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UVOD 

 

V slovenskem gospodarskem prostoru je družba s statusom invalidskega podjetja, ki jo 

omogoča Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju (Uradni list RS, št. 16/2007-

UPB2, v nadaljevanju ZZRZI), posebnost. Zakon od družbe za ohranjanje statusa 

invalidskega podjetja in koriščenja vseh, z njim povezanih ugodnosti zahteva, da v vsakem 

trenutku zaposluje vsaj 50 % invalidov. Glede na to zahtevo se postavlja prvo zanimivo 

vprašanje, in sicer ali družba s takšno strukturo zaposlenih lahko organizirano in 

učinkovito vodi zahteven proizvodno-delovni proces, kot je na primer proizvodnja 

stavbnega pohištva. Razmišljanje nas vodi do drugega neizogibnega vprašanja, kako 

optimalno oblikovati in obremeniti delovna mesta, pri čemer je potrebno upoštevati 

predvsem zdravstvene omejitve zaposlenih. Pri reševanju obeh izpostavljenih vprašanj je 

potrebno paziti tudi na to, da se skozi proces konstantnih prilagajanj ohranja ustrezna 

motivacija in inovativnost zaposlenih. Poslovodstvo se poleg operativnih omejitev srečuje 

tudi s statusnimi omejitvami, kot je na primer določilo, da je družba dolžna 80 % 

ustvarjenega letnega dobička nameniti za povečanje osnovnega kapitala družbe in le-ta ne 

sme biti izplačan. Omejitve namreč neposredno pravno in finančno degradirajo interese 

kapitala ter povečujejo interese družbene odgovornosti. 

 

Z nastopom direktorske funkcije v družbi Marles PSP d.o.o. smo se tako srečali z 

najosnovnejšimi vprašanji strateškega managementa: 

 

 Kaj je namen in dolgoročni cilj podjetja? 

 Kaj je optimalna organizacijska struktura podjetja in kakšno kulturo podjetja je 

potrebno razviti za njegovo optimalno delovanje glede na strukturo zaposlenih? 

 Kaj so cilji podjetja in kako spremljati njihovo doseganje? 

 Kaj je, oziroma kakšna bi morala biti, strategija podjetja? 

 

V diplomskem delu bomo tako poskušali odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja, tako s 

teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika. V prvem delu teoretičnega sklopa bomo 

opredelili, kaj sploh razumemo pod pojmom strateški management ter kako in kje se 

poslovna strategija formulira. Nato bomo predstavili osnovne lastnosti invalidskega 

podjetja ter vpliv statusa invalidskega podjetja na formiranje in izvajanje poslovne 

strategije. Slednje bomo obravnavali v času strateškega prestrukturiranja družbe, katerega 

ključni del je bil prehod iz enega kupca na samostojen nastop na trgu ter s tem povezanimi 

potrebnimi spremembami v podjetju. 

 

V praktičnem delu diplomskega dela bomo nato, predhodno teoretično obravnavanim 

vprašanjem, dodali še praktični vidik, ki bo podkrepljen s primerom družbe Marles PSP 

d.o.o. Skozi razpravo bomo tako poskušali dokazati, da se strateško upravljanje v družbah 

s statusom invalidskega podjetja bistveno ne razlikuje od upravljanja običajnih 

gospodarskih družb, ne glede na številne zakonske omejitve. 
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1 STRATEŠKI MANAGEMENT IN FORMIRANJE POSLOVNE 

STRATEGIJE 

 

Razvoj poslovnih ved in z njimi povezanimi doktrinami je vedno spremljalo pestro število 

raznovrstnih pridevnikov, z uporabo katerih so avtorji posameznih modelov in pristopov 

želeli v družbi ustvariti občutek novitete, drugačnosti in vsesplošne univerzalnosti. Tudi z 

managementom oziroma t.i. strateškim managementom ni bilo nič drugače, kar je tudi 

razlog, da še dandanes v medijih in v pogovorni besedi zasledimo besedne zveze s 

pridevnikom »strateški« pri čemer je uporaba običajno neprimerna. Ne glede na vsesplošno 

in všečno uporabo te besede, pa je slednja našla svoj poseben pomen in mesto na področju 

poslovnih ved, o čemer so pisali številni avtorji. 

 

Preden preidemo na vsebino in vprašanja povezana s strateškim managementom, je 

potrebno zapisati nekaj o poslovni strategiji. Avtorji poslovno strategijo interpretirajo na 

različne načine in zaenkrat poenotene definicije še ni. Harvardska šola poslovno strategijo 

na primer definira v zelo širokem smislu, ki naj bi pomenila opredelitev poslovodstva do 

osnovnih ciljev in smotra organizacije ter smeri akcije in razporejanja resursov, ki so 

potrebni za dosego teh ciljev (Porter, 1996). 

 

Ne glede na definicijo pa lahko strategijo vsebinsko razdelimo na tri medsebojno povezane 

in soodvisne nivoje (Možina et al., 2002). 

 

 Celovita oziroma korporacijska strategija se formira in izvaja na najvišjih ravneh 

organizacije. 

 Poslovna strategija oziroma strategija poslovnega področja se oblikuje znotraj 

diverzificirane organizacije in je osredotočena na delovanje določene poslovne enote. 

V primeru manjših organizacij sta korporacijska in poslovna strategija združeni. 

 Funkcijske strategije so oblikovane za posamezna poslovna področja oziroma 

funkcije. 

 

Skozi našo razpravo se bomo tako primarno ukvarjali s celovito oziroma korporacijsko 

strategijo, katere oblikovanje in izvajanje je predmet strateškega managementa, preostale 

nivoje pa bomo vključevali glede na potrebe podrobnejše argumentacije. 

 

V slovenskem prostoru strateški management definira na primer profesor Pučko, ki pravi 

da ga velja razumeti kot »oblikovanje in uresničevanje planov ter izvajanje dejavnosti, ki 

se nanašajo na zadeve, ki so življenjskega, celovitega in stalnega pomena za celotno 

podjetje« (Pučko, 2003, str. 15). Pri tem je potrebno poudariti, da gre za dolgoročno 

videnje, ki presega trenutne operativne aktivnosti in izzive podjetja. Tako je na primer 

časovno komponento v smislu dolgoročnega razvoja oziroma videnja strateškemu 

managementu oziroma razvoju strategije na primer pripisal Kvint, ki definira strategijo kot 
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»sistem« iskanja, oblikovanja in razvoja doktrine, ki podjetju omogoči dolgoročni uspeh, 

če je primerno izvedena (Kvint, 2009). 

Razumeti bistvo strateškega managementa pomeni v osnovi razumeti in ločevati, kaj 

strateški management je in predvsem kaj strateški management ni. Michael Porter v 

svojem delu »Kaj je strategija?« (Porter, 1996) poudarja, da je potrebno ločevati med 

operativnim in strateškim načinom razmišljanja ne glede na to, da sta oba izjemno 

pomembna za doseganje poslovne učinkovitosti podjetja in se nenehno prepletata. Razlika 

je v tem, da se operativno razmišljanje ukvarja z aktivnostmi in vprašanji, ki se nanašajo na 

vsakodnevno delovanje podjetja oziroma t.i. izvajanje poslovnega procesa. Po drugi strani 

pa se strateško razmišljanje ukvarja predvsem z vprašanji, kako so te vsakodnevne 

aktivnosti med seboj povezane, kako jih je mogoče združevati, kombinirati in optimizirati, 

vse z namenom, da bi na trgu ustvarili dodano vrednost. Zato velja razumeti strateško 

razmišljanje kot nadgradnjo operativnemu razmišljanju, ki slednjega vodi in usmerja. 

 

Poslovne strategije se izvajajo v dinamičnem in izrazito nepredvidljivem okolju. Zato je 

pomembno poudariti, da strateški management oziroma samo formiranje in izvajanje 

poslovne strategije ni linearna aktivnost oziroma stalno izvajanje zastavljenega plana, 

ampak gre za interaktivni ciklični proces, znotraj katerega poslovodstvo prilagaja način 

izvajanja operativnih aktivnosti zaznanim oziroma predvidenim spremembam v okolju, 

prostoru in času. 

 

Za ponazoritev izvajanja in formuliranja poslovne strategije kot interaktivnega cikličnega 

procesa iz makro perspektive lahko uporabimo model avtorjev Johnsona in Scholesa 

(Johnson & Scholes, 1993), ki prikažeta proces kot trostopenjsko aktivnost, v kateri je 

potrebno analizirati okolje in pričakovanja vseh deležnikov, nadalje identificirati možnosti 

ter jih ovrednotiti, formirati optimalno strategijo ter jo izvesti s primernimi pristopi, 

upoštevajoč organizacijsko kulturo in strukturo. 

 

Slika 1: Model izvajanja in formuliranja poslovne strategije 

 
 

Vir: Johnson, G., Scholes, K., Exploring Corporate Strategy, 1993, str. 114. 
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Iz ponazoritve v Sliki 1 je moč razbrati, da na strateški management in izvajanje poslovnih 

strategij vplivajo notranji dejavniki v samem podjetju, ki jih je mogoče neposredno ali vsaj 

posredno nadzirati in spreminjati ter številni zunanji dejavniki, na katere običajno 

management ne more vplivati in se jim mora ustrezno prilagoditi. 

 

Zgoraj predstavljen model zelo razumljivo prikaže celoten proces formiranja in izvajanja 

strategije, vendar bomo za potrebe naše nadaljnje razprave stopili še korak bližje. Pri tem 

je potrebno opozoriti, da se bomo zavestno nekoliko distancirali od analize zunanjega 

okolja, ter se posvetili bolj internim dejavnikom znotraj družbe, ki vplivajo na to, kako se 

poslovna strategija oblikuje in izvaja. V ta namen se bomo v naslednjem poglavju precej 

podrobno seznanili s ključnimi gradniki poslovne strategije in njihovi medsebojni 

povezanosti. Menimo namreč, da se v njih skriva ključna razlika, ki vpliva na način 

vodenja družbe s statusom invalidskega podjetja v primerjavi z običajnimi družbami, kar 

bo glavni predmet razprave v praktičnem delu naloge. 

 

1.1 Gradniki poslovne strategije 

 

Študije kažejo, da približno 90 % družb na svetu neuspešno oziroma neučinkovito izvaja 

svoje poslovne strategije. Analitiki vzrok temu pripisujejo predvsem v nepoznavanju 

korelacij med dejavniki, ki vplivajo na formiranje in izvajanje strategije ter uravnoteženje 

gradnikov strategije (Sull, Homkes, & Sull, 2015). Glavni problem je v tem, da poslovna 

strategija ni nekaj kar management zapiše v letni plan ali glasilo, ampak tisto, kar 

management vsakodnevno dejansko počne in izvaja. 

 

Uspešnost in učinkovitost izvajanja poslovne strategije je tako v veliki meri odvisna od 

stopnje uravnanosti oziroma sinhronosti med posameznimi gradniki oziroma domenami 

poslovne strategije, pri čemer jih mora management v prvi vrsti dobro spremljati in 

razumeti, da lahko nato pravilno pristopi k upravljanju le-teh. Pri razlagi gradnikov 

poslovne strategije se bomo v nadaljevanju poslužili SEF
1
 modela (Morgan, Levitt, & 

Malek, 2007) oziroma okvirja, ki na najbolj pragmatičen način približa predmetno vsebino, 

ki jo bomo nato skozi razpravo še dopolnjevali s prispevki drugih avtorjev. 

