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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi obravnavamo racionalizacijo v NLB d. d. Racionalizacija pomeni 
»pocenitev poslovanja«, česar pa ne dosežemo samo z odpuščanjem, ampak 
predvsem z racionalizacijo materiala, časa dela in drugim. Racionalizacija ima 
samo en cilj – finančni prihranek. Organizacija je sistem ljudi, sredstev in virov, 
kar pomeni, da je z ene strani instrument oziroma orodje za doseganje ciljev, z 
druge strani pa skupnost  interesov ljudi. Kadri so vsi delavci v organizaciji ne 
glede na njihovo stopnjo izobrazbe ali drugačno strokovno usposobljenostjo. Banka 
je gospodarski subjekt, ki je podvržen gospodarski strukturi, kar pomeni, da ta 
gospodarska struktura vpliva na bančništvo in njegovo organiziranost. Vloga banke 
je vedno odvisna od razvojne stopnje gospodarstva in od gospodarskega sistema. 
Prvo fazo procesa racionalizacije je NLB d.d. začela uresničevati v začetku julija 
2013. Reorganizacija je vplivala na število in strukturo zaposlenih, poleg tega pa 
je k racionalnejšemu poslovanju pripomogla tudi izvedena prostorska optimizacija. 
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SUMMARY 
 
In this diploma thesis we are dealing with the rationalisation in NLB d. d. 
Rationalisation means “cost effective business model” which is not achieved only 
by the employee dismissal but also with the rationalisation of the material 
consumption, work time and other methods. Rationalisation’s sole goal is financial 
savings. Organisation is a system combined of people, means and resources which 
means by one side it is a tool to reach a goal and by the other side it is a 
community of interests. Staff of organization consists of all the workers regardless 
of their education or other work competence. The bank is an economic entity 
which is subject to the economic structure which impacts the banking system and 
its organisation. The role of the bank always depends on economic development 
and economic system. The first phase of the rationalization process in the NLB 
d.d. started in early July 2013. The reorganization affected the number and 
structure of employees. Spatial optimization also contributed to the overall 
corporate rationalisation. 
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1. UVOD 

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
V diplomskem delu bomo predstavili, kako je finančna kriza pomembno vplivala na 
poslovanje v NLB d. d. Predstavili bomo, kako je banka z organizacijskimi 
spremembami prilagajala obseg poslovanja gospodarskim razmeram na slovenskem 
bančnem trgu. V diplomski nalogi bomo predstavili, kako je banka v dveh letih, v 
katerih je intenzivno potekalo odpuščanje presežnih delavcev, želela izboljšati 
stroškovno učinkovitost. Kajti te spremembe je banka videla kot eno izmed rešitev 
za dolgoročno zniževanje stroškov poslovanja. V diplomski nalogi bomo predstavili 
ključna dejstva, ki si jih je banka zastavila zaradi procesa racionalizacije, 
reorganizacije in optimizacije stroškov, da bi ugodila zahtevam finančnega trga, 
na katerem deluje. Predstavili bomo, kako se je banka soočala z izzivi pri procesu 
oblikovanja »vitke banke«, kot so: 

• Kako se spopasti s projektom racionalizacije, reorganizacije, optimizacije? 
• Kako bo odpuščanje zaposlenih vplivalo na ostale zaposlene, ki ostanejo v 

banki? 
• Kako se bodo na racionalizacijo podjetja odzvale stranke? 
• Katero izmed učinkovitih metod izbrati? 
• Kaj lahko naredi posameznik pri zniževanju stroškov? 
• Kako motivirati zaposlene, da bodo ravnali gospodarno? 
• Ali bo proces uspešen? 

 
V raziskovalnem delu naloge bomo racionalizacijo prikazali predvsem na podlagi 
števila zaposlenih. Kajti skozi raziskavo smo ugotovili, da je problem tudi v 
velikosti banke oziroma v velikem številu ljudi, ki so zaposleni v banki. Ena od 
posledic pri odpuščanju zaposlenih oziroma krčenju kadra je v tem, da se po 
izvedeni racionalizaciji isto število nalog razporedi na manjše število zaposlenih. 
Večja kot je banka, več težav oziroma posledic ima lahko krčenje stroškov na 
račun odpuščanja delavcev. 

