoječa proizvodnja in tehnološka znanja ter poznavanje zahtev avtomobilske industrije 
dovolj ugoden položaj v primerjavi s konkurenti. Dodatno je potrebno ugotoviti, da se bodo 
potrebne proizvodne kapacitete razvijale v odvisnosti od povpraševanja trga. Vse to Iskro 
Avtoelektriko na več parametrih postavlja v enak položaj s tekmeci, predvsem, če vemo, da 
bodo morali vsi dokazovati svojo konkurenčno prednost na vsakem projektu posebej.  

 
Slika 13: Položaj SPE Mehatronika v primerjavi s tekmeci 
 

 
Vir: Interni viri podjetja Iskra Avtoelektrika d.d. 
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4.2.4.4 Porterjevi dejavniki za SPE Mehatronika 
 
Tabela 8: Porterjevi dejavniki SPE Mehatronika  
 

PORTERJEVI DEJAVNIKI, KI DEFINIRAJO PANOGO MEHATRONIKA 

Pogajalska moč dobaviteljev           

Število dobaviteljev je veliko.           
Stroški prehoda na novega dobavitelja za nas so nizki.           
Substituti dobaviteljevih proizvodov so hitro na voljo.           
Dobavitelji se težko integrirajo naprej - postanejo konkurentje.           
Predstavljamo velik delež nabave v proizvodnji dobaviteljev.           
Pogajalska moč kupcev           

Kupci se težko integrirajo nazaj - postanejo konkurentje.           
Kupci nimajo veliko alternativnih dobaviteljev za naš proizvod.           
Stroški prehoda na novega dobavitelja so za kupca visoki.           
Strošek našega proizvoda predstavlja za kupca majhen delež.           
Kupci imajo visoke dobičkovne stopnje.           
Naši proizvodi so ključni za kakovost končnega proizvoda kupca.           
Nevarnost substitutov           

Obstaja malo neposrednih proizvodov, ki lahko zamenjajo naš proizvod.           
Ni verjetno, da potreba, ki jo zadovoljujemo v prihodnosti izgine.           
Končni kupci bodo vedno več dohodka vlagali v naše proizvode.           
Ovire za vstop novih konkurentov           

Učinek ekonomije obsega je velik.           
Značilnost proizvodov v panogi je, da so močno diferencirani.           
Za vstop v panogo je potrebnih veliko začetnih investicij.           
Stroški prehoda na novega dobavitelja so za kupce visoki.           
Vzpostavitev distribucijske mreže je ključen in težaven.           
Politika vlad se nagiba k omejevanju vstopa novih konkurentov na trg.           
Tekmovalnost znotraj panoge           

V panogi je malo konkurentov.           
Stopnja rasti v panogi je visoka.           
Delež fiksnih stroškov je nizek.           
Ovire za izstop iz panoge so nizke.           
Proizvodi niso standardizirani.           
      

LEGENDA           
Zelo ne drži - slabo za program           
Ne drži           
Srednje           
Drži           
Zelo drži - dobro za program           
 
Vir: Interni viri podjetja Iskra Avtoelektrika d.d. 
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Pogajalska moč dobaviteljev Iskre Avtoelektrike: 
• majhno število ključnih dobaviteljev komponent, 
• visoka pogajalska moč dobaviteljev, 

• potrebne visoke investicije s strani Iskre Avtoelektrike, 
• partnerski odnosi znižujejo pogajalsko moč, 

• partnerske navezave in transparentnost poslovanja znižujejo pogajalsko moč 
dobaviteljev. 

 

Pogajalska moč kupcev: 
• velikost in neštevilčnost kupcev zvišuje njihovo pogajalsko moč, 
• navezanost z velikimi količinami daje prednost kupcem, 

• zahtevana transparentnost poslovanja, 
• utrjevanje pogajalske moči s transparentnostjo poslovanja, 

• cenovni pritiski. 
 

Pritiski substitutov: 
• tesne navezave s kupci, zato je verjetnost zamenjave minimalna, 
• v nevarnosti program ZF zaradi prehoda iz kolektorskih motorjev na brezkontaktne, 

• zelo visoka inovativnost. 
 

Nevarnosti vstopa novih konkurentov: 
•  zaradi uvajalne faze je nevarnost vstopa novih tekmecev velika, 

•  proizvajalca izbirajo razvojni odjemalci, ki definirajo tudi zahteve, obvladujejo 
elektroniko in celoten razvoj, 

•  razvojno zaostajanje Iskre Avtoelektrike za konkurenco, 

•  velika inovativnost v branži, 
•  trenutna skromna prisotnost v avtomobilski industriji, 
•  odvisnost od malega števila sistemskih dobaviteljev. 