 

Na oblikovanje oziroma formiranje strategije vplivajo gradniki oziroma t.i. domene, pri 

čemer domena Ideacije, kot je prikazano v Shemi 2, enosmerno vpliva na podrejeni 

domeni Narave in Vizije podjetja. Ta podrejeni odnos primarno nastaja zaradi vpliva in 

interesov kapitala, na sam namen obstoja družbe. V nadaljevanju bomo na kratko 

predstavili pomen posamezne domene oziroma gradnika in njegovih komponent. 

 

 

                                                 
1
 SEF je akronim za Strategic Execution Framework, kar v slovenskem jeziku pomeni Okvir izvajanja 

strategije. 
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Slika 2: Okvir izvajanja poslovne strategije (Angl. Strategic Execution Framework (SEF)) 

 

 
 

Vir: Morgan et al, Executing your strategy: How to break it down and get it done, 2007, str. 29. 

 

1.1.1 Ideacija 

 

Ideacija
2
 (angl. ideation) je temeljni gradnik obstoja vsakega podjetja. Brez jasno 

izoblikovane identitete, namena obstoja in dolgoročnih ciljev podjetje nima ustreznih 

temeljev za svojo diferenciacijo na trgu in vzdrževanje svoje unikatne dodane vrednosti. 

Ta gradnik ima tri, med seboj soodvisne komponente, ki jih povzemajo naslednja 

podpoglavja. 

 

1.1.1.1 Identiteta podjetja 

 

Lastnost identitete podjetja je, da vedno obstaja, ne glede na to ali jo poslovodstvo 

oblikuje, neguje in komunicira z dejanji, usmeritvami, slogani, zgledi ali ne. Njena ključna 

vidna lastnost je, da izjemno močno vpliva na prepoznavnost blagovne znamke in enotnost 

ter povezanost zaposlenih znotraj družbe. Zato je pomembno, da se poslovodstvo zaveda 

njenega učinka pri sprejemanju vsake odločitve. Pri tem ne gre samo za vprašanje, »Kdo 

                                                 
2
 Ideacija pomeni formiranje idej in podob. 
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si?«, ampak predvsem za vprašanje »V čem si različen od ostalih?«, kar je pri tržnem 

komuniciranju ključno (Napoles, 1987). 

Geoffrey Moore podobno kot Michael Porter ugotavlja, da identiteta vpliva na to, kakšno 

strategijo ima družba zapisano v svojem DNK (Moore, 2002), pri čemer je zelo težko 

izvesti prehod iz ene strategije v drugo, ne glede na tržne tendence. Moore je na podlagi 

opravljenih študij prepoznal štiri strategije, ki izvirajo iz identitete, in sicer: 

 

 Intimnost: podjetje daje poudarek dobremu odnosu s stranko, pri čemer je glavni cilj 

stranki ponuditi najboljšo možno izkušnjo (na primer spletna stran/trgovina Amazon); 

 

 Najboljši produkt: cilj podjetja je ponuditi najboljši možni produkt z najboljšimi 

funkcionalnostmi, dizajnom in uporabnostjo (na primer: letalski motorji družbe Rolls-

Royce); 

 

 Radikalne inovacije: podjetje daje poudarek ustvarjanju radikalnih novitet v izdelku, 

izkušnji oziroma redefiniciji celotnega trga, s čimer vedno znova ustvarja nov segment 

kupcev oziroma potrošnikov (na primer družba Apple – iStore, iTunes); 

 

 Operativna odličnost: podjetje je osredotočeno na optimizacijo poslovnega procesa in 

čim bolj učinkovito izrabo resursov (na primer: nizkocenovne letalske družbe kot so 

Ryanair in Easyjet). 

 

1.1.1.2 Namen obstoja podjetja 

 

Identiteta podjetja dobi svoj pravi smisel, ko jo uspemo jasno povezati z namenom 

podjetja, s čimer poskušamo odgovoriti na vprašanje »Zakaj podjetje obstaja?«. Različni 

deležniki imajo sicer zelo različne predstave o namenu obstoja podjetja v skladu z 

njihovimi interesi, pri čemer pa je ravno poslovodstvo tisto, ki mora vse interese smotrno 

interpretirati in združiti v enoten namen. Gerstner pri tem poudarja, da je za poslovodstvo 

jasno razumevanje identitete in namena obstoja podjetja edini pravi kompas, s katerim je 

mogoče voditi družbo tudi v času večjih tranzicijskih sprememb (Gerstner, 2002). 

 

1.1.1.3 Dolgoročni cilji 

 

Dolgoročni cilji, ki jih običajno poslovodstvo oblikuje skupaj z lastniki ali vsaj pod 

njihovim posrednim vplivom, odgovarjajo na vprašanje »Kam pravzaprav gremo?«. 

Gerstner na primer celo poudari, da so dolgoročni cilji seme bodoče strategije (Gerstner, 

2002). Brez dolgoročnih ciljev, ki so usklajeni z identiteto in namenom obstoja podjetja, 

poslovodstvo ne more sprejemati koherentnih vsakodnevnih odločitev, saj le-teh ne 

povezujejo v jasno  definirana stičišča, ki jih imenujemo dolgoročni cilj. 
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1.1.2 Vizija 

 

Vizija kot gradnik strategije izhaja iz dolgoročno zastavljenih ciljev. Slednji oblikujejo 

okvir, znotraj katerega je potrebno definirati zaporedje korakov oziroma kratkoročne cilje 

ter ustrezne kriterije oziroma merila, ki bodo sporočala uspešnost njihovega doseganja. 

 

1.1.2.1 Kratkoročni cilji 

 

Pri kratkoročnih ciljih je pomembno, da so koherentno oblikovani in vodijo k doseganju 

dolgoročnih ciljev. Poleg koherentnosti pa je pomembno tudi to, da je vsak posamezen cilj 

v organizaciji SMART (Amabile & Kramer, 2011). 

 

SMART je akronim angleških besed Specific (Specifičen), Measurable (Merljiv), 

Achievable (Dosegljiv), Resourced (Z razpoložljivimi viri), Time Bound (Časovno 

omejen), s čimer zajemamo vse ključne lastnosti, ki jih morajo imeti realno uresničljivi 

cilji. Posledice nejasnosti namreč povzročajo neučinkovitost in depresijo zaposlenih ter 

nesmotrno rabo resursov podjetja (Amabile & Kramer, 2011). 

 

1.1.2.2 Merila/Kriteriji 

 

Znana je fraza, da je doseženo tisto, kar se meri. Poleg same meritve pa je pomembno tudi 

to, da se meri doseganje tistih ciljev, ki so relevantni za spremljanje uspešnosti izvajanja 

zastavljene strategije ter beleženja odmikov. Poleg pridobivanja pravih informacij pa 

merjenje oziroma spremljanje pravih stvari vodi tudi do sprememb v obnašanju zaposlenih, 

ki energijo svojega delovanja usmerijo v doseganje tistih zastavljenih kriterijev, ki jih 

poslovodstvo določi kot pomembne, kar posledično povečuje uspešnost podjetja. 

 

Kriteriji in merila so lahko postavljeni numerično ali deskriptivno, pri čimer ni toliko 

pomembno, katerih se v določenih primerih poslužujemo, če imajo za izvajalce in 

uporabnike informacijsko vrednost. Pravilno izoblikovana merila in kazalniki služijo tudi 

kot pomembno diagnostično orodje, s pomočjo katerih poslovodstvo lahko zaznava 

probleme v sistemu, ki so trajnejše narave in katere je potrebno pričeti prvenstveno sanirati 

pri vzrokih njihovega nastanka in ne pri odpravljanju njihovih posledic. 

 

Prav tako se je potrebno zavedati, da se kriteriji in merila nahajajo na različnih nivojih, pri 

čemer je potrebno paziti na njihovo usklajenost. V podjetjih običajno srečujemo merila na 

petih nivojih: 

 

 Meta: merila, ki spremljajo doseganje namena poslovanja; 
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 Mega: merila, na osnovi katerih izvajamo prilagoditve v strategiji, glede na stopnjo 

doseganja dolgoročnih ciljev in namena podjetja; 

 

 Makro: merila, preko katerih operativno spremljamo učinkovitost izvajanja poslovne 

strategije; 

 

 Vmesna: merila, preko katerih uravnavamo optimalno delovanje poslovnih procesov; 

 

 Mikro: merila, preko katerih spremljamo doseganje individualnih ciljev zaposlenih. 

 

1.1.3 Narava 

 

Domena Narave podjetja in uravnoteženost med organizacijsko strukturo in kulturo je za 

učinkovito delovanje podjetja zelo pomembna. Louis Gerstner pravi, da je šele po 

izpeljanem prestrukturiranju družbe IBM spoznal, da kultura družbe ni samo eden izmed 

vidikov igre, ki jo imenujemo management, ampak je igra sama, saj se je potrebno 

zavedati, da podjetje ni nič drugega kot seštevek kapacitet vseh zaposlenih, ki s skupnim 

delovanjem in uigranostjo ustvarijo večjo ali manjšo dodatno vrednost (Gerstner, 2002). 

 

Organizacijsko kulturo in strukturo običajno definiramo kot skupek formalnih in 

neformalnih pravil o tem, kako ljudje ravnajo, komunicirajo in se obnašajo znotraj 

organizacije. Organizacijska kultura je vedno zelo močno zakoreninjena in povezana z 

identiteto podjetja. Zato se spremembe na tem področju izvajajo izjemno počasi, pri čemer 

se jih običajno prične oziroma spodbudi ravno z vpeljevanjem postopnih sprememb v 

organizacijski strukturi podjetja (Ogbonna, 2007). 

 

1.1.3.1 Organizacijska kultura 

 

Organizacijska kultura ima poleg zakoreninjenosti tudi pozitivno stran, saj ravno ta služi 

kot sidro, ki stabilizira notranje okolje podjetja in s tem skrbi za uravnoteženost strategije 

med domenami. Ljudje namreč po svoji naravi pri vsakodnevnih opravilih zelo pogosto 

odreagiramo glede na trenutno znane kratkoročne cilje in prioritete, ter pri obravnavi 

vsakodnevne problematike težko konstantno upoštevamo dolgoročne vidike. 

Organizacijska kultura pa pri tem zaradi svoje togosti posameznikom ne dovoli izvajati 

radikalnejših potez in tako blaži posledice individualnih dejanj, kar preprečuje, da bi 

podjetje prehitro skrenilo z začrtane poti. 

 

Na osnovi formalnih in neformalnih pravil, ki jih zaposleni podzavestno prevzamejo iz 

okolja, organizacijska kultura tudi določa, kaj je primerno obnašanje in kako naj bi 

posameznik pravilno interpretiral obnašanje svojih sodelavcev. 
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Prav tako je pomembno razumeti, da organizacijska kultura ni enotna v celotnem podjetju. 

Pogosto se glede na naloge in cilje razvijejo različne subkulture , ki jih mora določena 

skupina ljudi ali enota doseči (Hofstede, 2005). William Schneider je na podlagi 

opravljenih študij identificiral štiri splošne oblike organizacijskih kultur (Schneider, 1994): 

 

 Kultura kompetenc: ceni tehnično izjemnost in dovršenost ter verjame, da bo dober 

produkt sam po sebi privabil kupce (na primer: proizvajalci letal oziroma letalskih 

komponent kot so Boeing, AirBus, Rolls-Royce). 