1.2. NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti racionalizacijo v NLB d.d. predvsem z 
vidika zaposlenih in analizirati najpomembnejše vrste stroškov, na katere je 
racionalizacija najbolj vplivala. 
 
Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so predstaviti: 

� pojem organizacija, 
� pojem banka in bančni sistem, 
� vrste stroškov, 
� pojem finančna in gospodarska kriza, 
� izzive vodenja v času krize, 
� ukrepe prestrukturiranja, 
� racionalizacijo NLB d. d. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so: 
� zbrati in prikazati podatke reorganizacije v NLB d. d., 
� podati zaključno ugotovitev. 
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1.3. METODE DELA 
 
V diplomski nalogi smo uporabili naslednje metode: 
 

1. metoda deskripcije – s to metodo bomo poskušali natančno podati najbolj 
objektivne definicije obravnavanih pojmov. 

2. metoda kompilacije – pri povzemanju stališč, sklepov in spoznanj bo naš 
osrednji in najpomembnejši vir dostopna domača in tuja strokovna 
literatura. 

3. metoda sinteze – s katero bomo povezali teoretična in empirična 
spoznanja. 

4. kvantitativna metoda zbiranja podatkov – podatke bomo zbrali iz letnih 
poročil NLB d. d. in rezultate podatkov, na koncu pa bomo s pomočjo 
računalniškega programa Microsoft Office Excel analizirali in uporabili 
tabelni ter grafični prikaz rezultatov. 

5. metoda indukcije – bo uporabljena predvsem pri povezovanju, sklepanju in 
zaključnih ugotovitvah. 
 

1.4. MOREBITNE PREDVIDENE OMEJITVE 
 
Omejitve, s katerimi se bomo srečali, so bolj časovne in vsebinske narave. 
Vsebinsko se bomo omejevali zgolj na banko, stroške in reorganizacijo. 
Podrobneje se bomo omejevali v praktičnem delu diplomske naloge, kjer bomo 
proučevali postopek reorganizacije v NLB d.d. 
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2. ORGANIZACIJA 

2.1. POJEM ORGANIZACIJE 
 

Ivanko (2014) pojasnjuje, da tradicionalni pogled enači organizacijo s strojem, 
napravo, instrumentom, zgrajenim in namenjenim za opravljanje kakšnega dela, 
za doseganje določenih ciljev.  v tem pogledu smo ljudje, ki delujemo v 
organizaciji, le kolesca in vzvodi in motorji. Organizacija brez sodelavcev je mrtva 
in prazna lupina. Življenjsko silo in upravičenost ji dajejo interesi udeležencev – 
posameznikov, skupin, organizacij, javnosti, ki jih zadeva delovanje organizacije 
in ki so s svoje strani zmožni in voljni povratno vplivati nanjo. Organizacija je 
sistem ljudi, sredstev in virov – z ene strani je torej instrument, orodje za 
doseganje ciljev, z druge pa skupnost interesov ljudi, organizem. 
 
Nihče ne more zagotovo presoditi, kako dobra je ali slaba njegova zamisel - to 
zmore le več ljudi skupaj. Če zamisel posameznika obdela skupina ljudi, postane 
trajna. Obvladovati organizacijo, skupino ljudi, ki jo povezujejo številni interesi, 
pomeni vrednote. Kakovost delovanja organizacije se meri po tem, kako 
učinkovito in uspešno dosega organizacija zastavljene cilje (Tavčar 2006). 
 
Načrtovanje delovne sile temelji na predvidenih potrebah in ponudbi na tržišču 
hkrati pa stremi k najnižjim stroškom dela (Tavčar 2006). 
 