 

Tekmovalnost podjetja v panogi: 
•  tekmovalnost v panogi bo velika, 
•  predvidena visoka koncentracija proizvodnih kapacitet pri majhnem številu 
proizvajalcev, 

•  globalizacijski procesi z vsemi posledicami, 
•  velika investicijska vlaganja, 

•  visoki vstopni pragovi, 
•  potrebni visoki razvojni resursi, 
•  majhna pogajalska moč Iskre Avtoelektrike v primerjavi s konkurenco. 
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4.2.5 PSPN analiza SPE Mehatronika 
 
Tabela 9: PSPN analiza SPE Mehatronika 

 
PREDNOSTI 

 
� Jasna vizija in strategija podjetja 
� Lastna znanja in koriščenje 

sinergijskih učinkov standardnega 
proizvodnega asortimana Iskre 
Avtoelektrike  

� Izkušnje in prisotnost Iskre 
Avtoelektrike na globalnem trgu 

� Možnost financiranja večjih 
projektov 

� Visoka strokovna usposobljenost 
kadrov 

 
 

SLABOSTI 
 

� Sorazmerna majhnost podjetja in s 
tem slabša pogajalska moč 

� Slabše poznavanje zahtev 
avtomobilske industrije od 
konkurence. 

� Pomanjkanje določenih veščin za 
obvladovanje stroškov, 
dobaviteljskih verig ter 
zagotavljanja kakovosti. 

  

 
PRILOŽNOSTI 

 
� Rast prodaje ter vstop na trg 

avtomobilske industrije 
� Višanje dodane vrednosti in 

produktivnosti 
� Boljša tehnološka opremljenost 
� Izboljšanje kakovosti izdelkov 
� Dvig renomeja Iskre Avtoelektrike 
� Zniževanje stroškov zaradi 

možnosti pridobivanja novih virov 
� Financiranje dejavnosti in projektov 

iz evropskih skladov 
 
  

NEVARNOSTI 
 

� Rast stroškov repromateriala 
� Pritisk s strani odjemalcev na 

zniževanje cen 
� Horizontalne in vertikalne povezave 

podjetij z nepredvidenimi 
posledicami 

� Močna in renomirana konkurenca z 
uveljavljenimi prodajnimi potmi in 
kapitalskimi povezavami 

� Hiter tehnološki napredek v 
avtomobilski industriji 

 
 

Vir: Tabela je izdelana na osnovi predhodnih analiz. 
 
 

4.3 Vizija in strateški cilji SPE Mehatronika 
 
Iskra Avtoelektrika vidi priložnost za vstop na trg motorjev v avtomobilski industriji 
predvsem zaradi izkušenj v avtomobilski branži ter poznavanja BLPM tehnologij, ki 
postajajo prevladujoče v tem segmentu. Poleg navedenega je odločujoča tudi trenutna 
situacija, saj so ti izdelki v fazi rasti ob istočasni hitri rasti trga. SPE Mehatronika želi 
razvijati in izdelovati elektromotorje ter komponente za sisteme, ki so energijsko varčni in 
okolju prijazni ter sodijo razvojno in tehnološko v področje visokih tehnologij. Cilj Iskre 
Avtoelektrike d.d. je postati dobavitelj drugega reda (TIER 2) motorjev za mehatronske 
sisteme v avtomobilski industriji. Navedene izdelke bo SPE Mehatronika razvijala v skladu 
z zahtevami proizvajalcev avtomobilov skupno s TIER 1 dobavitelji in svojimi 
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poddobavitelji. Visoke zahteve, ki jih mora izdelek izpolnjevati, narekujejo zasnovo, ki 
zahteva uporabo najsodobnejših materialov in tehnologij. Nova generacija proizvodov bo 
ključnega pomena za prodor k obstoječim in novim kupcem. Vizija SPE Mehatronika se 
glasi: Hočemo biti priznan svetovni dobavitelj elektromotorjev ter komponent za sisteme 

mehatronike v avtomobilski industriji. S prisotnostjo na trgu izdelkov vrhunske tehnologije 

želimo ohraniti in utrditi naš položaj na trgu in s tem povečati razpoznavnost ter ugled 

blagovne znamke. 

 
Tabela 10: Strateški cilji SPE Mehatronika 

 
STRATEŠKI CILJI do 2010 SPE MEHATRONIKA 

1. Vrednost prihodkov iz poslovanja >30 mio EUR 
2. Dobičkonosnost prihodkov  15% 
3. Dodana vrednost / zap. 56.000 EUR 
4. Prodaja na zaposlenega > 150.000 € 
5. Delež prodaje novih izdelkov (do treh let) 30 % 

 
Vir: Interni viri podjetja Iskra Avtoelektrika d.d. 
 
 
4.4 Poslovni načrt  
 
Na osnovi navedenih analiz ter na podlagi konkretnih povpraševanj, ponudb in delno 
pričetih projektov je v podjetju prišlo do odločitve o ustanovitvi nove strateške enote SPE 
Mehatronika. V ta namen je bil sredi leta 2004 ustanovljen projektni tim z nalogo, da 
pripravi vse potrebno za formalno ustanovitev nove SPE s 1.1.2005. Glavne naloge tima so 
bile izdelava preliminarnega strateškega načrta za obdobje od leta 2005 do 2010 in 
poslovnega načrta za leto 2005. Tim se je odločil izdelati analize poslovnega okolja, kot sem 
jih delno že prikazala, vendar se je pri izdelavi plana prodaje, nabave, investicij ter 
zaposlenih baziral predvsem na konkretnih projektih.  
 