 

 Kultura sodelovanja: predstavlja popolno nasprotje kulturi kompetenc in v ospredje 

postavlja razumevanje individualnih želja in potreb potrošnika. Produktov se kupcu ne 

vsiljuje, ampak je pričakovano oziroma zaželeno, da bo kupec sam izrazil svoje želje 

in potrebe (na primer: arhitektni biroji). 

 

 Kultura rasti: osredotočena je na pridobivanje, razvoj in ohranjanje kvalitetnega 

kreativnega kadra, ki ustvarjajo izjemne unikatne produkte (na primer: družbe za 

industrijsko oblikovanje, kot je Ideo). 

 

 Kultura kontrole: običajno je prisotna v komercializiranih dejavnostih, kjer so donosi 

majhni, produkti oziroma storitve pa visoko standardizirani (na primer: revizijske 

družbe, svetovalne družbe). 

 

V točki 1.1.1.1 smo definirali štiri strategije, ki izhajajo iz identitete podjetja (Moore, 

2002). Slednje lahko povežemo s štirimi tipi tipologije kulture (Schneider, 1994) in tako 

pridemo do dvo-dimenzijskega modela, ki kaže uravnoteženost kulture in strategije. 

 

Kot bo prikazano v praktičnem delu, pri uporabi modela iz Sheme 3 ne gre za iskanje 

odgovora na vprašanje, kaj je vsesplošno univerzalno pravilna kombinacija, ampak gre za 

identifikacijo trenutnega stanja uravnoteženosti ali neuravnoteženosti med kulturo in 

strategijo ter uravnoteženostjo, ki jo bo moralo poslovodstvo razviti skozi izvajanje 

pričakovanih sprememb v poslovni strategiji z namenom njene uspešne realizacije. 
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Slika 3: Uravnoteženost med organizacijsko kulturo in poslovno strategijo 

 

 
 

Vir: Morgan et al, Executing your strategy: How to break it down and get it done, 2007, str. 101. 

 

1.1.3.2 Organizacijska struktura 

 

Organizacijska struktura za razliko od kulture temelji bolj na formalnih kot neformalnih 

pravilih in definicijah avtoritete, poročanja, odnosov, vzorcev interakcije in toka 

informacij. Pravilno izoblikovana struktura je takšna, ki ustrezno razporeja resurse za 

izvajanje strategije, ter podpira strategiji ustrezno kulturo. Na ta način se formalno 

uravnava in organizacijsko energijo usmerja proti zastavljenim ciljem (Burton, Obel, & 

DeSanctis, 2001). 

 

Tako je razumljivo, da podjetja v različnih fazah razvoja in pri različnih strategijah 

potrebujejo različne organizacijske strukture. V začetni fazi ima večina podjetij enostavne 

strukture, z razvojem in rastjo pa naraščajo potrebe po kompleksnejših funkcijskih, 

divizijskih, produktnih in matričnih organizacijskih strukturah. 

 

Proti koncu 20. stoletja je imela večina družb razvite različne tipe matričnih 

organizacijskih struktur. Pri manjših družbah je prišlo predvsem do nastanka funkcijsko-

produktnih organizacijskih struktur, kjer zaposlen posameznik deluje po navodilih in 

usmeritvah tako funkcijskega, kot tudi produktnega managerja. Tako se že pri dvo-

dimenzijski matriki pojavi dilema oziroma potencialna težava, kolikšen pomen oziroma 

težo pripisati posamezni dimenziji matrike. 
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Kako močna je posamezna dimenzija v primerjavi z drugo opišemo s t.i. močjo matrike, 

pri čemer ločimo tri nivoje (Galbraith, 2002): 

 

 Močna matrična struktura: produktni manager ima močan vpliv na zaposlenega, vpliv 

funkcijskega managerja pa je zanemarljiv; 

 

 Šibka matrična struktura: funkcijski manager ima močan vpliv na zaposlenega, vpliv 

produktnega managerja pa je zanemarljiv; 

 

 Uravnotežena matrična struktura: vpliv funkcijskega in produktnega managerja na 

zaposlenega je enakovreden. 

 

Na podlagi tovrstne opredelitve lahko Sliko 3 dopolnimo z različnimi jakostmi matrične 

organizacijske strukture, kar je prikazano v Sliki 4. 

 

Slika 4: Uravnoteženost med strategijo, kulturo in strukturo 

 
Vir: Morgan et al, Executing your strategy: How to break it down and get it done, 2007, str. 115. 

 

Tudi v nadgrajeni shemi velja, da univerzalno optimalno razmerje ne obstaja. Naloga 

poslovodstva je le iskati optimalno ravnotežje med strukturo, kulturo in strategijo ter 

zagotoviti učinkovito izvajanje slednje. 

 

Ne glede na to, kako velik je izziv iskanja in vzdrževanje primernega ravnotežja za 

poslovodstvo, je potrebno k temu dodati še eno, ne tako očitno, komponento, ki pa ima 

zelo močan vpliv na doseganje dolgoročnih ciljev in prepogosto ostaja neopažena. 
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Govorimo o vplivu organizacijske strukture in kulture na inovativnost ter kreativnost 

zaposlenih. 

 

 

1.2 Upravljanje kreativnosti kot tihega gradnika strategije 

 

Kreativnost in inovativnost posameznika je odvisna od treh komponent, in sicer 

posameznikovih tehničnih znanj, motivacije in sposobnosti kreativnega razmišljanja 

(Amabile, 1998), vse skupaj pa ima močan učinek na uspešnost realizacije, postavljene 

strategije in njenih ciljev. Ključno vprašanje pri tem je, na kakšen način poslovodstvo 

lahko vpliva na kreativnost zaposlenih in kaj gre običajno lahko narobe. 

 

Teresa Amabile je po izvedeni obsežni študiji ameriških podjetij ugotovila, da gre običajno 

za šest področij, kjer poslovodstvo lahko spodbudi ali zatre kreativnost skozi fokusiran 

proces uravnoteženja organizacijske kulture in strukture (Amabile, 1998). Slednja področja 

bomo v nadaljevanju na kratko predstavili. 

 

1.2.1 Izzivi 

 

S primernim dodeljevanjem nalog zaposlenim lahko poslovodstvo zelo močno vpliva na 

učinkovitost njihovega izvajanja. Slednje je še zlasti pomembno v primeru invalidskega 

podjetja, kjer so fizične in motorične sposobnosti posameznih zaposlenih omejene. Študije 

namreč kažejo, da je potrebno zaposlenim dodeliti takšne naloge, ki jim bodo predstavljale 

ravno pravšnji izziv. Prelahke naloge namreč povzročajo dolgočasnost in površnost, 

prezahtevne naloge pa preobremenitev in nervozo, ki jo povzroča občutek izgube nadzora 

ali nesposobnosti. 

 

Primerno dodeljevanje nalog zaposlenim, še zlasti v primeru invalidnih oseb, je tako za 

poslovodstvo izjemno pomembna in zahtevna naloga, ki terja zelo dobro poznavanje 

dodeljenih nalog ter želje, pričakovanja in fizične omejitve posameznega zaposlenega, kar 

pa terja veliko časa in angažiranost poslovodstva. 

 

Običajna napaka, ki jo poslovodstvo naredi je, da se v naravo dodeljenih nalog ali 

poznavanja posameznikov ne poglobi dovolj. Neprimerna obravnava tega področja ali 

popolna ignoranca povzroči nezadovoljstvo in odpor pri zaposlenih, kar pa nadalje izredno 

močno oteži kakršnokoli učinkovito spreminjanje organizacijske kulture in strukture. 

 

1.2.2 Svoboda 

 

V strahu, da poslovodstvo izgublja nadzor nad vodenjem podjetja se pogosto zgodi, da se s 

silo vsiljuje hierarhično organizacijsko strukturo in s tem zaposlenim onemogoči kreativno 

razmišljanje pri iskanju optimalnih rešitev. 
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Da bi podjetje uspešno realiziralo zastavljeno strategijo, je glede na tržne pritiske nujno 

potrebno imeti čim večje število zaposlenih, ki na osnovi jasno postavljenih ciljev iščejo 

optimalne načine realizacije le-teh. Zato mora poslovodstvo z zgledi konstantno spodbujati 

avtonomnost, inovativnost in kreativnost zaposlenih ter slednje tudi prepoznati in ustrezno 

nagraditi. Z ustreznimi spodbudami in nagradami poslovodstvo tudi najlažje usmerja 

razmišljanje in delovanje zaposlenih ter tako na mehak način doseže željene spremembe v 

organizacijski kulturi in strukturi. 

 

1.2.3 Viri 

 

Glavna vira oziroma resursa, ki ju poslovodstvo dodeljuje posameznim projektom in 

nalogam sta čas in denar. Pri distribuciji omenjenih resursov je pomembno, da 

poslovodstvo dodeli ravno pravo mero časa in denarnih sredstev, kar seveda od 

poslovodstva zahteva dobro poznavanje projektov in nalog. 

 

Presežek finančnih sredstev po izsledkih raziskav k povečani kreativnosti in učinkovitosti 

ne pripomore bistveno. Primanjkljaj finančnih sredstev pa po drugi strani neposredno 

zmanjšuje kreativnost in verjetnost uspešne realizacije zastavljenih ciljev. 

 

Pri alokaciji časa je situacija podobna kot pri finančnih virih. Presežek časa za izvedbo 

nalog ali projekta ne izboljša kakovosti opravljenih del, po drugi strani pa lahko primerno 

dodeljen čas, ki je malo pod pričakovanji zaposlenih, spodbudi kreativnost in učinkovitost 

izvajanja nalog. 

 

1.2.4 Lastnost delovne skupine oziroma tima 

 

Za učinkovito delovanje poljubno zaokrožene enote dela (oddelek, poslovna enota, del 

proizvodnega procesa, itd.) je pomembno, da se kolektiv formira na ta način, da je 

sestavljen iz zaposlenih, ki imajo različna predznanja in sposobnosti. S tem se izognemo 

potencialnemu medsebojnemu rivalstvu med pripadniki skupine in hitreje dosežemo 

primeren nivo zavedanja soodvisnosti in komplementarnosti (Tuckman, 1965). Tudi ta 

komponenta je pri invalidskih podjetjih izjemno pomembna, saj je vedno potrebno paziti 

na ustrezno alokacijo zaposlenih z omejitvami, to pomeni, da imajo vso ustrezno podporo 

in pomoč s strani najbližjih sodelavcev, ter imajo tako občutek enakosti. 

 

Za poslovodstvo je to spet zelo zahtevna naloga, ki terja veliko časa in aktivnega dela z 

zaposlenimi, vendar je nujno potrebna, če želi poslovodstvo ohranjati stabilno 

organizacijsko strukturo in nemoten delovni proces. 

 

1.2.5 Podpora poslovodstva 
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Običajno je poslovodstvo zelo zaposleno in težko posveča svoj čas stvarem, ki niso 

kritične narave in ne terjajo njihove takojšnje pozornosti. Ne glede na to pa samo težnja po 

rezultatih brez interakcije z zaposlenimi neposredno duši njihovo kreativnost in motivacijo. 

Poslovodstvo si preprosto mora vzeti čas za pogovor z zaposlenimi, ne glede na pozicijo, 

saj daje s tem zaposlenim občutek, da je njihovo delo in trud pomembno in nekaj vredno v 

očeh poslovodstva, četudi se to poslovodstvu morebiti zdi samoumevno (Jackson, Hitt & 

DeNisi, 2003). S temi »neformalnimi« razgovori z zaposlenimi, poslovodstvo lahko doseže 

izjemne motivacijske učinke in brez večjega napora usmerja spreminjaje organizacijske 

kulture in strukture, saj zadostuje samo misel oziroma namig, ki jo zaposleni prevzamejo 

za svojo in jo učinkovito realizirajo. 