Ivanko (2014) pojasnjuje, da je politika organizacije sestavljena iz načrtovanja 
potreb po delavcih, in sicer: 

• načrtovanje prihodnjih potreb- koliko in kakšne ljudi bo organizacija 
potrebovala v prihodnosti; 

• načrtovanje prihodnje oskrbljenosti – koliko delavcev bo v prihodnosti 
zapustilo organizacijo; 

• načrtovanje odhodov in prihodov – kako naj organizacija dobi zaposlene, ki 
jih potrebuje, in kako naj organizacijo zapustijo tisti, ki jih ne; 

• načrtovanje osebnega razvoja - kako naj potekajo napredovanje, 
usposabljanje, premeščanje.  
 

2.2. CILJI ORGANIZACIJE 
 
Cilj strukturiranja ali prestrukturiranja učinkovitih in uspešnih organizacij so 
(Zupan 2000): 

� enostavna struktura organiziranosti z jasnimi odnosi; 
� pregledna velikost organizacijskih enot; 
� organiziranost za določeno obdobje; 
� jasno določeni odgovorni posamezniki; 
� čim manj organizacijskih ravni; 
� majhen obseg štabnih funkcij; 
� enostavnost organizacijskih postopkov. 

2.3. METODOLOGIJA »LEAN«ORGANIZACIJE 
  
»Lean production« ali »Lean manufacturing« je splošni izraz v angleškem jeziku, ki 
pomeni proizvodno prakso s stalno težnjo po odpravljanju vseh potrat ali izgub v 
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proizvodnem procesu. V Sloveniji to poimenujemo vitka oziroma pusta 
proizvodnja. Pri vitki proizvodnji ne gre za metodo, temveč strateško 
usmeritev ali proces nenehnega izboljševanja s ciljem odstranjevanja vseh 
elementov ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Iz vidika končnega 
kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodani vrednosti zajet vsak ukrep ali 
postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost 
principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela (Vodovnik 1994). 
 
Strategija »lean« se zdi na prvi pogled zelo preprosta, vendar je vse prej kot 
kompleksna v teoriji in še toliko bolj v praksi. Organizacija proizvodnega procesa 
po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnosti ali metod 
napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja 
(Vodovnik 1994). 
 
Sodobno proizvodnjo organizacijo so zaznamovala sledeča obdobja in mejniki 
(Vodovnik 1994): 

� 1900 – 1970 / čas masovne proizvodnje, ko sta se poudarjala predvsem 
zmanjševanje stroškov in rast produktivnosti. 

� 1970 – 1980 / obdobje celovite kakovosti (TQM - Total quality 
management) s poudarkom na kakovosti, stalnih izboljšavah po zasnovi 
izdelka in nadzoru procesa. 

� 1980 - … / obdobje racionalizacije proizvodnje in težnja po vitki 
proizvodnji. 

Za mnoge je »lean« niz orodij in pristopov, s katerimi odstranjujemo potrate 
(odvečni gibi, nepotrebni obrazci, neizkoriščen čas itn.), ki jih lahko praktično 
najdemo povsod. Posledice uvedbe vitke proizvodnje v proizvodni proces se kažejo 
predvsem v izboljšanju kakovosti, učinkovitosti, večjem izkoristku zmogljivosti, 
krajših proizvodnih časih in nižjih stroških (Vodovnik 1994). 
 
Ignjatović (2002) navaja, da je osnovni namen uvajanja novega načina upravljanja 
in organizacije zmanjšati stroške in čas proizvodnje z doseganjem optimalne 
izkoriščenosti kapacitet in virov organizacije. Kot lahko vidimo, je vitka 
organizacija ustvarjena, da bi zmanjšala potrato časa, izgubo materiala, energije 
in sredstev. Kot glavna vira izgube sta navedena čezmerna produkcija in človeški 
dejavnik. Na področju organizacije proizvodnje so bili ukrepi izvedeni, da bi se 
zmanjšale napake in da bi se proizvodnja preusmerila na manjše količine, to se 
pravi nenehno izboljševanje proizvoda in organizacije proizvodnje. Na področju 
človeških virov pa so bili ukrepi povezani s promocijo tako imenovane kulture 
vzajemne obveze, ki je pomenila poudarjanje zavedanja medsebojne odvisnosti 
med delodajalcem in delavcem. 