4.4.1 Organiziranost SPE Mehatronika  
 
Organizacijska shema SPE Mehatronika je bila izdelana v skladu z organizacijskim 
predpisom Iskre Avtoelektrike d.d. V strateški poslovni enoti so vse ključne funkcije za 
celovito upravljanje poslovnega procesa: trženje, proizvodnja, tehnika in kakovost.  
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Slika 14: Organizacijska shema SPE Mehatronika 
 

 
 
Vir: Pravilnik o notranji organiziranosti Iskre Avtoelektrike d.d. 
 
 
4.4.2 Načrt prodaje, investicij in zaposlenih 
 
Osnova vsakega poslovnega načrta je seveda načrt prodaje, pri čemer je le-ta ponavadi 
izdelan na osnovi dejanskih naročil in pogodbenih vrednosti ter na osnovi ocen in 
predvidevanj. Krajše kot je obdobje načrtovanja bolj, so napovedi prodaje realne in obratno 
daljše kot je obdobje, več je spremenljivk in večja so tveganja napovedi in možnosti 
odstopanj. Analiza poslovnega okolja nam pomaga, da zmanjšamo rizike napak pri napovedi 
prodaje za daljše poslovno obdobje. Pri določitvi obsega trga aplikacij mehatronike so v 
Iskri Avtoelektriki upoštevali rezultate študije podjetja za raziskavo trga Frost & Sullivan 
kakor tudi podatke vodilnih podjetij iz te branže (TRW, Delphi). V Tabeli 11 je prikazan 
obseg evropskega trga, saj je zaradi problemov logistike nerealno načrtovati prodajo na bolj 
oddaljene trge. Pri izdelavi načrta prodaje za obdobje od leta 2005 do 2010 so upoštevane 
vrednosti treh projektov v teku in dveh katerih pogodbi nista še podpisani, vendar obstaja 
velika verjetnost, da bo v načrtovanem obdobju prišlo do realizacije teh ali podobnih 
projektov. Tudi načrt nabave, investicij in zaposlenih je izdelan na podobnih predpostavkah.  
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Tabela 11: Velikost trga in načrtovani tržni deleži SPE Mehatronika - količinsko 

Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 
 
 
Tabela 12: Načrt prodaje SPE Mehatronika - količinsko  

Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 
 
 
Tabela 13: Načrt prodaje SPE Mehatronika vrednostno v EUR 

Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 
 

Tabela 14: Investicije v opremo, orodja in gradnje v EUR 

INVESTICIJE v € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Oprema 5.090.000 60.000 4.040.000 3.255.000 0 0 

Orodja             

Gradnje 3.500.000          

Inv. vzdrževanje opreme 30.000 165.000 278.000 298.000 448.000 661.000 

SKUPAJ INVESTICIJE V € 8.620.000 225.000 4.318.000 3.553.000 448.000 661.000 

Vir: interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Projekti Koli čina Koli čina Koli čina Koli čina Koli čina Koli čina

Projekt 1 180,000      180,000       140,000       100,000       80,000         60,000         

Projekt 2 -              98,080         411,126       572,773       715,999       780,087       

Projekt 3 -              4,620           19,374         19,927         19,601         18,343         

Projekt 4 -              -              -              200,000       300,000       500,000       
Projekt 5 7,200          300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       
SKUPAJ 187,200 582,700 870,500 1,192,700 1,415,600 1,658,430

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Projekti Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost

Projekt 1 10,445,400        10,445,400        8,124,200          5,803,000          4,642,400          3,481,800          

Projekt 2 -                     2,140,106          8,970,769          12,122,970        14,699,773        15,535,062        

Projekt 3 -                     114,584             480,510             479,399             457,410             415,211             

Projekt 4 -                     -                     -                     3,080,000          4,620,000          7,700,000          

Projekt 5 86,400               3,600,000          3,600,000          3,600,000          3,600,000          3,600,000          
SKUPAJ 10,531,800 16,300,090 21,175,480 25,085,369 28,019,583 30,732,073

2005 2010 2005 2010 2005 2010

Poz.
IZDELČNA 
SKUPINA

Velikost 
celotnega 

trga

Velikost 
trga 
Iskre

%
Velikost 

celotnega 
trga

Velikost 
trga Iskre

% % % % %

1 EHPS 2,600,000 180,000 7% 2,100,000 60,000 3% -3 -5 100% 4%

2  EPS 5,200,000 0 0% 9,000,000 1,250,000 14% 20 10 0% 75%

3  EMB 0 0 0% 10,000,000 50,000 1% 0 15 0% 3%

4 VZMETENJE 3,000,000 0 0% 4,000,000 300,000 8% 5 4 0% 18%

    T R Ž N I   D EL E Ž
RAST    

TRŽIŠČA 
DELEŽ V 
PRODAJI
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Tabela 15: Načrtovano število zaposlenih v SPE Mehatronika po letih 

Stopnja izobrazbe 2005  2006  2007  2008  2009  2010  
VII ali VIII 10 14 14 16 17 17 

VI 7 13 14 17 19 19 

V 3 8 8 11 13 14 

IV 13 19 27 34 39 40 

III 3 12 23 31 39 42 

II 10 28 39 50 64 65 
SKUPAJ 46 94 125 159 191 197 

Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 
 
4.4.3 Plan poslovnega uspeha 
 
• Za prihodke iz poslovanja je upoštevan načrt prodaje za obdobje 2005-2010. 

• Pri stroških dela so upoštevani osebni dohodki po tarifnih razredih iz strateškega načrta 
Iskre Avtoelektrike d.d. 2004-2007 ter ocena do leta 2010.  