 

1.2.6 Podpora organizacije 

 

Poleg podpore poslovodstva h kreativnosti in učinkovitosti, je podpora celotne organizacije 

preko primerno razdelanega sistema spodbud in sankcij, ki nagradijo ali kaznujejo 

določeno obliko vedenja, ključna za spodbujanje učinkovitosti in kreativnosti. Na tem 

mestu sicer ni mogoče zavzeti jasnega stališča, ali organizacijska kultura oblikuje primeren 

sistem ali primeren sistem oblikuje primerno organizacijsko kulturo. Ne glede na to pa je 

jasno, da mora poslovodstvo razvoju primernega sistema spodbud posvetiti pozornost, saj 

imajo posledice dobro ali slabo zasnovanega sistema vpliv na vsa področja delovanja 

podjetja. 

 

1.2.7 Plačilo po učinku 

 

Precej poznan koncept na tem področju je tako imenovano »plačilo po učinku« [Angl. 

performance-related pay], po katerem se zaposlene plačuje in stimulira glede na njihove 

dosežke. Koncept je idejno dober in zanimiv, lahko pa se, če ni primerno zasnovan, pojavi 

več težav kot rešitev. V praksi se je izkazalo, da je plačilo po učinku lahko zelo primeren 

koncept na področju komerciale, kjer je vsak komercialist plačan na osnovi dosežene 

realizacije (na tem področju je koncept tudi najbolj razširjen). Bistveno težje ga je 

implementirati na področjih, kot so splošna administracija, razvoj, nabava in tudi 

proizvodnja. Glavni vir vseh problemov je običajno določanje kriterijev oziroma ciljev za 

doseganje norm, ki morajo biti SMART. Pri oblikovanju SMART kriterijev pa nastopi 

problem časovne komponente in z njo povezane relevantnosti posameznega kriterija, ki se 

skozi čas spreminja. V primeru, ko postavljena merila in kriteriji za presojanje uspešnosti 

niso SMART, pa plačilo po učinku povzroči pri zaposlenih nasprotni učinek in sicer 

pasivnost, jezo in negativno nastrojenost (Irlenbusch & Ruchala, 2006). 

 

Zaradi predstavljenih »spolzkih« podlag in z njimi povezanih aktivnosti, je uporaba 

koncepta plačila po učinku še toliko zahtevnejša v podjetjih, ki izvajajo strateško 

prestrukturiranje, zaradi česar se kriteriji konstantno spreminjajo. Prav tako je v primeru 
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družbe Marles PSP d.o.o. potrebno vzeti v obzir, da ima polovica zaposlenih omejene 

fizične in motorične sposobnosti. 

 

Zato je potrebno koncept plačila po učinku v praksi nekoliko poenostaviti in ga formirati v 

obliki programa spodbud, preko katerih se nagrajuje oddelke ali skupine ljudi, ki dosežejo 

določen cilj ali bistveno presežejo pričakovanja in ne zgolj posameznikov. Del tega 

programa so vsekakor finančne spodbude, zelo pomembne pa so tudi nefinančne oblike kot 

je na primer javna pohvala s strani poslovodstva, nabava novih ali dodatnih orodij, 

izboljšanje delovnih pogojev itd. 

 

Ustrezna motivacija in nagrajevanje dosežkov zaposlenih je tako ključen element 

uspešnega izvajanje poslovne strategije, saj na najbolj otipljiv način povezuje domeno 

Narave in Vizije. 

 

1.3 Upravljanje in vodenje sprememb kot izvajanja strategije 

 

V poglavjih, ki sledijo bomo predhodno tematiko obravnavali na primeru družbe, ki je šla 

skozi strateško prestrukturiranje in s tem spremenila svojo strategijo nastopanja na trgu. 

Kot je prikazano v Shemi 2, na formiranje strategije vplivajo številne komponente in 

domene. Tako se postavlja vprašanje, kako podjetje izvede spremembo poslovne strategije. 

 

S teoretičnega vidika se to najlažje ponazori z dvema skrajnostima v pristopih: 

 

 Plansko vodena sprememba strategije 

o Planski pristop k spremembi poslovne strategije predvideva, da so končni 

učinki spremembe jasno identificirani, da so koraki potrebnih sprememb in 

vmesni cilji jasno znani ter da gre preprosto za premik od točke A do B, to 

je radikalna sprememba v poslovni strategiji. 

 

o Glavna težava, ki se pri tovrstnem pristopu pojavi je, da radikalni planski 

pristop ne upošteva domen in njihovih komponent, še posebej domene 

»Narave«. 

 

o Ne glede na to, pa je takšen »površinski« pristop v začetni fazi tranzicije 

smiselno preigrati vsaj na papirju, saj se tako naredi vsaj približen oris 

vsebin, s katerimi se bo na poti potrebno srečati. 

 

 Postopno vodena sprememba strategije 

o Postopni pristop temelji na zavedanju, da se s spreminjanjem strategije, 

spreminjata tudi kontekst in okolje, v katerem se ta strategija izvaja, tako da 

je potrebno jutrišnja predvidena ravnanja prilagoditi temu, kar se je zgodilo 

danes, kot posledica naših ravnanj in odločitev včeraj. 
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o Tako Quinn na podlagi številnih študij ugotavlja, da so radikalne 

spremembe strategije redke in še redkeje uspešne (Quinn, 1987). 

 

V praksi se običajno gibljemo med opisanima skrajnostma, pri čemer je predvsem 

pomembno, da se ohrani jasno dolgoročno videnje željene strategije, kar pa ni enostavno, 

saj običajno »tranzicijo« izvaja več ljudi. Njihovi pogledi in dojemanje določenih dejstev 

in okoliščin so lahko različni, kar pomeni tudi različno reakcijo in ravnanja posameznikov. 

 

Na tej točki zaključujemo teoretičen sklop razprave o tem, kaj vpliva na formiranje in 

izvajanje poslovne strategije v podjetjih. K temu bomo dodali krajši povzetek ključnih 

vsebin Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, za katere menimo, 

da imajo posreden ali neposreden vpliv na formiranje in izvajanje strategije v podjetjih s 

statusom invalidskega podjetja. 

 

2 PREDSTAVITEV TEMELJNIH ZNAČILNOSTI INVALIDSKEGA 

PODJETJA 

 

Podjetja lahko pridobijo status invalidskega podjetja na podlagi ZZRZI. Prvi zakon je bil 

sprejet leta 2004, pri čimer sta bili do danes izvedeni dve večji spremembi, in sicer leta 

2007 in 2011, ki sta postopoma zaostrili pogoje pridobitve in ohranjanje statusa, zaradi 

številnih zlorab z zakonom povezanih ugodnosti. 

 

Na osnovi ZZRZI se urejajo pravice do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja 

zaposlovanja invalidov ter določene druge oblike, ukrepi in spodbude za njihovo 

zaposlovanje ter način njihovega financiranja, s ključnim ciljem povečati zaposljivost 

invalidov in izboljšati pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela. 

 

V skladu s 3. členom ZZRZI je invalid oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa 

ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno 

manjše možnosti, da se zaposli, ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. 

 

2.1 Status, ugodnosti in omejitve invalidskega podjetja 

 

2.1.1 Pridobitev statusa invalidskega podjetja 

 

Pridobitve in pogoji ohranjanja statusa podjetja kot invalidskega podjetja ureja Zakon v 

razdelku od 52. do 61. člena. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili 

najpomembnejše izseke zakona, ki vplivajo na upravljanje in status družbe kot 

invalidskega podjetja. 
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V skladu s 53. členom ZZRZI lahko družba pridobi status invalidskega podjetja, če je 

registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna družba 

ter med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh 

zaposlenih v družbi. 

 

Družba lahko v skladu s 54. členom ZZRZI prične poslovati kot invalidsko podjetje, če 

izpolnjuje pogoje 53. člena zakona in ko pridobi status invalidskega podjetja z odločbo 

ministrstva za invalidsko varstvo. Trenutno je za to področje pristojno Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

2.1.2 Vpliv statusa invalidskega podjetja na statutarne in operativne zadeve družbe 

 

V skladu s 57. členom zakona morajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri najmanj 80 

% dobička poslovnega leta nameniti za povečanje osnovnega kapitala družbe, povečanje 

zakonskih rezerv ali ga porabiti za enak namen kakor finančna sredstva iz naslova 

oprostitev in olajšav. Ne glede na to določbo lahko invalidsko podjetje del dobička 

poslovnega leta izplačajo delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri 

dobičku. 

 

Nadalje 58. člen posega tudi na področje lastništva in sprejemanje odločitev. V primeru, da 

se lastniški delež posameznega družbenika oziroma delničarja poveča tako, da bi znašal 25 

% ali več osnovnega kapitala družbe, je invalidsko podjetje predhodno dolžno o tem 

obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Prav tako je dolžno predhodno pisno 

obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, o sprejetju sklepa o prenehanju 

gospodarske družbe, drugih statusnih spremembah in pomembnih razvojnih odločitvah, ki 

lahko vplivajo na ohranjanje delovnih mest za invalide. 

 

Na osnovi pisnega obvestila lahko nato minister, pristojen za invalidsko varstvo, v roku 30 

dni od prejema obvestila zahteva razveljavitev sprejete odločitve, ki bi lahko škodljivo 

vplivala na ohranjanje delovnih mest za invalide. 

 

Poslovodstvo mora pridobiti soglasje ministrstva tudi za nekoliko bolj operativne 

odločitve, kot je na primer sprememba zaposlenih, kjer je potrebno za povečanje ali 

zmanjšanje števila zaposlenih v invalidskem podjetju nad 20 delavcev v posameznem 

koledarskem letu pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. 

 

Ne glede na določila 57. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 82/2013-

ZGD-1H, v nadaljevanju ZGD), ZZRZI predpisuje obvezno revidiranje računovodskih 

izkazov. Tako 59. člen ZZRZI veleva, da morajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri, 

ki se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo v srednje ali velike 

družbe, revidirati računovodske izkaze vsako leto, invalidska podjetja in zaposlitveni 

centri, ki se razvrščajo v majhne družbe, pa na vsaka tri leta. 
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Ne glede na to, morajo vsa invalidska podjetja in zaposlitveni centri vsako poslovno leto 

pridobiti revizorjevo poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih, s katerimi revizijska 

družba, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ugotovi, ali so javna 

sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, prikazana na posebnem kontu in je njihova 

namenska poraba skladno z določbami tega zakona zagotovljena. 

 

2.1.3 Odvzem in prenehanje statusa 

 

Zaradi številnih zlorab je zadnja prenova ZZRZI leta 2011 zaostrila sankcije za prenehanje 

statusa ter povečala globe za kršitelje. 

 

V skladu s 60. členom zakona invalidskemu podjetju ali zaposlitvenemu centru se z 

odločbo odvzame status invalidskega podjetja ali status zaposlitvenega centra, če je 

ugotovljeno: 

 

 da ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev statusa po tem zakonu; 

 da ne uporablja javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, skladno z 61. 