2.4. VITKA ORGANIZACIJA V SVETU 
 
Pravijo, da je z vitko proizvodnjo tako kot s horoskopom; če je napisan dovolj 
splošno, se lahko v njem vidi vsakdo. Zmotno je misliti, da imamo vitko 
proizvodnjo že v primeru, če implementiramo določene elemente »leana«, kot so 
na primer: 5S, TPM, Kaizen … »Lean production« je množica elementov (metod, 
orodij, oblik vodenja in motivacije idr.), ki tvorijo interaktivno kombinacijo, 
povezano v celovit sistem za doseganje vsakdanje odličnosti. Tako kot se med 
sabo razlikujejo podjetja, se razlikujejo tudi »lean« proizvodni sistemi, ki pa 
imajo določene skupne točke (Biloslavo 2008): 
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� opredelitve in zasledovanja merljivih ciljev razvoja na področjih kakovosti, 
rokov, človeških virov, stroškov, ekologije; 

� usmeritve v razvoj materiala, procesa, tehnologije, človeških virov in 
morale; 

� izvedbo oblikovanih in priznanih  metod 5S, TPM, Kaizen, standardizacija; 
� merjenje in obvladovanje učinkovitosti; 
� ključne kazalce napredovanja. 

 
»LEAN« management obsega bistveno več usmerjenosti na stroške. Prizadeva si za 
najboljše ravnovesje med tremi ciljnimi dimenzijami: kakovostjo, 
razpoložljivostjo in stroškovno učinkovitostjo. Kultura »LEAN« omogoča podjetju 
njegovo nenehno izboljševanje, ker se celotna organizacija nenehno prilagaja 
spremenjenim okvirnim pogojem (Biloslavo 2008). 

2.5. SPREMEMBE V ORGANIZACIJI 
 
Sprememba v organizaciji pomeni preoblikovanje notranjih virov, sistemov in 
procesov dela kot prilagoditev organizacije na zahteve in spremembe v okolju 
(Vizjak 1994).  
 
Opredeljujemo, da odlična organizacija mora spremembe tudi pravočasno 
predvideti in jih izrabiti v svojo korist. Na poslovanje organizacije vpliva vsebina 
sprememb, ki jih delimo na strateške spremembe z dolgoročnim vplivom in 
operativne spremembe s kratkoročnim vplivom. Glede na vsebino in obseg 
sprememb ločimo (Vizjak 1994): 

� prestrukturiranje kot celovita strateška sprememba; 
� optimiranje poslovnih procesov kot delna strateška sprememba; 
� reorganizacija kot celovita operativna sprememba; 
� optimiranje poslovnih dejavnosti kot delna operativna sprememba. 

 
Vizjak (1994) pojasnjuje, da je prestrukturiranje sprememba v organizaciji, ki 
zajema celovit poslovni sistem. Z optimiranjem poslovnih procesov organizacije 
dosegajo hitrost in točnost dobav, diferenciranje s pomočjo novih izdelkov ter 
stroškovne prednosti. Z reorganizacijo se zajema celovit poslovni sistem in je 
operativna sprememba organiziranosti. Vzroki za reorganizacijo so: 

� tržna usmerjenost; 
� izboljšana komunikacija; 
� višja delovna storilnost. 