• Energija je izračunana iz ocenjenih priključnih moči strojev ter stroškov energije 
povezanih s stavbo. 

• Vrednost materialov je ocenjena na podlagi dejanskega stanja na tekočih projektih in 
ocen gibanja stroškov materialov do leta 2010. 

 
Tabela 16: Plan poslovnega uspeha SPE Mehatronika 2005-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 

POSLOVNI IZID V EUR 2005 % 2006 % 2007 %

Prihodki od prodaje 10.531.800 100 16.300.090 100 21.175.480 100
SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA 10.531.800 100 16.300.090 100 21.175.480 100

0 0 0 0 0 0
Stroški materiala (material+storitve-5) 8.631.606 82 11.585.230 71 13.570.897 64
Stroritve iz proizvodnje - 7 0 0 98.905 1 414.593 2
Stroški dela proizvodnih delavcev 318.221 3 903.038 6 1.333.683 6
Stroški dela režijskih delavcev  788.910 7 1.062.253 7 1.131.782 5
Stroški obstoj. amort. stroj. + P-orodij  306.705 3 306.705 2 306.705 1
Stroški amortizacije - nova vlaganja 410.750 4 984.665 6 1.339.510 6
Energije 59.548 1 187.750 1 232.718 1
Ostali stroški programa 13.282 0 32.849 0 58.778 0
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 10.529.023 100 15.161.396 93 18.388.667 87

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 2.777 0 1.138.694 7 2.786.812 13

POSLOVNI IZID V EUR 2008 % 2009 % 2010 %

Prihodki od prodaje 25.085.369 100 28.019.583 100 30.732.073 100
SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA 25.085.369 100 28.019.583 100 30.732.073 100

0 0 0 0 0 0
Stroški materiala (material+storitve-5) 15.137.391 60 16.553.827 59 17.835.714 58
Stroritve iz proizvodnje - 7 768.844 3 1.004.504 4 1.263.828 4
Stroški dela proizvodnih delavcev 1.802.480 7 2.308.360 8 2.474.897 8
Stroški dela režijskih delavcev  1.295.727 5 1.389.936 5 1.431.634 5
Stroški obstoj. amort. stroj. + P-orodij  0 0 0 0 0 0
Stroški amortizacije - nova vlaganja 1.962.480 8 2.314.550 8 2.412.180 8
Energije 339.851 1 417.007 1 492.766 2
Ostali stroški programa 81.342 0 97.579 0 113.607 0
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 21.388.115 85 24.085.764 86 26.024.627 85

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 3.697.254 15 3.933.819 14 4.707.446 15
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4.5 Opredelitev smernic nadaljnjega razvoje SPE Mehatronika 
 
Pri opredelitvi smernic nadaljnjega razvoje SPE Mehatronika je potrebno upoštevati ključne 
ugotovitve analiz, ki so predstavljene v pričujočem specialističnem delu. Nedvomno pomeni 
odločitev Iskre Avtoelektrike o ustanovitvi SPE Mehatronika opredelitev podjetja o 
dolgoročni usmeritvi in obstoju na trgu avtomobilske industrije. Pri tem je ključnega 
pomena postavitev ustrezne strategije in njeno spremljanje ter nadzor. Kot že rečeno, Iskra 
Avtoelektrika udejanja in spremlja razvoj strategije s pomočjo sistema uravnoteženih 
kazalnikov. V decembru 2004 je bil izdelan prvi uravnotežen izkaz za SPE Mehatronika za 
leto 2005 in z ciljnimi vrednostmi za leto 2010 (glej Tab. 17, na str. 60). Glede na dejstvo, 
da je SPE Mehatronika nova enota in edina, ki bo delovala samo v okolju avtomobilske 
industrije, sta bili postavljanje in izbor kazalnikov nekoliko oteženi. Sicer pa je značilnost in 
prednost sistema uravnoteženih kazalnikov, da omogoča korekcije in stalno prilagajanje 
ciljev realnim zahtevam oz. izzivom. V tem kontekstu bo potrebno v prihodnjem obdobju 
pazljivo spremljati kazalnike ter jih med drugim tudi s pomočjo orodij benchmarkinga po 
potrebi spreminjati. 
 