členom zakona; 

 da krši določbe 57. ali 64. člena tega zakona; 

 da v roku, ki ga določi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, temu ne pošlje 

vseh zahtevanih podatkov, ki se nanašajo na poslovanje invalidskega podjetja ali 

zaposlitvenega centra; 

 da ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ni obvestil o spremembi lastništva, ali 

se na kakšen drug način izogiba izvajanju nadzora; 

 da po revizorjevem mnenju računovodski izkazi niso resničen in pošten prikaz 

finančnega stanja pravne osebe, ki je bila predmet revidiranja; 

 da po revizorjevem mnenju ni prikazoval in porabljal javnih sredstev, prejetih zaradi 

zaposlenih invalidov, skladno s tem zakonom; 

 da na poziv ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, neporabljenih javnih 

sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, ni nakazal Republiki Sloveniji ali 

 da huje krši predpise s področja delovnopravne in davčne zakonodaje, varstva in 

zdravja pri delu in socialnega varstva. 

 

Nadalje ZZRZI predvideva, da se po 93. členu zakona z globami v razponu od 400 do 

2.000 EUR kaznuje odgovorna oseba zaradi prekrškov z delovno pravnega področja in 

zaposlovanja. Prav tako se v skladu s 94. členom zakona z globami v razponu od 12.500 do 

41.700 EUR kaznuje družbo, če krši ključna določila invalidskega podjetja. 

 

2.1.4 Spodbude za zaposlovanje invalidov in poraba sredstev 
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Za zaposlovanje invalidov ZZRZI predvideva številne spodbude, pri čemer so z vidika 

družbe s statusom invalidskega podjetja relevantne predvsem spodbude na področju 

oprostitve plačila prispevkov. Tako 74. člen zakona predvideva, da so invalidska podjetja, 

ki imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov (10 % več kot je osnovni kriterij za pridobitev 

statusa invalidskega podjetja po 53. členu ZZRZI) oproščena plačil prispevkov za vse 

zaposlene delavce. V primeru, da bi podjetje izpolnjevalo le osnovni kriterij 40 % 

invalidnih delavcev je upravičeno do oprostitve plačila prispevkov le za invalidne delavce 

in ne za vse. 

 

Tovrstna »subvencija« na področju odstopljenih prispevkov pa za podjetje ni brezplačna, 

saj Uredba ES o splošnih skupinskih izjemah (Uredba komisije (ES) št. 800/2008) 

invalidskemu podjetju nalaga, da: 

 

 mora prejeta javna sredstva, ki jih prejme v obliki odstopljenih prispevkov, porabiti v 

roku treh let, odkar jih je prejelo za namene določene z Uredbo, sicer jih je potrebno 

skupaj z obrestmi vrniti v proračun RS; 

 

 se neporabljena sredstva med poslovnim letom obrestujejo po referenčni obrestni meri. 

V letu 2014 je slednja v obdobju od 28. 02. 2014 do 16. 10. 2014 znašala 1,53 %, nato 

pa se je od 16. 10. 2014 do 31. 12. 2014 znižala na 1,44 %. Za leto 2015 se pričakuje, 

da bo znašala 1,34 % (Evropska Komisija, 2014); 

 

 se prejete finančne spodbude lahko porabijo zgolj za namene predvidene v 41. in 42. 

členu Uredbe komisije (ES)  – investicije v zgradbe in opremo. 

 

 mora enkrat letno elektronsko poročati o pridobljenih in porabljenih javnih sredstvih 

(do 2014). Od aprila 2015 pa se poroča poraba sredstev na mesečni ravni. 

 

2.2. Zaposlovanje invalidov 

 

Na področju zaposlovanja invalidov ZZRZI po zadnji prenovi precej povečuje pravice 

invalidov. 

 

V prvi vrsti 37. člen določa, kaj je primerno delovno mesto za invalide. Delodajalci morajo 

pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanju invalidov poskrbeti, da zagotavljajo enake 

možnosti invalidov, njihovo zaposlovanje in ohranitev njihove zaposlitve. 

 

Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih, ob upoštevanju 

izjave o varnosti z oceno tveganja, invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanje dela. 

Delodajalci morajo v sistemizaciji delovnih mest določiti primerna delovna mesta za 

invalide ter druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. 
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Za učinkovito vodenje družbe so ključna določila 39. in 40. člena zakona, ki obravnavata 

odpoved pogodbe o zaposlitvi in načinih zagotavljanja drugega ustreznega delovnega 

mesta. 

 

Delodajalec namreč ne sme invalidu, ki nima statusa delovnega invalida, redno odpovedati 

pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti, če ne dosega pričakovanih rezultatov in če 

invalid teh rezultatov ne dosega zaradi invalidnosti. Delodajalec je dolžan invalidu v tem 

primeru ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za dela, ki ustrezajo 

njegovi strokovni izobrazbi in usposobljenosti ter so v skladu z njegovo delovno 

zmožnostjo. 

 

Predhodno napisano ne velja, če delodajalec za prekinitev pogodbe o zaposlitvi predhodno 

pridobi ustrezno soglasje ministrstva, ki je pristojno za invalidsko varstvo. 

 

3 STRATEŠKO UPRAVLJANJE Z OMEJITVAMI INVALIDSKEGA 

PODJETJA 

 

Preden preidemo na popolnoma praktičen del naloge, bomo v tem poglavju na kratko 

združili predhodno predstavljen model strateškega upravljanja in omejitve, ki jih za 

poslovodstvo predstavlja status invalidskega podjetja. 

 

V prvem poglavju smo na podlagi predstavljenega SEF modela in gradnikov strategije 

prikazali, kako kompleksen in multidisciplinaren je postopek formiranja strategije in 

izvajanja strateškega upravljanja družbe, ter kako težko je doseči primerno stopnjo 

uravnanosti med posameznimi gradniki strategije, s čimer bi zagotovili uspešno strateško 

upravljanje. 

 

Glede na kratek povzetek ZZRZI v drugem poglavju lahko ugotovimo, da status 

invalidskega podjetja strateško upravljanje poslovodstvu še dodatno otežuje, saj na eni 

strani postavlja jasne omejitve znotraj katerih se poslovodstvo sme odločati, po drugi strani 

pa posega v statutarna vprašanja, ki so običajno v domeni ali direktorja družbe ali celo 

lastnikov. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili, kako in kje status družbe kot invalidskega podjetja 

najbolj posega v temeljne gradnike strategije, ter kakšne učinke ima to lahko v splošnem 

na formiranje strategije in strateško upravljanje. 

 

3.1 Domena Ideacije 

 

Ocenjujemo, da na področju domene Ideacije status invalidskega podjetja v največji meri 

vpliva na Namen in Dolgoročne cilje podjetja. Glede na določilo 57. člena ZZRZI so 



21 

lastniki kapitala več kot očitno podrejeni interesu in pravicam zaposlenih oziroma lahko 

rečemo tudi družbeni odgovornosti. 

 

Z vidika poslovodstva to ne pomeni nujno dodatnih težav, saj za razliko od svojih kolegov 

v običajnih družbah brez statusa invalidskega podjetja, niso v tolikšni meri podrejeni 

pritiskom kapitala v smislu ustvarjanja dobička in izplačila dividend. Še več, glede na 

zakonsko določilo vnaprej vedo, da bo 80 % dobička ostalo zadržanega in namenjenega 

izključno za nadaljnji razvoj podjetja. 

 

Do večjih razhajanj in težav lahko pride pri dolgoročnih ciljih, če se na primer lastnik 

invalidskega podjetja odloči in naroči poslovodstvu, da naj izvede optimizacijo poslovanja 

družbe za namene prodaje, nato pa se predvidena prodaja ne uspe realizirati, ker pristojno 

ministrstvo ne dovoli predlagane spremembe lastništva. S tem lahko v podjetju nastane 

precejšnja škoda, saj je moralo poslovodstvo v času priprav na prodajo spremeniti pristop k 

strateškemu upravljanju, kar bi na primer lahko pomenilo, da je predčasno izvedlo 

odprodajo vsega nepotrebnega premoženja in se morda ni tako aktivno ukvarjalo z 

razvojem kadra in produktov, kot bi se sicer. 

 

3.2 Domena Vizije 

 

Na področju domene Vizije ocenjujemo, da so kratkoročni cilji in njihovo spremljanje v 

primeru invalidskega podjetja na določenih področjih nekoliko drugače zastavljeni kot v 

preostalih družbah. Razlike so najbolj zaznane predvsem na področju merjenja operativne 

učinkovitosti, zasedenosti in izkoriščenosti kapacitet. Po drugi strani pa je verjetno večji 

poudarek na spremljanju zadovoljstva zaposlenih in varnosti pri delu. Ostala področja se 

po našem mnenju bistveno ne razlikujejo. 

 

3.3 Domena Narave 

 

Ključni vpliv statusa invalidskega podjetja se po našem mnenju izkazuje ravno v tej 

domeni, saj zaradi neposrednih omejitev slednje poslovodstvu ne omogočajo izvajanja 

radikalnejših sprememb kot v družbah brez tovrstnega statusa. 

 

Pri tem je potrebno poudariti, da tudi podjetja s statusom invalidskega podjetja prosto 

nastopajo na trgu in so izpostavljena najrazličnejšim tržnim pritiskom. Istočasno pa 

poslovodstvo na primer s spreminjanjem organizacijske strukture in sistematizacije 

delovnih mest ne more tako hitro odreagirati na spremembe v zunanjem okolju, kot bi to 

lahko storilo, če družba tega statusa ne bi imela. 

 

Prav tako je bistveno težje dobro zasnovati sistem spodbud in nagrajevanja za zaposlene, 

saj je potrebno v obzir vzeti zaposlene s fizičnimi in motoričnimi omejitvami, pri čemer je 
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veliko pozornost potrebno posvetiti temu, da postavljena merila in kriteriji za presojanje 

uspešnosti in učinkovitosti pri delu niso diskriminatorni. 
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4. STRATEŠKI MANAGEMENT V INVALIDSKEM PODJETJU: 

PRIMER DRUŽBE MARLES PSP D.O.O. 

 

4.1 Predstavitev družbe Marles PSP d.o.o. 

 

4.1.1 Kratek povzetek zgodovinskega razvoja družbe 

 

Marles ima več kot 50 letno tradicijo v lesni panogi. Prvotno so bila lesena okna in vhodna 

vrata (stavbno pohištvo) obstranski produkt, ki se je vgrajeval izključno v Marlesove 

montažne hiše. Približno 30 let nazaj pa se je tudi divizija oken razširila in pričela na trgu 

postopoma nastopati s samostojnim produktom. Družba Marles PSP d.o.o. je bila tako 

uradno ustanovljena šele leta 2002, pri čemer se je na to družbo iz družbe Marles Hiše 

Maribor d.o.o. preneslo celotno dejavnost proizvodnje oken. V zadnjih 13 letih se je 

družba Marles PSP d.o.o. postopoma razvila v dinamičnega, modernega in prilagodljivega 

proizvajalca lesenega in les/alu stavbnega pohištva, pri čemer se je tako na trgih EU, kot 

tudi na trgih bivše Jugoslavije s svojimi produkti uveljavila kot ponudnik višjega 

cenovnega razreda. 

 

4.1.2 Predstavitev prodajnega programa 

 

Družba Marles PSP d.o.o. proizvaja lesena okna, pasivna okna, panoramske stene in okna 

v kombinaciji les-aluminij. Podjetje je danes v širši regiji poznano kot prilagodljiv in 

vrhunski dobavitelj različnih okenskih rešitev. Razvija, proizvaja in montira tehnično 

izjemno zahtevne produkte in okenske rešitve, pri čimer dobavo in spremljajoče storitve 

opravi znotraj dogovorjenih terminov z vrhunsko natančnostjo in s kakovostjo. Vse to 

dosega s pomočjo moderno opremljene računalniško vodene proizvodnje, strokovno 

usposobljenega kadra, ter s tesnim sodelovanjem z najpomembnejšimi dobavitelji, ki 

pomembno pripomorejo k najboljšim rešitvam za stranke. 

