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Izraz »kriza v podjetju« definirajo različni avtorji zelo različno. S tem izrazom poskušamo 
zajeti ter obrazložiti vse težave, ki tarejo neko podjetje. Tako Slatter (1984, str. 14) krizo 
imenuje podjetniška kriza, s čemer si lahko poleg finančnih težav predstavljamo težave tudi 
na ostalih področjih delovanja podjetja. Kriza traja določen čas, nanjo imamo le omejen vpliv 
in je neželen dogodek, ki resno ogrozi ali onemogoči nadaljnji obstoj celotnega podjetja 
(Muller, 1985, str. 39). 
 

Kriza v podjetju je najpogosteje dolgoročni rezultat napačnih poslovnih odločitev in 
škodljivih vplivov dejavnikov okolja, ki postopoma načenjajo zdravo poslovanje podjetja, 
rušijo poslovni smoter in cilje podjetja, kar vodi proti prenehanju obstoja podjetja. Po 
Prašnikarju (1992, str. 65) se podjetja v krizi običajno gibljejo skozi štiri faze: fazi inkubacije 
sledijo pojavi kriznih znakov, poglabljanje krize in na koncu kolaps. Uspešno vodenje izhoda 
iz krize poslovanja podjetja je zelo zahtevna in odgovorna naloga. V praksi ne obstajajo podrobno 
izdelani modeli, ki bi jih lahko uporabili za reševanje krize. Krize so preveč kompleksen pojav in so 
različne od primera do primera. Za njihovo reševanje lahko uporabljamo različne strategije in 
ukrepe, ki bodo opisani v magistrskem delu. 
 

Kriza v poslovanju podjetja se le redko pojavi na hitro, običajno se namreč razvija skozi daljše 
časovno obdobje. Pogosto se to odraža na slabšanju rezultatov poslovanja in na stopnjevanju motenj 
pri poslovanju podjetja. Za potek krize in njen razvoj bi lahko trdili, da si je v različnih podjetjih 
zelo podoben, saj se običajno prične z zanikanjem in prikrivanjem začetnih težav. Ugotovitve iz 
prakse poslovanja podjetij, ki so zašla v resne poslovne težave, namreč kažejo na to, da je 
poslovodstvo v teh podjetjih pravočasno zaznalo znake bližajoče se krize (Goldstein, 1988, str 49-
54). V primeru, da management ne ukrepa ustrezno, ima to v končni fazi za posledico 
insolventnost, prezadolženost in zlom podjetja. 
 

Pričetek oziroma način sanacije krize v podjetju je odvisen od predhodne analize in ocene stanja 
poslovnega položaja v podjetju. Običajno se šele na tej osnovi sprejmejo odločitve s strani lastnikov 
in delno ostalih udeležencev krize podjetja, ali je sanacija krize smiselna ali ne. V primeru, da se 
sanacija prične, je osnovna naloga kriznega managementa, da izdela plan aktivnosti za sanacijo 
krize (Končina, Mirtič, 1999, str. 71-74). Management mora pri izdelavi plana aktivnosti upoštevati 
tudi ugotovljene vzroke, ki so podjetje pripeljali v krizo. Ti vzroki so lahko različni in običajno 



izhajajo iz zunanjega in tudi notranjega okolja podjetja. Pogosto pa zunanji vzrok le sproži 
probleme, ki zaradi prikritih notranjih slabosti podjetja ustvarijo težave (Glas, 1997, str. 199). 
Zato je poznavanje teh vzrokov ključnega pomena pri oblikovanju plana aktivnosti za sanacijo krize 
podjetja. Program sanacije krize mora management pripraviti temeljito in strokovno, saj je lahko 
tudi ta, če je slab, razlog za poglabljanje krize in s tem povzročanje dodatne gospodarske škode. Po 
Repovžu (1992,  str. 112) mora podjetje najprej jasno opredeliti vsebino in velikost tržnega programa, 
temu primerno določiti velikost in strukturo potrebnih sredstev podjetja in šele nato primerno velikost in 
strukturo virov financiranja. S tako opredeljenimi potrebami je nato mogoče pristopiti k sanaciji 
finančnega položaja podjetja. 
 
Za odločitev, ali se bo podjetje sploh poizkušalo reševati iz krize, je pomembno, kolikšen denarni 
tok ustvarja iz tekočega poslovanja. Bergant (1995, str. 39) ugotavlja, da se v primeru, če stroški 
toliko narastejo, da podjetje posluje z izgubo, pojavijo problemi v denarnem toku takoj, ko so 
izčrpane likvidnostne rezerve. Če je verjetnost za rešitev podjetja majhna, pomeni nadaljevanje 
poslovanja za upnike večje tveganje (Brigham, 1996, str. 907). Če je denarni tok negativen, je v 
podjetje potrebno vlagati dodatna finančna sredstva, kar pa predstavlja še dodatno tveganje. Hkrati 
pa je učinek ponavadi kratkoročen, zlasti, če se ne začne hkrati odpravljati vzrokov za krizo. Zato 
podjetja, ki v relativno kratkem roku ni sposobno doseči pozitiven denarni tok iz poslovanja, ni 
smiselno reševati iz finančne krize. Če je ekonomska vrednost podjetja večja kot njegova 
likvidacijska vrednost, je podjetje smiselno poskusiti prestrukturirati in nadaljevati s poslovanjem 
(Altman, 1983, str. 6). V nasprotnem primeru pa je primerno začeti postopek za prenehanje podjetja 
kot pravne osebe. 
 

CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 

Osrednja cilja reševanja podjetja v krizi sta zaustavitev negativnih gibanj, kar je lahko 
velikokrat zahtevnejša naloga od zagotavljanja zadovoljive stopnje rasti, in na osnovi 
doseženega preobrata postavitev temeljev za nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. Poleg 
predstavitve načinov za dosego teh ciljev so cilji magistrskega dela: 
 

• opredelitev krize v podjetju z analizo vzrokov za njen nastanek in s prikazom možnih 
znakov krize, 

• analiza dejavnikov, ki vplivajo na diagnozo krize in na oblikovanje strategije za 
reševanje podjetja iz te krize, 

• analiza finančnih kazalnikov, ki kažejo na dejanske oziroma bližajoče se finančne 
težave v podjetju, 

• predstavitev potrebnih ravnanj podjetja glede finančnega poslovanja, 
• analiza možnih pristopov za zaznavanje nevarnosti plačilne nesposobnosti, 
• celovita analiza možnih ukrepov za reševanje podjetja iz krize, 



• predstavitev vpliva postopka prisilne poravnave na možnost nadaljnjega obstoja in 
poslovanja podjetja v krizi. 

 

METODE DELA 
 

Metode dela, ki jih bom pri izdelavi magistrskega dela uporabil, temeljijo predvsem na 
proučevanju teoretične podlage, uporabi praktičnih in teoretičnih spoznanj ter spoznavanju 
posebnosti, povezanih z obravnavano snovjo. Pri izdelavi magistrskega dela se bom naslonil 
na strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, vire, prispevke in članke z najnovejšimi 
teoretičnimi spoznanji z obravnavanega področja. Določena spoznanja nekaterih avtorjev in 
rezultate opravljenih raziskav bom poskušal vnesti v svoje delo. Navedeno bom združil v 
sistematični prikaz možnosti reševanja podjetja v krizi. V magistrsko delo bodo v posameznih 
delih smiselno vključeni tudi primeri, s katerimi bom nazorneje prikazal obravnavano 
problematiko. 
 
Ker so vzroki kriz zelo različni, so različne tudi vrste kriz, zato pa tudi načini rešitve podjetja 
v krizi. V prvem poglavju se bom zato najprej posvetil opredelitvi krize v podjetju in vzrokih 
zanjo ter o pomenu prepoznave njenih prvih znakov. Nato bom analiziral stroške in koristi 
finančne krize ter naštel faze skozi katere gre podjetje v procesu reševanja iz krize. 
 
Diagnozi krize v podjetju bom posvetil drugo poglavje, znotraj katerega bom v podpoglavjih 
predstavil analizo poslovanja in finančno analizo podjetja, kot dela prve faze v reševanju 
podjetja iz krize, ter navedel dolžnosti glede finančnega poslovanja podjetja. 
 
Drugi fazi reševanja podjetja iz krize bom posvetil tretje poglavje, v okviru katerega bom 
obdelal dejavnike, ki vplivajo na potek reševanja podjetja iz krize, in analiziral vse pomembne 
ukrepe za reševanje podjetja v krizi.  
 
Ker za podjetje v krizi predstavlja finančno prestrukturiranje nujen ukrep, ki je sestavni del 
strategije reševanja iz krize, bodo v četrtem poglavju posebej prikazane različne možnosti 
finančnega prestrukturiranja. Iz prvega podpoglavja bo razvidna nujnost zagotovitve likvidnih 
sredstev v postopku prestrukturiranja podjetja za plačila zapadlih obveznosti, za financiranje 
obstoječe proizvodnje in za financiranje prestrukturiranja proizvodnje. Če denarni tok podjetja 
ne omogoča rednega servisiranja dolga, nastopi potreba po prestrukturiranju obstoječih 
obveznosti podjetja, kar bom prikazal v drugem podpoglavju. Zatem bom opisal oblike 
prestrukturiranja virov financiranja. V četrtem podpoglavju bodo prikazane oblike državne 
pomoči pri prestrukturiranju. V nadaljevanju pa bo, kot poseben postopek, ki na predlog 
prezadolženega podjetja poteka pred sodiščem z namenom odprave prezadolženosti, natančno 
analiziran postopek prisilne poravnave. Kadar podjetja ni mogoče rešiti iz krize z ukrepi na 
podlagi sprejete strategije za reševanje iz krize oziroma zaradi nepotrjene prisilne poravnave 
se nad podjetjem v krizi lahko začne stečajni postopek. Ta zakonska možnost prenehanja 
podjetja, ki je bil začet nad dalj časa plačilno nesposobnim ali prezadolženim podjetjem, bo 
predstavljena v šestem podpoglavju pred podanim sklepom magistrskega dela. 
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