Če povzamemo glavne smernice nadaljnjega razvoja SPE Mehatronika po petih vidikih 
uravnoteženega izkaza, bi jih lahko na kratko opisali takole:  
Pri finančnem vidiku je bistvenega pomena natančno spremljanje stroškov v vseh fazah 
proizvodnega procesa. Pri tem je potrebno stalno iskati alternativne vire in inovativne 
tehnološke rešitve, ki so stroškovno konkurenčne. Pri velikih količinah in spreminjajočem se 
okolju se hitro lahko zgodi, da program zaide v rdeče številke. 
Z vidika odjemalcev je bistvenega pomena kvaliteta izdelkov in storitev. Danes želijo kupci 
v avtomobilski industriji izdelke z nič napak, kar pomeni, da je potrebno vzpostaviti in 
vzdrževati zelo dober sistem zagotavljanja kakovosti. Certifikat TS16949 ni dovolj, 
potrebna je tudi sprememba kulture zaposlenih. Za to je potrebno stalno izobraževanje in 
izpopolnjevanje vseh zaposlenih, poddobaviteljev in vseh ostalih subjektov vključenih v 
projekte. 
Z vidika notranjih procesov bo potrebno predvsem voditi ustrezne aktivnosti za 
zagotavljanje kvalitete in zmanjševanje stroškov. Redno bo potrebno uporabljati vsa orodja 
vitke proizvodnje, ki omogočajo proizvodnjo z minimalnimi zastoji in praktično brez 
vmesnih zalog.  
Z vidika rasti in inovativnosti bo v SPE Mehatronika še največ izzivov. Celotna strategija 
trženja sloni ravno na inovativnem izdelku in novih tehnologijah. V avtomobilski industriji 
danes ni druge alternative. Ne samo vodilni, ampak tudi vsi ostali proizvajalci avtomobilov 
iščejo svojo konkurenčno prednost v novih izdelkih in aplikacijah. S tem v vezi se bo 
morala Iskra Avtoelektrika vključevati in sodelovati z raznimi združenji in institucijami. 
Posebej velja poudariti sodelovanje z univerzami in slovenskim avtomobilskim grozdom. 
Potrebno bo tudi več sodelovati s potencialnimi kupci ter dobavitelji materialov in opreme. 
Vidik zaposlencev in učenja je vsekakor zelo pomemben, saj brez ljudi ni možno narediti 
nič. Poleg stalnega strokovnega izobraževanja zaposlenih je v bodoče nujno izboljšati 
motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih.  
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Tabela 17: Tabela uravnoteženega izkaza za SPE Mehatronika 

  
KAZALNIK  

 
2005  2010 

FINANČNI VIDIK - Strategija globalizacije za dolgoročno dobičkonosno rast. 

1. DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV SPE MEHATRONIKA 
 (poslovni izid iz poslovanja / prihodki iz poslovanja) K 0,03 % 15 % 

2. 
VIŠJA DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA 
(LASTNA) 
 (celotni prihodki-material-blago-storitve / št.zaposlencev iz ur v €) 

K 40.000 56.000 

3. 
VREDNOST PRIHODKOV IZ POSLOVANJA SPE 
MEHATRONIKA (prihodki iz poslovanja v mio €) K > 10,00 > 30,00 

4. 
DELEŽ STROŠKOV BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
V PRODAJI (stroški blaga, materiala in storitev / prihodki iz poslovanja) 

K 82 % 62 % 

VIDIK ODJEMALCEV - Strategija zagotavljanja visoke kakovosti in velike razvojne ter 
tržne podpore. 

6. INDEKS ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV (rezultati letne 
ankete kupcev ) L > 3,6 > 3,7 

7. MANJŠI POVPREČNI DNEVI ZAMUDE PRI DOBAVAH 
(povprečni ponderirani dnevi zamude dejanske odpreme od načrtovane) K < 3 < 1 

8. MANJ REKLAMACIJ ODJEMALCEV I. VGRADNJE 
((št.reklamiranih prodanih kosov / št.vseh prodanih kosov)*1000000) K < 300 < 50 

VIDIK NOTRANJIH PROCESOV - Strategija fleksibilnih in učinkovitih procesov 
(procesni pristop). 

9. 
VEČJI DELEŽ PRVIČ KAKOVOSTNO IZDELANIH 
IZDELKOV (št.izločenih izdelkov na končni kontroli / št.vseh proizvedenih 
izdelkov) 

K > 98% > 99% 

10. 
(ODZIVNOST) KRAJŠI POVPREČNI ČAS IZVEDBE 
NAROČILA (povp.dnevi od naročila do izvedbe naročila) K < 30 < 20 

11. MANJŠI POVPREČNI DNEVI VEZAVE VSEH ZALOG 
(dnevi obračanja zalog) K < 25 < 20 

VIDIK RASTI IN INOVATIVNOSTI - Inovativnost, nove tehnologije in globalizacija za 
dolgoročno rast. 

12. POVPREČNA SAMOOCENA PROJEKTOV (povprečna 
samoocena projektov iz projektne pisarne) K 3 3,5 

13. 
DELEŽ PRODAJE NOVIH IZDELKOV V CELOTNI 
PRODAJI (delež prihodkov od izdelkov mlajših od treh let v prodaji 
izdelkov) 

K 25 % 30 % 

14. 
INVESTICIJE V KLJUČNE TEHNOLOGIJE NA 
AMORTIZACIJO (vrednost ključnih investicij / amortizacija ) 

K / / 

VIDIK ZAPOSLENCEV IN UČENJA - Kompetentni ljudje in ustvarjalno sodelovanje z 
vsemi deležniki. 