 

Trenutna proizvodna kapaciteta je približno 1.700 m
2 

oken na mesec, pri čemer družba 

načrtuje proizvodni obseg v naslednjih dveh letih povečati na približno 2.000 m
2
. 

 

Okna, ki jih družba proizvaja, lahko razdelimo v 3 osnovne skupine, ki se med seboj 

razlikujejo po širini okenskega profila. Stranke lahko izbirajo med širinami okenskih 

profilov 68 mm, 78 mm in 92 mm. Vse navedene širine lahko stranke dobijo v izvedbi les 

ali les/alu. Širine 78 mm in 92 mm pa so lahko proizvedene tudi v različici primerni za 

pasivno gradnjo, torej s toplotno prehodnostjo okna (Uw) pod 0,8 W/m
2
k. 

 

Poleg treh osnovnih skupin, družba proizvaja še eno dodatno oziroma posebno linijo oken 

namenjeno predvsem prestižnim in bolj zahtevnim kupcem, ki jo ponuja pod blagovno 

znamko »Leopold Fenster«, samo linijo pa predstavlja pod nazivom Leopold Fenster 
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Supreme. Ta okna se od ostalih oken na tržišču razlikujejo predvsem po posebnem 

modernem dizajnu, skritem okovju in izredni kvaliteti. 

 

4.1.3 Prodaja in zaposleni 

 

Družba v zadnjih 5 letih beleži konstantno rast prihodkov in zaposlenih. Ta dva pomembna 

trenda sta predstavljena na Sliki 5. Družba je aprila 2014 izvedla obsežno reorganizacijo 

poslovanja, tako da je del zaokroženih celot proizvodnega procesa oddelila na hčerinsko 

družbo Marles PIM d.o.o. Stanje zaposlenih na matični družbi Marles PSP d.o.o. se je tako 

nekoliko spremenilo. Tako je bilo, na dan 31. 12. 2014, v družbi Marles PSP d.o.o. 

zaposlenih 38 ljudi ter v družbi Marles PIM d.o.o. 30 ljudi. 

 

Ne glede na delitev pa je družba Marles PSP d.o.o. ob koncu leta 2014 zaposlovala 20 

invalidov. 

 

Slika 5: Gibanje prihodkov in povprečnega števila zaposlenih po letih 
 

 
 

Vir: Pevec & Vekuš, Razvojna strategija družbe 2015 – 2018 (interno gradivo), 2015, str. 10. 

 

4.2 Spremembe v kulturi in strukturi 

 

Iz kratke predstavitve družbe Marles PSP d.o.o. je moč razbrati, da je bilo zadnjih nekaj let 

poslovanje zaznamovano z obsežno reorganizacijo, povečanjem tržnega deleža na 

domačem trgu in prodorom na tuje trge. Vse te navzven vidne aktivnosti pa imajo svoje 

temelje v ustrezni spremembi organizacije tako po organizacijski kulturi, kot tudi strukturi, 

pri čemer so bile vse spremembe izvedene pod okriljem in omejitvami, ki jih s seboj 

prinaša status invalidskega podjetja. 
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4.2.1 Strategija, organizacijska kultura in struktura pred letom 2012 

 

Pred letom 2012 je imela družba konstantni odjem produktov s strani družbe Marles Hiše 

Maribor, ki proizvaja montažne hiše in javne objekte, kot so na primer šole in vrtci. Zaradi 

makroekonomskih razmer v Sloveniji in širši regiji, se je v letu 2012 bistveno zmanjšalo 

povpraševanje po individualnih objektih, predvsem pa se je zmanjšala gradnja javnih 

objektov. To za družbo Marles PSP d.o.o. posledično pomenilo velik neposreden upad 

prodaje s strani največjega in skorajda edinega odjemalca, ki ga je bila družba primorana 

nadomestiti samostojno s povečano prodajo na trgu. 

 

Glede na to, da je bila do tega trenutka družba utečena v proizvodnji in veleprodaji 

stavbnega pohištva, večinoma namenjenega enemu veleprodajnemu kupcu, prilagoditev 

novim tržnim razmeram ni bila enostavna in je od poslovodstva terjala izvedbo številnih 

ukrepov, ki so posegli v organizacijsko strukturo, ter pričeli tudi s postopnim 

spreminjanjem organizacijske kulture. 

 

Za ponazoritev situacije si lahko pomagamo s predstavljeno Sliko 6, v katero bomo vrisali 

razmerje med organizacijsko kulturo in strukturo, ki je obstajala pred izvedbo 

reorganizacije. 

 

Slika 6: Razmerje med strukturo in kulturo v podjetju Marles PSP d.o.o. pred letom 2012 
 

 
Vir: Morgan et al, Executing your strategy: How to break it down and get it done, 2007, str. 115. 
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Slika 6 na poenostavljen način prikazuje razmerje med organizacijsko kulturo in strukturo, 

ki je podpirala takraten namen in cilj podjetja »Stabilen in kvaliteten dobavitelj lesenega 

stavnega pohištva družbi Marles Hiše Maribor d.o.o.«. 

 

Status invalidskega podjetja je do točke, ko je bilo potrebno družbo reorganizirati, služil 

izjemno dobro in poslovodstvu ni predstavljal večjih problemov. Glede na stabilen odjem 

je bilo število zaposlenih čez leto približno konstantno, pri čemer se tudi razmerje med 

invalidi in neinvalidi ni bistveno spreminjalo. 

 

Kar se tiče strategije operativne odličnosti, je bil vsakokraten kratkoročen cilj »pravočasna 

dobava kupcu« v sosednji proizvodni hali enostavno dosegljiv, saj je družba zaradi 

konstantnega odjema delovala kot v »milnem mehurčku«. Tehnologija na drugi strani je 

razvijala številne tehnične rešitve oken, prvenstveno glede na potrebe enega odjemalca, pri 

čimer ni bilo toliko poudarka na razvojnih trendih oknarske industrije ter smotrnemu 

celostnemu razvoju produktnih skupin. Tako je večina iniciative za razvoj in prilagajanje 

produktov prihajala s strani največjega odjemalca in ne lastne razvojne službe. 

 

Uveljavljena organizacijska kultura nadzora je bila podprta s hierarhično organizacijsko 

strukturo, v kateri so bili zaposleni navajeni ravnanja v skladu s standardnimi postopki, 

kjer so bili le redko in redki izzvani k samostojnemu razmišljanju in odločanju. 

 

Iz napisanega sledi, da tovrstna organizacijska kultura in struktura nista nudili 

najprimernejšega okolja za kreativnost in samoiniciativnost zaposlenih. Če naredimo 

posnetek takratnega stanja skozi šest ključnih kriterijev, ki vplivajo na kreativnost 

(Amabile, 1998), so ugotovitve sledeče: 

 

Tabela 1: Pregled ključnih kriterijev, ki so vplivali na kreativnost zaposlenih pred 2012 

Področje Stanje pred letom 2012 

Vpliv na 

kreativnost in 

samoiniciativnost 

Izzivi 
Večina opravil in procesov je bila utečena in 

je potekala brez večjih odstopanj/posebnosti. 
(-) 

Svoboda 

Zaposleni so izvajali opravila po neposrednih 

navodilih nadrejenih in niso bili prepuščeni 

samostojnemu odločanju. 

(-) 

Viri 

Neposredni  proizvodni proces je imel 

zagotovljene vire za izvajanje. Na ostalih 

področjih (razvoj, marketing, IT) so bili viri 

izjemno omejeni. 

(-) 

(se nadaljuje) 
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(nadaljevanje) 

Lastnost 

delovne skupine 

oziroma teama 

Delovne skupine so bile homogene in brez 

večje fluktuacije. 
(-) 

Podpora 

poslovodstva 

Samoiniciativnost običajno ni bila zaznana in 

primerno nagrajena. 
(-) 

Podpora 

organizacije 

Družba ni imela zasnovanega učinkovitega 

sistema nagrajevanja in spodbud. 
(-) 

 

Vir: Pevec & Vekuš, Razvojna strategija družbe 2015 – 2018 (interno gradivo), 2015, str. 12. 

 

Glede na lastnosti hierarhične organizacijske kulture, ugotovitve ne presenečajo. Ne glede 

na izhodiščno stanje organizacijske kulture in manjka prisotnosti samoiniciativnosti in 

kreativnosti, je bilo med osnovno garnituro zaposlenih, precej ljudi s potencialom, ki je bil 

zaznan v kasnejših razvojnih fazah družbe. 

 

4.2.2 Strategija, organizacijska kultura in struktura po letu 2012 

 

Družba Marles PSP d.o.o. se je bila po upadu povpraševanja s strani največjega kupca 

primorana pričeti obnašati tržno, kar pomeni, da se je dotedanji »milni mehurček« razblinil 

in so bili radikalni posegi v delovanje družbe nujni. V prvi vrsti se je zgodila redefinicija 

dolgoročnih ciljev družbe, ki so šli v smeri »razvoja stabilnega in kvalitetnega proizvajalca 

lesenega stavbnega pohištva, ki uspešno samostojno deluje na tržiščih osrednje evropske 

regije«. 

 

S spremembo namena in dolgoročnih ciljev se je nato postopoma pričela oblikovati tudi 

identiteta družbe v smislu »Kvaliteten in prilagodljiv proizvajalec lesenega in les/alu 

stavbnega pohištva«, ki predhodno praktično ni bila prisotna. 

 

Vse to je nadalje radikalno vplivalo na nujno spremembo organizacijske kulture družbe in 

metod spremljanja doseganja kratkoročnih ciljev. Kot prikazuje Shema 6 je bilo potrebno 

organizacijsko kulturo in strukturo preoblikovati tako, da se je operativno učinkovitost 

preusmerilo v osredotočenost k stranki. Prav tako je bilo potrebno doseči zmanjšanje 

poudarka na tehnološki popolnosti produkta, ter povečati poudarek na inovativnosti pri 

iskanju individualnih rešitev za stranko. 
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Slika 7: Sprememba v organizacijski kulturi in strukturi po 2012 

 

 
Vir: Morgan et al, Executing your strategy: How to break it down and get it done, 2007, str. 115. 

 

S ciljem doseči začrtano nujno preoblikovanje, je moralo poslovodstvo izvesti sledeče 

korake: 

 

 Vzpostavitev in razširitev lastne prodajne mreže. 

 Prehod iz funkcijske v matrično organizacijsko strukturo. 

 Povečati aktivnost razvojnega oddelka in optimizacija prodajnega programa. 

 Prilagoditi kadrovsko politiko cikličnemu nihanju v prodaji. 

 

4.2.2.1 Vzpostavitev in razširitev lastne prodajne mreže 

 

Izvedba prvega in najbolj očitnega koraka vzpostavitve lastne prodajne mreže nikakor ni 

bila enostavna. Prva težava se je pojavila že pri novem zaposlovanju, saj družba ni 

zaposlovala presežnega števila invalidnih delavcev, ki bi dovoljevala zaposlitev dodatnih 

komercialistov, ne da bi bilo kršeno določilo 74. člena ZZRZI, ki invalidskemu podjetju za 

koriščenje ugodnosti oprostitve plačila prispevkov plač zahteva, da družba v vsakem 

trenutku zaposluje vsaj 50 % invalidov. Tako se je poslovodstvo prvič srečalo z oviro, ki je 

v družbah brez statusa ni. 

