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Vse večja intenzivnost in dinamičnost dogodkov in dogajanj tako v podje-
tju (ali drugi pridobitni ali nepridobitni organizaciji) kakor tudi v njegovem
okolju – še posebej nas je na to »opozorila« globalna finančna kriza od okto-
bra  – vpliva na povečano težavnost in zahtevnost zagotavljanja zado-
stne konkurenčnosti ter posledično obstoja in razvoja podjetij (organizacij).
Zato ni presenetljivo, da takšne ali drugačne krize postajajo neločljivi del so-
dobnega poslovanja. Reševanje kriznega položaja ali njegove preprečitve pa
zahteva prenovo podjetja, ki jo bo velikokrat mogoče doseči le z radikalnimi
metodami spreminjanja. Vse to pa ima pomemben vpliv na teorijo in prakso
sodobnega managementa.

Predstavljeno gradivo, ki je napisano po načelih interdisciplinarnosti, saj
posega na mnoga poslovna področja, je sestavljeno iz dveh večjih vsebin-
skih sklopov, ki pa se komplementarno povezujeta. Prvi del (»Kriza«) obrav-
nava najzahtevnejši in najmanj ugoden položaj v podjetju (organizaciji), ko
gre za posebne razmere, ki jih običajno obravnavamo kot nenormalne in krat-
kotrajne, čeprav so zaradi izredne viharnosti tako zunanjega kakor tudi notra-
njega okolja vedno pogosteje prisotne ali pa so prisotne v prikriti obliki. Pojav
kriznih in kritičnih razmer v podjetju, ki postavljajo vprašanje njegovega na-
daljnjega obstoja ali razvoja, zahteva zelo previdno, čeprav hitro in odločno
ukrepanje managementa, ta pa zaradi izrednega časovnega pritiska in naj-
večkrat zelo omejenih sredstev nima na razpolago vseh podrobnih analitič-
nih in drugih primerljivih podlag, na katere bi se pri sprejemanju poslovnih
odločitev lahko naslonil. Vodenje podjetja (poslov in ljudi) v krizi, ki prven-
stveno zajema ukvarjanje z najtežjimi podjetniškimi problemi, ki si jih je moč
sploh zamisliti, je vsekakor nekaj drugega kot vodenje podjetja v normalnih
razmerah.

Ker so vzroki kriz zelo različni, so različne tudi vrste kriz, zato pa tudi rešitve.
Obvladovanje kriz za dosego želenih izidov oz. krizni management zahteva
hiter, vendar vseeno načrten in premišljen pristop, ki ga je mogoče razdeliti v
več zaporednih in vzporednih stopenj. Osrednja cilja, ki ju v kriznem manage-
mentu kot posebnem delu sodobnega strateškega managementa zasledu-
jemo, sta zaustavitev negativnih gibanj, kar je lahko velikokrat zahtevnejša
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naloga od zagotavljanja zadovoljive stopnje rasti, in na osnovi doseženega
preobrata postavitev temeljev za nadaljnji obstoj in razvoj podjetja s preho-
dom v stabilnejšo razvojno fazo.

Drugi vsebinski del gradiva (»Prenova«) je namenjen postopkom in zmo-
žnostim preprečevanja kriznih razmer in zagotavljanju hitrejšega razvojnega
koraka, kjer ima v normalnih razmerah sicer največji pomen strateško načr-
tovanje. Zelo pomembno je, da management pravočasno zaznava signale
sprememb ter se z ustreznimi poslovnimi odločitvami in ukrepanji na njih
pravočasno in po možnosti pravilno odziva. Ko pa so vsakodnevne razvojno
naravnane spremembe v podjetju, s katerimi se to z majhnimi koraki prilagaja
dogajanju v okolju, zanemarjene ali pa jih zaradi vplivnih zunanjih dejavnikov
ni mogoče izvajati dovolj hitro, potem se management mora lotiti radikalnih
projektov prenove podjetja, da bi se na ta način zagotovila večja uspešnost in
učinkovitost poslovanja ali odmik od mogočih usodnih kriznih razmer. Med
takšne revolucijske metode spreminjanja uvrščamo prestrukturiranje kot ob-
sežno spreminjanje struktur in reinženiring kot obsežno spreminjanje proce-
sov.

Vsebina tega gradiva dopolnjuje in nadgrajuje znanja, ki so jih študenti
in drugi zainteresirani bralci že pridobili iz temeljev upravljanja in vodenja
podjetij in drugih organizacij, ter hkrati na komplementaren način povezuje
spoznanja s tega področja s spoznanji z drugih povezanih področij (strateški
management in druga izvedena ožja področja managementa).

Glede na izreden in raznolik obseg posameznih področij, ki jih predmet
vsebuje, teh v pričujočem gradivu ni bilo mogoče v celoti in popolno obrav-
navati, še posebej, ker gre za izjemno dinamično področje, kjer se spre-
membe dnevno dogajajo, vsako pa ima svoje posebnosti. Zato so v ta namen
pripravljena vprašanja za znanstveno-teoretično, pa tudi praktično razpravo
in aktivno delo, gradivo pa se potemtakem nanaša na posamezne, poudar-
jene vidike nastajanja in reševanja kriznih razmer ter radikalne prenove pod-
jetja. Tekst torej ne prinaša nekega končno ugotovljenega stanja ali zaklju-
čenih definicij, temveč nasprotno, predstavljeno področje ostaja odprto za
izpopolnjevanje v raznoterih miselnih in pragmatičnih smereh.

Obravnavane teme vsebujejo sodobne posebnosti, ki veljajo za svetovno
dogajanje, hkrati pa tudi posebnosti, ki so značilne za slovenska podjetja pri
njihovem strateškem delovanju in usmerjanju ali reševanju kriznih položa-
jev. Čeprav največ obravnavamo gospodarsko organizacijo, obstajajo krizne
razmere in potreba po njihovem razreševanju tudi v nepridobitnih organi-
zacijah, kjer gre za enako opredelitev krize in potreben pristop k njenemu
odpravljanju, čeprav z drugačnim naborom ukrepov, analogno pa velja tudi
za metode revolucijskih sprememb in prenove takšnih organizacij.

Pred nami je torej druga, dopolnjena izdaja prejšnje knjige iz leta , ki
predstavlja izviren način obravnave področja kriznega managementa in pre-
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nove podjetja, saj za razliko od dominirajočih enostranskih in parcialnih fi-
nančnih ali pravnih vidikov to področje obravnava interdisciplinarno, s pose-
ganjem na mnoga druga poslovna področja. Gradivo proučevano temo pred-
stavlja na managementski način, upoštevajoč, da morajo managerji imeti
nad poslovanjem in dogajanjem v okolju celovit (holističen) pogled, da bi
lahko odločali o ključnih sanacijskih in razvojnih usmeritvah, kar še posebej
velja za obravnavano področje, na drugi strani pa mora biti vsebina še vedno
dovolj konkretna in usmerjena za sprejemanje odločitev v poslovni praksi.

V Slovenskih Konjicah, december 

Drago Dubrovski