15. VIŠJI INDEKS ZADOVOLJSTVA LJUDI Z DELOM (indeks 
zadovoljstva ljudi z delom iz letne ankete) L 3,5 3,75 

16. VEČJE ŠTEVILO REALIZIRANIH IZBOLJŠAV (število 
realiziranih izboljšav na 100 zaposlenih) K 12 20 

17. VIŠJA POVPREČNA STOPNJA IZOBRAZBE (povprečna 
stopnja izobrazbe v SPE) K 3,5 3,7 

18. USPOSOBLJENI LJUDJE (pokritost ciljne matrike usposobljenosti) K 95 % 100 % 

19. VEČJA RAZPOLOŽLJIVOST LJUDI ZA DELO (100% - delež 
odsotnosti zaradi boleznin) M 94 % 94,5 % 

Vir: Interni viri Iskre Avtoelektrike d.d. 
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5 SKLEP 
 
Pogoji poslovanja se danes spreminjajo hitreje kot kdaj koli v zgodovini. Dinamika 
sprememb sili podjetja, da vedno znova preverjajo in optimirajo svoje strateške cilje in 
doseganje le-teh. Zagotavljanje konkurenčnosti in zadovoljivo donosnost lahko dosežejo 
podjetja le s hitrim in pravočasnim prilagajanjem trenutnim razmeram v okolju. Zunanji 
vplivi so kompleksni in raznoliki ter izhajajo iz različnih področij, kjer se pogoji 
spreminjajo glede na zahteve okolja.  
 
Danes različni vplivi od vsakega podjetja zahtevajo sprotno in pravočasno prilagoditev 
trenutnim razmeram v okolju. Prihodnost ima podjetje, ki lahko najhitreje, s krajšimi časi 
razvoja ponudi inovativne, visoko kakovostne in cenovno ugodne izdelke. Obstanek 
podjetja in njegova rast v razmerah globalnega poslovanja sta odvisna od odličnosti 
strategije in izvrstnosti poslovodnih taktik, inovativnega preseganja konkurence, skrajšanja 
časa razvoja izdelkov, sposobnosti kreativnega vodenja in splošnega razvoja. Časovna 
učinkovitost poslovanja ter obvladovanje nenehnih sprememb okolja sta postali nuja.  
 
Globalizacija svetovnega gospodarstva in internacionalizacija poslovanja sta močno vplivali 
tudi na avtomobilsko industrijo. Konkurenčni boj med avtomobilskimi proizvajalci se 
zaostruje in sili podjetja v iskanje novih oblik poslovanja za doseganje konkurenčnih 
prednosti. Tržna globalizacija in hiter tehnološki razvoj silita podjetja v združevanje moči. 
Proizvajalci avtomobilov so ugotovili, da je postal samostojen razvoj predolgotrajen in 
predrag, lastna proizvodnja sestavnih delov pa nekonkurenčna. Zato pri iskanju novih 
organizacijskih rešitev opuščajo lastne proizvodne kapacitete za sestavne dele in v vse večji 
meri koristijo outsourcing, s čimer znižujejo stroške, povečujejo fleksibilnost in usmerjajo 
svoj razvoj na ključne segmente. Ker s tem povečujejo svojo odvisnost od dobaviteljev, z 
njimi sklepajo strateška zavezništva, preko katerih dobavitelji prevzemajo del razvojnih 
stroškov in s tem povezanih tveganj. Seveda bodo proizvajalci avtomobilov izbirali samo 
zaupanja vredne dobavitelje, ki jim bodo sposobni nuditi potrebno razvojno, tehnološko, 
finančno in ostalo podporo. 
 
Tudi Iskra Avtoelektrika želi v prihodnosti postati partnerski dobavitelj avtomobilski 
industriji. V strateških zavezništvih s proizvajalci avtomobilov, sistemskimi dobavitelji ter 
poddobavitelji si podjetje želi pridobiti potrebna znanja in spretnosti, sodobne tehnologije, 
dostop do novih trgov in s tem povečati možnosti dolgoročnega preživetja v globalnem 
okolju. Ustanovitev SPE Mehatronika je pomemben korak na poti do tega cilja. Kot je 
razvidno iz prikazanih izhodišč in analiz, so se v Iskri Avtoelektriki problema lotili dovolj 
sistematsko in v skladu s teoretičnimi modeli izdelave strateških načrtov. Osnovni vzrok 
ustanovitve samostojne strateške enote je v različnosti zahtev trga od obstoječih proizvodnih 
programov. To je sicer razumljiva in precej logična odločitev, vendar je potrebno pri 
načrtovanju razvoja SPE Mehatronika upoštevati tudi širši, v specialističnem delu večkrat 
poudarjen vidik strateškega povezovanja in razpoložljivost virov. Odločitve o teh zadevah 
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bo sprejemala uprava Iskre Avtoelektrike in pri pripravi naslednjega strateškega načrta 
koncerna bo potrebno upoštevati tudi ta dejstva.  
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Priloga 1: Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov  
 

Tuj izraz                                                         Slovenski prevod 
 
Balanced Scorecard uravnoteženi sistem kazalnikov 
Benchmarking primerjava z najboljšimi 
Outsourcing zunanje izvajanje 
Management ravnanje 
SWOT analiza analiza prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti 
Strength prednost 
Weakness slabost 
Opportunity priložnost 
Threat nevarnost 
Strategic business unit strateška poslovna enota 
Corporate strategy korporacijska strategija 
Business strategy  poslovna strategija 
Functional strategy funkcijska strategija 
Joint-venture Skupaj obvladovano podjetje 
Quality Audits presoja kakovosti 
Zentralverbands Elektrotechnik  
und Elektronikindustrie 

centralno združenje elektrotehnične in 
elektronske industrije 

European Foundation for Quality evropska fondacija za upravljanje kakovosti 
Kennzahlensystem izbor kazalnikov 
Management ravnanje 
Mechatronics mehatronika 
Networking mrežne povezave 
TIER 1 dobavitelj prvega reda 
TIER 2 dobavitelj drugega reda 
HPS-Hydraulic Power Steering hidravlični volan 
EHPS-Elektro Hydraulic Power Steering elektrohidravlični volan 
EPS-Electric Power Steering elektromehanski volan 
EMB- Electro Magnetic Brake elektromagnetna zavora 
BLPM-Brushless Permanent Magnet 
motors  

brezkontaktni motorji s trajnimi magneti 

 
 
 
 



2 

Priloga 2: Klju čni in podporni procesi v Iskri Avtoelektriki d.d.