 

Ena izmed možnih rešitev bi sicer bila, da bi družba poleg novih komercialistov zaposlila 

še dodatno število invalidov, ki bi omogočili doseganje kvote, kar pa bi bilo ekonomsko 

nevzdržno. Zato se je moralo poslovodstvo poslužiti drugačnega pristopa, in sicer, da je 
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nekaj novih komercialistov zaposlilo na hčerinsko družbo, z nekaj zunanjimi komercialisti 

pa je sklenilo pogodbe o komercialnem zastopanju. 

 

Slednja rešitev je rešila finančno-pravni problem, vsekakor pa ni prispevala k reševanju 

vsebinske problematike, kako povečati samoiniciativnost in občutek pripadnosti družbi pri 

zaposlenih. Slednji problem je poslovodstvo v času reorganizacije in izjemne negotovosti 

jemalo zelo resno, saj je bila situacija v panogi izredno napeta. Za opis takratne tržne 

situacije se lahko poslužimo modela Michaela Porterja, s katerim je mogoče ocenjevati 

privlačnost panoge. Porter z modelom ugotavlja, da na konkurenčnost v panogi vpliva 5 

dejavnikov (Porter, 1996): 

 

 Pogajalska moč dobaviteljev je bila precejšnja, saj je bilo na trgu omejeno število 

dobaviteljev stekla z JIT dobavo, proizvajalcev okovja in dobaviteljev lepljencev. 

 

 Nadomestki: zaradi ohlajanja gospodarstva je postopoma padala kupna moč ciljnih 

kupcev, ki so se zaradi omejenih finančnih zmožnosti vse pogosteje odločili za nakup 

bistveno cenejšega PVC stavbnega pohištva. 

 

 Pogajalska moč kupcev je bila zaradi velikega števila ponudnikov lesenega stavbnega 

pohištva ter PVC stavbnega pohištva izredno močna in je zahtevala dobro obravnavo 

ter tehnično podporo, na osnovi katere je bilo mogoče omiliti neusmiljen pritisk na 

ceno. 

 

 Vstop novih konkurentov: Slednje tveganje ni bilo neposredno, saj je proizvodnja 

lesenega stavbnega pohištva kapitalsko precej intenzivna in predvsem tehnološko 

zahtevna panoga, v primerjavi s proizvodnjo PVC stavbnega pohištva, ki pa je kot 

substitut pričel pridobivati na moči. 

 

 Konkurenti v panogi so na trgu nastopali z različnimi pristopi. Nekateri so se odločili 

za močan spust cen z namenom pridobiti kritično maso naročil za doseganje točke 

preloma. Glede na usodo konkurentov, kot na primer SP Polskava in KLI Logatec, ki 

sta s to strategijo končala v stečaju, le-ta očitno ni bila prava. 

 

Na osnovi opisanih kriterijev privlačnosti panoge lahko zaključimo, da je bila v času 

reorganizacije konkurenca izjemno močna in je morala družba ustvariti dolgoročno 

strateško prednost, staviti na boljšo kvaliteto in uporabniško izkušnjo ter ne na nižjo ceno. 

 

Tako je bilo poslovodstvo pred novim izzivom, in sicer kako na osnovi pripadnosti 

podjetju razviti komercialiste do točke, da bodo samoiniciativni in kreativni pri pristopu do 

potencialnih kupcev. Rešitev je bila delno v pravilno oblikovanem sistemu spodbud in 

nagrad, ki je dodatno nagradila doseženo realizacijo, delno pa v tesnem sodelovanju z 
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vodstvom družbe, ki je »novim« komercialistom dalo vso operativno in tehnično podporo, 

ki so jo potrebovali pri svojem delu. 

S tem, ko je bila pozornost poslovodstva preusmerjena iz proizvodnega na prodajno 

področje je postalo več kot očitno, da bo potrebno reorganizacijo zastaviti širše, na ravni 

celega podjetja. Zaposleni namreč niso bili vajeni pritiskov tako iz funkcije, kot tudi 

komerciale hkrati in zato je bilo potrebno dotedanjo bolj ali manj funkcijsko organizacijsko 

strukturo dopolniti s produktno, kar je vodilo do nastanka t.i. matrične organizacijske 

strukture, za katero je bilo potrebno poskrbeti, da bo vsaj v začetni fazi uravnotežena. 

 

4.2.2.2 Prehod iz funkcijske v matrično organizacijsko strukturo 

 

Pri izvedbi prehoda iz funkcijske v matrično organizacijsko strukturo, je šlo v prvi vrsti za 

problem organizacijske kulture. Večina takratnega vodstvenega kadra je bila v Marlesu 

zaposlena večino življenje in ni bila seznanjena z drugačnimi poslovnimi praksami. Zato je 

bilo zaradi časovnega pritiska nujno, da se na glavnih vodstvenih funkcijah zaposli nov 

kader, ki bo poleg novega znanja na vodenje poslovnega procesa doprinesel tudi z 

drugačnimi pogledi in s praksami.  Ključni osebi sta bili na primer nov tehnični direktor, ki 

je začrtal jasne razvojne in proizvodne smernice ter vodja proizvodnje, ki je s pomočjo 

tehničnega direktorja optimiziral delovni proces in postopke povezane z naročanjem, 

proizvodnjo in odpremo. 

 

Zaposleni so nato pričeli slediti novim navodilom in pristopom, kar je postopoma vodilo 

do spremembe odnosa do dela, ter miselne preusmeritve pozornosti iz golega produkta na 

kupčeve potrebe. Temu je sledila pravno-tehnična reforma sistema plač, ki je povečala 

minimalno plačo v družbi, ne glede na plačilne razrede določene s Kolektivno pogodbo 

lesarstva na višini zakonsko določene minimalne plače. S tem se je zagotovilo, da noben 

zaposlen ni več, glede na svoj izhodiščni bruto, prejemal dodatka do minimalne plače, saj 

so jo vsi zaposleni po novem dobili že v izhodišču, kar je nadalje omogočilo, da je bila 

dodeljena stimulacija na bruto plačo tudi izplačana in je zaposlen dejansko prišel do 

zaslužene nagrade, ki ni bila več samo fiktivna. Slednje se je nato poznalo tudi v povišani 

produktivnosti in učinkovitosti, kar je bilo za družbo izjemnega pomena. 

 

Pri izvajanju vseh teh postopnih sprememb se je poslovodstvo sočasno ukvarjalo še s 

problematiko staranja zaposlenih. Družba je namreč zaposlovala precejšnje število starejših 

delavcev, ki so postopoma odhajali v pokoj. Poslovodstvo v običajnih družbah s tem nima 

posebnih težav, v primeru družbe z invalidskim statusom pa zadeva ni tako enostavna. Z 

odhajanjem delavcev v pokoj, se je upokojilo tudi precejšnje število invalidov, kar je spet 

rušilo kriterij 50 % po 74. členu ZRZZI. Problematika se je zaostrila predvsem proti koncu 

leta 2013, ko poslovodstvu znotraj zakonskih omejitev ni preostalo drugih možnosti, kot da 

del proizvodnega procesa organizira na hčerinski družbi, kamor se je prezaposlilo 

večinoma mlajše in neinvalide delavce. S tem se je zadostilo zakonskim omejitvam in 

kriterijem, ki ne vplivajo na povečanje učinkovitosti in produktivnosti. 
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V obratni smeri pa je status invalidskega podjetja pripomogel tudi k hitri prilagoditvi in 

razvoju družbe, saj je moralo poslovodstvo v skladu z določili Uredbe ES o splošnih 

skupinskih izjemah nujno porabiti odstopljene prispevke (sredstva) znotraj triletnega 

obdobja in investirati v posodobitev strojnega parka ter druge opreme. V primeru običajnih 

družb se investicije zaradi negotovosti v tako velikem obsegu najverjetneje ne bi 

realizirale. 

 

Ena izmed pomembnejših investicij, ki je posledica tako odstopljenih prispevkov, kot tudi 

spremembe organizacijske strukture in kulture, je na primer razvoj lastne aplikacije za 

podporo poslovanju. Gre za spletno aplikacijo, ki je kombinacija običajnega CRM orodja 

in proizvodno-nabavnega programskega modula. Aplikacija služi kot glavno interno 

komunikacijsko orodje, ki briše meje poslovnih funkcij in omogoča vsem ključnim 

nosilcem procesov celovit vpogled v posamezno fazo delovnega naloga, od povpraševanja 

do odpreme. S tem se je bistveno poenostavila komunikacija, saj ni več potrebno opravljati 

nepotrebnih telefonskih poizvedb ter pisati številnih internih elektronskih sporočil 

sodelavcem. 

 

Pri razvoju aplikacije se je prav tako izkazalo, da se je poenostavilo številne delovne 

procese, saj se je razvoj aplikacije izvajal s pomočjo zaposlenih z različnih funkcij s samo 

enim ciljem, in sicer razviti orodje, ki bo vsem olajšalo delo. Glavno bistvo tega 

multidisciplinarnega tima je bilo, da so vse, predvsem neformalne informacijske tokove, 

organizirano združili v en spletni kanal. S tem se je odpravilo veliko število redundantnih 

opravil, predvsem pa se je sistematično odpravilo ključna ozka grla pri pretoku informacij 

ter standardiziralo protokol kroženja informacij. To nikakor ne pomeni, da je družba 

naredila korak k birokratizaciji, ampak je le postavila pravila igre, tako da se zaposleni 

lahko posvetijo opravljanju svojih delovnih nalog in ne reševanju organizacijskih težav 

družbe. 

 

4.2.2.3 Povečati aktivnost razvojnega oddelka in optimizacija prodajnega programa 

 

Razvoj novih produktov in storitev ter optimizacija poslovanja je edini izmed nujnih 

korakov reorganizacije, ki ni bil neposredno omejen s statusom invalidskega podjetja. 

Glavni pogoj za zagon tega področja poslovanja je bila realizacija prvih dveh korakov, ki 

sta organizacijsko kulturo in strukturo uravnotežili v željenem razmerju, ki nadalje 

omogoča uresničevanje strategije postati kvalitetno, zanesljivo, prilagodljivo in tehnološko 

napredno podjetje na področju lesenega ter les/alu stavbnega pohištva. 

 

Podobno, kot smo v poglavju 4.2.1 v Tabeli 1 prikazali posnetek stanja kriterijev, ki so 

vplivali na kreativnost zaposlenih, lahko v Tabeli 2 prikažemo stanje kriterijev, ki so v 

podjetju prisotni danes, ko prevladuje kultura sodelovanja. Dejstvo, da je poslovodstvo 

uspelo pri večini kriterijev spreobrniti situacijo izpred 2012, dodatno kaže na to, da je 
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oblikovana organizacijska kultura in struktura primerna in podpira zastavljeno poslovno 

strategijo. 

 

Tabela 2: Pregled ključnih kriterijev, ki so vplivali na kreativnost zaposlenih leta 2015 

Področje Stanje leta 2015 

Vpliv na 

kreativnost in 

samoiniciativnost 

Izzivi 

Proizvodni proces je še vedno 

standardiziran. Preostali procesi potekajo 

glede na prioritete in zahteve strank ter od 

zaposlenih terjajo primerno stopnjo 

discipline in osredotočenosti na zastavljene 

cilje. 