 
Pri čemer tržna usmerjenost povzroča decentralizacijo. Decentralizacija je prenos 
odgovornosti in poslovnih odločitev na nižje ravni vodenja. Te ravni vodenja so pa 
bližje operativnemu poslovanju. Izboljšana komunikacija pa zahteva zniževanje 
števila ravni vodenja, pri čemer se znižujejo režijski stroški (upravna in pomožna 
dela). Višja delovna storilnost znižuje stroške dela in tudi poenostavlja režijska 
dela (Tavčar 2006). 
Križman (2002) je mnenja, da v spremenljivem okolju globalnega ekonomskega 
sveta se vse več organizacij spreminja oziroma prilagaja tem spremembam. Če 
hoče organizacija preživeti, mora biti kompatibilna s svojim okoljem. Okolje tako 
lahko vpliva na aktivnosti organizacije, na njeno naravo in preživetje. Če se 
zgodijo spremembe v okolju, se mora organizacija na to ustrezno odzvati. Tiste 
organizacije, ki se niso sposobne dovolj hitro spreminjati in prilagajati, prenehajo 
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obstajati ali pa se prilagodijo v drugo organizacijo. Največkrat so izvor sprememb 
okolje in procesi zunaj organizacije. Organizacije se razlikujejo po izbiri odgovora 
ter po načinih in uspešnosti izvajanja odgovora. 
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3. BANKA IN BANČNI SISTEM 

3.1. POJEM BANKE 
 
Bobek (1992) pojasnjuje, da kljub temu, da banke obstajajo že stoletja, ni bilo 
nikoli enotne opredelitve o banki. Razlog za to je, ker je vloga banke bila vedno 
odvisna od razvojne stopnje gospodarstva in od gospodarskega sistema, ki je bil in 
je v posameznih državah. Posamezne opredelitve pojma banka se razlikujejo v 
glavnem tako, da poudarjajo samo določene značilnosti banke. Če pa strnemo te 
trditve v skupen imenovalec, ugotovimo, da je banka podjetje, ki sprejema 
denarne naložbe, daje kredite, izvaja plačilni promet in opravlja druge funkcije 
finančne narave. Kot sistem ustvarjajo banke plačilna sredstva, se pravi denar. 
 
Za vse banke je bolj ali manj značilno, da prejemajo vrsto različnih vlog, ki se 
razlikujejo glede na določene značilnosti, (ročnost, donosnost, zavarovanje, 
pogoje predčasnega dviga, dodatne storitve). Poleg tega zbirajo sredstva tudi s 
kapitalskim vložkom lastnikov, ki pa po navadi predstavlja relativno majhen delež 
vsega zbranega denarja (v povprečju približno 6 odstotkov). Ta delež je relativno 
nizek, zato morajo biti poslovne banke izredno previdne pri odobravanju posojil. 
Že manjše število posojil, odobrenim investitorjem, ki teh posojil ne bi mogli 
odplačati, in/ali plačevati obresti, bi lahko pomenilo bistveno zmanjšanje 
vrednosti kapitala lastnikov ali pa celo popolno izničenje te vrednosti, kar bi lahko 
vodilo v propad banke. Večino vlog navadno predstavljajo vloge na vpogled in 
kratkoročne vloge. Poslovne banke morajo ravno zato večino posojil odobriti na 
kratek rok, da bi bile sposobne v primeru velikih dvigov vlog iz odplačil posojil 
izplačati vloge varčevalcem. Običajno izplačujejo banke visoke dvige iz tekočih 
pologov in svojih rezerv, ki jih imajo pri centralni banki. Banki se ne sme niti 
kratkoročno zgoditi, da ne bi mogla izplačati vlog, saj potem izgubi zaupanje 
varčevalcev (Mramor 1993).  
 

3.2. FUNKCIONALNA DELITEV BANK 
 

Funkcije so med bankami razdeljene skozi posle, zato lahko banke delimo na 
univerzalne in na specializirane. Univerzalne banke so banke, katerih je struktura 
poslov celovita, to pa pomeni, da lahko komitenti banke (podjetja, prebivalstvo) 
uredijo vse bančne posle v eni banki, medtem ko je struktura poslov 
specializiranih bank enostranska. Specializirane banke se ukvarjajo le z nekaterimi 
ali pa tudi več bančnimi posli, ki so v medsebojni soodvisnosti. Soodvisnost 
bančnih poslov je sprejemanje depozitov na vpogled in kratkoročno kreditiranje. 
Specializacija bank pa je možna tudi z vidika kroga komitentov, s katerimi banka 
posluje. Ti pa so lahko iz vrst posameznih gospodarskih panog ali pa iz vrst 
različnih podjetij (Bobek 1992). 