OKVIR
KLJUČNIH PROCESOV

12 RAVNATI
Z OKOLJEM
12 RAVNATI
Z OKOLJEM

11 RAVNATI
Z LJUDMI

11 RAVNATI
Z LJUDMI

13 UPRAVLJATI
ODNOSE Z JAVNOSTMI

13 UPRAVLJATI
ODNOSE Z JAVNOSTMI

14 OBVLADOVATI
POSLOVANJE

IN SPREMEMBE

14 OBVLADOVATI
POSLOVANJE

IN SPREMEMBE
9 UPRAVLJATI
S FIZIČNIMI
SREDSTVI

9 UPRAVLJATI
S FIZIČNIMI
SREDSTVI

8 UPRAVLJATI
S FINANČNIMI

SREDSTVI

8 UPRAVLJATI
S FINANČNIMI

SREDSTVI

10 UPRAVLJATI
INFORMACIJSKE VIRE

10 UPRAVLJATI
INFORMACIJSKE VIRE

BISTVENI PROCESI

PODPORNI

PROCESI

Iskra Avtoelektrika d.d.

1 RAZUMETI
TRGE IN

ODJEMALCE

1 RAZUMETI
TRGE IN

ODJEMALCE

2 RAZVITI
VIZIJO IN

STRATEGIJE

2 RAZVITI
VIZIJO IN

STRATEGIJE

3 RAZVITI
PROIZVODE
3 RAZVITI
PROIZVODE

4 PRIDOBITI
NAROČILA IN
PRODATI

4 PRIDOBITI
NAROČILA IN
PRODATI

5 UPRAVLJATI
Z DOBAVITELJI
5 UPRAVLJATI
Z DOBAVITELJI

6 PROIZVESTI
PROIZVODE

6 PROIZVESTI
PROIZVODE

7 IZVAJATI
POPRODAJNE
AKTIVNOSTI

7 IZVAJATI
POPRODAJNE
AKTIVNOSTI
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Priloga 3: Izdelčne skupine in življenjski cikli 

Izdelčna skupina /leta 2003 2004 2005 2006 2007
AZE-PM 12V 0,7-0,9KW zrelost zrelost zrelost zrelost zrelost
AZ_-_R 12V 1,1kW  razvoj razvoj uvajanje uvajanje rast
AZE-MR 12V/24V zrelost zrelost zrelost zrelost zrelost
AZJ-T 12/24V  zrelost padanje padanje padanje padanje
AZE-TR 12/24V 2,3-2,6kW razvoj uvajanje rast rast rast
AZE-TR 12/24V 2,8-3kW uvajanje uvajanje rast rast rast
AZF-TR 12/24V 3-4,2kW rast rast rast rast rast
AZF-TR 24V 5,5kW razvoj razvoj uvajanje uvajanje rast
AZG-TR 12V 5KW uvajanje rast rast rast rast
AZG-TR 12/24V 6,5-7,5KW razvoj uvajanje uvajanje rast rast
AAG 14/28V zrelost zrelost padanje padanje padanje
AAK rast rast zrelost zrelost padanje
AAK-NV rast rast rast rast rast
AAG/J-NV 14/28V  razvoj razvoj uvajanje uvajanje rast
AAN-NV 14/28V  rast rast rast rast rast
AAT 14/28V  rast rast zrelost zrelost zrelost
AIG 14/28V razvoj uvajanje uvajanje rast rast
ASG 42V razvoj razvoj razvoj uvajanje uvajanje

AME DC zrelost padanje padanje padanje padanje

AMF DC rast rast rast rast rast

AMG DC rast rast rast rast rast

AMJ DC zrelost zrelost zrelost zrelost zrelost

AMK DC rast rast zrelost zrelost zrelost

AMP DC zrelost padanje padanje padanje padanje

AMT DC zrelost zrelost zrelost padanje padanje

AMG BLPM rast rast rast rast rast

AMK BLPM rast rast rast rast rast

AML BLPM razvoj razvoj/uvaj. uvajanje rast rast

AML-AC razvoj razvoj razvoj/uvaj. rast rast

AMT-AC razvoj razvoj razvoj/uvaj. uvajanje rast

AMV-AC razvoj/uvaj. uvajanje rast rast rast

AMJ PM-ZF zrelost zrelost zrelost padanje padanje

AMG SV razvoj razvoj razvoj razvoj uvajanje

AMF BLPM razvoj razvoj razvoj razvoj uvajanje

ARD zrelost zrelost zrelost zrelost zrelost

AEB rast rast zrelost zrelost zrelost

AED rast rast zrelost zrelost zrelost

AEK/H-AC krmilja razvoj razvoj razvoj/uvaj. uvajanje rast

AEK-H Soft start zrelost zrelost zrelost zrelost zrelost

AEK/H-BLPM rast rast rast rast rast
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Priloga 4: Uravnoteženi izkaz Iskre Avtoelektrike d.d. 