(+) 

Svoboda 

Zaposleni v razvoju, tehnologiji in prodaji 

uspešno kombinirajo najrazličnejše rešitve, 

na osnovi katerih lahko ponudijo strankam 

najbolj optimalno rešitev. 

(+) 

Viri 

Viri so še vedno precej omejeni, saj je 

družba glede na konkurenco še vedno 

izjemno majhna. Ne glede na to, pa se 

zastavljene naloge in projekte ustrezno 

podpre.  

(nevtralno) 

Lastnost 

delovne 

skupine 

oziroma teama 

Delovne skupine so se okrepile z novimi 

zaposlenimi. Željena raven diferenciacije 

skupin še ni dosežena, vendar je podjetje na 

dobri poti.  

(+) 

Podpora 

poslovodstva 

Poslovodstvo podpira samoiniciativo in 

kreativnost ter se neposredno vključuje v 

proces izvajanja predlaganih sprememb. 

(+) 

Podpora 

organizacije 

Podjetje postopoma spreminja proces 

nagrajevanja, pri čemer so bili v zadnjih 

dveh letih postavljeni dobri temelji za 

nadaljnji razvoj tega področja.  

(nevtralno) 

 

Vir: Pevec & Vekuš, Razvojna strategija družbe 2015 – 2018 (interno gradivo), 2015, str. 14. 

 

Doseganje kriterijev predstavljenih v Tabeli 2 je izredno pomembno, ko govorimo o 

zagonu razvoja in prenovi prodajnega programa. Pri razvojnem oddelku je bilo potrebno v 

osnovi definirati sámo usmeritev razvoja in željene cilje. Na področju prodajnega 

programa pa je bilo potrebno v prvi vrsti izvesti temeljito očiščenje vseh »slučajno« 

razvitih produktov, ki so bili praktično netržni hibridi različnih rešitev. Po izvedenem 

očiščenju prodajnega programa, se je bilo potrebno osredotočiti na razvojne smernice tako 

tehnologije, kot tudi predpisov o tehnološki ustreznosti produktov. 
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Z namenom primerno oceniti atraktivnost prodajnega programa družbe, se lahko 

poslužimo t.i. krivulje življenjskega cikla proizvoda. 

Slednji nam na Grafu 2 prikazuje, da se do sedaj najbolj množično prodajana profila oken 

68 mm in 78 mm počasi gibljeta proti koncu življenjske poti, saj bosta zaradi vse večjih 

teženj v smeri pasivnega okna, postala tehnološko nezanimiva. Neposredni nadomestek je 

profil 92 mm, ki pa je po oceni poslovodstva glede na povečano razvojno dinamiko 

produktov na trgu najverjetneje nekje na sredini življenjske poti. Zato je bilo za podjetje 

nujno, da vpelje novo družino oken, ki jih je pričelo tržiti pod blagovno znamko Leopold 

Fenster in je trenutno namenjena predvsem zahtevnim severnim trgom. 

 

Slika 8: Prikaz življenjskega cikla produktov glede na debelino okenskega profila 
 

 
Vir: Pevec & Vekuš, Razvojna strategija družbe 2015 – 2018 (interno gradivo), 2015, str. 22. 

 

Nov okenski profil Leopold Fenster Supreme lahko opišemo kot skupek sledečega: 

 

 pomik stekla navzven; 

 poravnavo stekla in alu maske na krilu; 

 poravnavo alu maske na krilu in  podboju; 

 ostro-robnost lesa na notranji strani; 

 standardno skrito okovje; 

 možnost vgradnje okovja za paralelni odmik (poleg tega pa še nadgradnja le-tega na 

motor in odpiranje s pametnim telefonom). 
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Slika 9: Render okna iz produktne družine Leopold Fenster Supreme 

 

 
Vir: Pevec & Vekuš, Razvojna strategija družbe 2015 – 2018 (interno gradivo), 2015, str. 25. 

 

Razvoj tega okenskega profila je za družbo pomemben zlasti kot izhodišče nadaljnjega 

razvoja okenskih rešitev. S tem daje možnost obujanja življenjskega cikla proizvoda, kar je 

za podjetje izredno pomembno, saj  zmore finančno radikalnejše inovacije težko izvesti. 

Profil Leopold Fenster Supreme je tako: 

 

 primeren za nadaljevanje razvoja v smeri, da alu masko postopoma nadomesti 

podaljšano zunanje kaljeno steklo z emajliranim robom in nadaljevanje le-tega, v 

kombinaciji s kaljenim steklom, z emajliranim robom zunaj in znotraj. 

 

 pravo izhodišče za nadaljnji razvoj dvižno-drsnih sten, saj v moderni arhitekturi 

potrebe in želje po večjih fiksnih zasteklitvah ter večjih drsnih delih eksponentno 

rastejo. Poleg dimenzijskih zahtev so vedno pogostejše želje po samem vidnem steklu 

(steklo od vrha do tal), kar bo mogoče razviti izključno z razširitvijo razvojnih 

korakov profila Leopold Fenster Supreme in tako dobiti komplementarni ter 

stroškovno učinkovit produkt. 

 

4.2.2.4 Prilagoditi kadrovsko politiko cikličnemu nihanju v prodaji 

 

Proizvodnja stavbnega pohištva je povezana tako z dinamiko v gradbeništvu, kot tudi z 

vremenskimi pogoji, ne glede na to, ali govorimo o novogradnjah ali energetskih sanacijah 
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objektov. Temu primerno ima prodaja precej izrazito cikličnost skozi leto, kar je za leto 

2014 prikazano v Sliki 10. 

 

 

 

Slika 10: Prikaz prodaje v mio EUR po kvartalih za leto 2014 
 

 
 

Vir: Pevec & Vekuš, Razvojna strategija družbe 2015 – 2018 (interno gradivo), 2015, str. 8. 

 

Cikličnost panoge se je še izraziteje okrepila zlasti v zadnjih dveh letih, zaradi načina 

delovanja Eko sklada, ki prične subvencionirati nakupe in vgradnjo lesenega stavbnega 

pohištva v mesecu aprilu, pri čimer sredstev za subvencije običajno zmanjka že meseca 

avgusta ali septembra. Zaradi opisane dinamike mora imeti družba skozi leto možnost, 

glede na povpraševanje, prilagajati število zaposlenih in s tem zlasti proizvodnih kapacitet. 

 

V skladu s 74. členom ZRZZI, ki pogojuje vsaj 50 % zaposlenih invalidov, je tovrstno 

prilagajanje za družbo s statusom invalidskega podjetja praktično nemogoče, saj v času 

zaposlovanja sezonskih delavcev ne bi izpolnjevali obveznega kriterija. Zato je družba 

Marles PSP d.o.o. v letu 2014 na hčerinsko družbo Marles PIM d.o.o., ki nima statusa 

invalidskega podjetje, prenesla del dejavnosti in prezaposlila približno polovico 

zaposlenih. Tako bo lahko družba Marles PIM d.o.o. v nadaljevanju sezonsko zaposlovala, 

ne da bi to rušilo ravnotežje in zahtevo 74. člena ZRZZI na družbi Marles PSP d.o.o. 

 

Z opisano prezaposlitvijo je družba odlašala do skrajnega roka, saj je bilo pred tem 

potrebno izvesti predhodno opisane spremembe in stabilizirati klimo v podjetju. 

Posledično zadnji korak ni bil izvedbeno zahteven, saj za prezaposlene delavce ni 

predstavljal kakršnekoli negotovosti ali tveganja. 
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4.3 Formiranje in izvajanje strategije v invalidskem podjetju 

 

Iz zapisanega v praktičnem delu naloge lahko zaključimo, da na ravni oblikovanja celostne 

strategije podjetja bistvenih razlik med običajno družbo in družbo s statusom invalidskega 

podjetja ni. Razlike se pojavijo le pri izvajanju zastavljene strategije, saj mora podjetje s 

statusom invalidskega podjetja dodatno upoštevati omejitve povezane s kadrovanjem in je 

zato lahko precej počasnejše oziroma manj odzivno na spremembe v okolju. Ne glede na 

to, pa lahko kljub dodatnim omejitvam deluje v izjemno konkurenčni panogi ter uspešno 

prodira na tuje trge. 

 

SKLEP 

 

Namen diplomskega dela je bil s teoretičnega in praktičnega vidika preučiti, kaj strateški 

management je, kako se formira poslovna strategija in kako se strateški management izvaja 

v primeru družbe s statusom invalidskega podjetja, kar je bilo prikazano na primeru 

podjetja Marles PSP d.o.o. 

 

Izpostavili smo dejstvo, da formiranje poslovne strategije ni enkratni oziroma enosmerni 

proces, ampak gre za interaktivni ciklični proces, saj se poslovna strategija izvaja v 

dinamičnem in hitro spreminjajočem se okolju. Ciklični proces je bil prikazan na osnovi 

modela izvajanja in formuliranja poslovne strategije avtorjev Johnsona in Scholesa. 

 

Nadalje smo predstavili temeljne gradnike poslovne strategije na osnovi SEF modela, ki na 

enostaven in razumljiv način prikaže soodvisnost med gradniki oziroma domenami 

Ideacije, Narave in Vizije ter prepletenost njihovih komponent, katerih uravnoteženost 

vpliva v prvi vrsti na oblikovano poslovno strategijo, nadalje pa tudi na uspešnost njene 

izvedbe. Poleg teh treh domen oziroma gradnikov strategije smo izpostavili tudi pomen 

kreativnosti in samoiniciativnosti zaposlenih, ki pomembno vpliva na možnost 

spreminjanja organizacijske kulture in strukture. 

 

Razprava se je nadaljevala s predstavitvijo ključnih lastnosti invalidskega podjetja v skladu 

z ZRZZI, pri čemer smo predstavili ključne kriterije za pridobitev, ohranjanje in 

prenehanje statusa invalidskega podjetja, težave glede izpolnjevanja kriterija zaposlovanja 

vsaj 50% invalidov, statutarno omejitev pri izplačilu dobičkov lastnikom ter kakšne 

spodbude družba pridobi z zaposlovanjem invalidov in kako mora ta namenska sredstva 

upravičeno porabiti. 

 

Po predstavitvi temeljnih lastnosti invalidskega podjetja smo naredili kratek presek in 

analizirali, kako status invalidskega podjetja v splošnem posega v posamezno dimenzijo 

oziroma gradnik strategije. 
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V praktičnem delu naloge smo najprej predstavili družbo Marles PSP d.o.o., nato pa 

postopoma prešli v razpravo vezano predvsem na delovanje družbe pred letom 2012 ter 

izvedbo reorganizacije, ki je družbo pripeljala v leto 2015. Slednja je zajemala štiri ključne 

aktivnosti: 

 

 Vzpostavitev in razširitev lastne prodajne mreže. 

 Prehod iz funkcijske v matrično organizacijsko strukturo. 

 Povečanje aktivnosti razvojnega oddelka in optimizacija prodajnega programa. 

 Prilagoditev kadrovske politike cikličnemu nihanju povpraševanja v panogi. 

 

Pri tem smo na praktičnih primerih aplicirali predhodno obravnavane modele ter pojasnili 

ključne operativne omejitve, ki jih je poslovodstvo imelo pri izvajanju zastavljene 

poslovne strategije. 

 

Diplomsko delo zaključujemo z ugotovitvijo, da se strateško upravljanje družbe s statusom 

invalidskega podjetja od strateškega upravljanja običajnih družb bistveno ne razlikuje. 
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