 

Ocena 2003 Cilj 2007

1. KONSOLIDIRANA RAST PRODAJE SKUPINE  v mio € 
(vrednost konsolidirane prodaje)

K 135 > 220

2. RAST PRODAJE OBVLADUJO ČE DRUŽBE  v mio €
(čisti prihodki od prodaje)

M 113 > 154

3. VIŠJA DONOSNOST KAPITALA - ROE
(čisti dobiček / povprečen kapital)

K 6,49% > 10%

4. HITREJŠE OBRAČANJE VSEH SREDSTEV
(celotni prihodki / povprečna celotna sredstva)

K 1,20 > 1,3

5. POZITIVNI EKONOMSKI DOBIČEK - EVA
(čista donosnost iz posl. - povp. stroški lastniškega in dolžniškega kapitala)

K 0,75% > 0%

6. VISOKA KAKOVOST
(stroški kakovosti zunanjih izgub (reklamacija) / prihodki od prodaje izdelkov)

M 0,40% < 0,3%

7. PRAVOČASNE DOBAVE
(povprečni dnevi zamude dejanske odpreme od načrtovane)

M 10 0

8. ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV
(indeks zadovoljstva kupcev: iz letne ankete)

L 3,60 > 3,7

9. DOBIČKONOSNOST ODJEMALCEV
(dobiček iz poslovnega dela / poslovni prihodki)

K 4,20% > 6%

10. NOVI IZDELKI 
(delež prihodkov od izdelkov mlajših od treh let v prodaji izdelkov)                          

K 28% > 25%

11. VEČJA PRODUKTIVNOST
(prodaja na zaposlenca v €)

M 74.316 >100.000

12. HITREJŠA ODZIVNOST
(povprečni dnevi od naročila do izvedbe naročila)

M 54 < 40

13 NIŽJE ZALOGE
(dnevi obračanja zalog)                                                                         

M 38 < 30

14. VIŠJA DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENCA v €
(celotni prihodki-material-blago-storitve)/št. zaposlencev iz ur)

K 25.129 > 35.000

15. NIŽJI STROŠKI KAKOVOSTI
(delež celotnih stroškov kakovosti v prodaji)

M 2,50% < 2,3%

16. NETO ODHODKI SKUPNIH DEJAVNOSTI  v mio €
(neto odhodki skupnih dejavnosti OE brez SPE in neto finan.odh.)

K 10,7 < 13

17. VEČJA UČINKOVITOST RAZVOJNE DEJAVNOSTI
(indeks učinkovitosti razvoja: donosnost vlaganj v razvoj)

K 1 > 1

18. VEČJA INOVATIVNOST
(število realiziranih iskric in predlogov izboljšav na 100 zaposlenih )

K 12 > 40

19. VLAGANJA V RAZVOJ
(delež vlaganj v razvojno dejavnost v vrednosti prodaje izdelkov)

K 3,1% > 3,5%

20. STOPNJA OBNAVLJANJA OSNOVNIH SREDSTEV
(aktivirana osnovna sredstva / stroški amortizacije)

K 0,85 >1

21. VEČJE OBRAČANJE NALOŽB V ODV. DRUŽBE IN JV
(kons. prodaja odvisnih družb in JV / dolg. fin. naložbe IAE v družbah in JV)

K 9,1 > 13

22. VIŠJA IZOBRAZBENA STRUKTURA
(indeks povprečne dejanske izobrazbene strukture)

K 3,555 >3,7

23. RAZPOLOŽLJIVOST LJUDI ZA DELO
(100% - delež odsotosti zaradi boleznin)

M 94,6% > 95%

24. POGOSTOST POŠKODB
(število poškodb na 1000 zaposlenih)

L 42 < 38

25. PLAČE V IAE NA POVPREČNO PLAČO RS
(povprečna plača v Iskri Avtoelektriki d.d. / povprečna plača v Sloveniji)

M > 95% > 95%

26. IZOBRAŽEVANJE
(število ur izobraževanja na zaposlenca)

M 20,0 25

27. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
(anketa: vprašanje o zadovoljstvu)

M 3,2 > 3,5
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KAZALNIK                                                                              

FINANČNI VIDIK  -  Strategija globalizacije za dolgoro čno dobi čkonosno rast.

VIDIK ODJEMALCEV  -  Strategija zagotavljanja visok e kakovosti in velike razvojne ter tržne podpore.
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VIDIK NOTRANJIH PROCESOV  -  Strategija fleksibilni h in učinkovitih procesov (procesni pristop).

VIDIK RASTI IN INOVATIVNOSTI  -  Inovativnost, nove  tehnologije in globalizacija za dolgoro čno rast.

VIDIK ZAPOSLENCEV IN UČENJA  -  Kompetentni ljudje in ustvarjalno sodelova nje z vsemi deležniki.
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Priloga 5: Stopnja povezanosti med dobavitelji in proizvajalci avtomobilov 

 

 