3.3. BANČNI SISTEM 
 
Bobek (1992) opisuje, da je bančni sistem v organsko in smiselno celoto povezana 
skupnost različnih bank v gospodarstvu. Bančni sistemi so po posameznih državah 
različni, tako kot se posamezne države med seboj razlikujejo. Pri tem ne gre 
toliko za politično kot za gospodarsko razlikovanje. Banke so gospodarski subjekti 
in so podvržene tudi gospodarski strukturi v določeni državi, kar pomeni, da ta 
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gospodarska struktura vpliva na bančništvo in njegovo organiziranost oziroma na 
sam bančni sistem. Bolj, ko je gospodarstvo stanovitno, tem manj je treba 
spreminjati bančni sistem. Bančni sistem je skupnost različnih bank v 
gospodarstvu, zato lahko govorimo tudi o večbančnem sistemu, ki je sestavljen iz 
centralno -emisijske banke, določenega števila univerzalnih bank in določenega 
števila specializiranih bank (depozitnih, kreditnih, hranilnic idr.). Samo število 
posameznih bank ni vnaprej določeno, saj je to odvisno od potreb gospodarstva in 
prebivalstva po bančnih storitvah. 
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4. STROŠKI 

4.1. VRSTE STROŠKOV 
 

Stroški so predvsem izraz potroškov delovnih sredstev, predmetov dela, delovne 
sile in storitev pri poslovanju, zato jih ne uvrščamo med izdatke. Stroški so zneski, 
ki so nujno potrebni za odvijanje proizvajalnega procesa in so všteti v ceno 
storitev. Stroške lahko razumemo tudi kot sredstvo za doseganje zastavljenega 
cilja. V poslovnih odločitvah imajo stroški glavno vlogo (Štrekelj 2006). 
Šubelj (2010) razvršča stroške za: 

• storitve; 
• obresti; 
• plače; 
• amortizacijo; 
• materiale; 
• ostale stroške. 

 

Rebernik (2008) navaja, da stroške ugotovimo tako, da potroške določenih prvin 
pomnožimo s ceno za enoto tega potroška. Znotraj naše izbire moramo iskati take 
kombinacije uporabe proizvodnih virov, da se doseže čim večja učinkovitost 
podjetja. 
  
Najbolj osnovna delitev stroškov je delitev na fiksne (stalne) in variabilne 
(spremenljive) stroške. Za fiksne stroške je značilno (Rebernik 2008): 

• Fiksni (stalni) stroški, ki so neodvisni od obsega proizvodnje; to pomeni, da 
jih ne povzroča proizvodnja, ampak pripravljenost na proizvodnjo; sem 
spadajo na primer stroški zavarovanja proizvodnih sredstev, stroški časovne 
amortizacije, obresti dolgoročnih kreditov, najemnine, plače vodilnih 
delavcev idr. 

• Fiksni stroški se spreminjajo na enoto proizvoda, kot celota pa ne, oziroma 
se spremenijo šele takrat, ko se na trgu spremenijo cene fiksnih inputov 
(na primer stroški zavarovanja). Fiksne stroške delimo v dve osnovni 
skupini:  

• neomejeno stalne (absolutno fiksne) stroške in  
• omejeno stalne (relativno/consko fiksne) stroške.  

• Absolutno fiksni stroški ostajajo kot celota vedno enaki, in sicer vse do 
takrat, dokler se ne spremeni cena ali količina fiksnih inputov. Večja kot je 
količina outputa, manjši so povprečni fiksni stroški. 

 
Fiksni stroški so tista vrsta stroškov, ki jih povzroča fiksni input. Dokler se cena 
fiksnega inputa in količina le-tega ne spremenita, ostajajo ti stroški enaki. 
Poznamo dve osnovni vrsti fiksnih stroškov, in sicer (Rebernik, 2008): 

• neomejeno stalne ali absolutne fiksne stroške ter 
• omejeno stalne ali relativno fiksne stroške. 

 
Absolutni fiksni stroški ostajajo kot celota vedno enaki. To pomeni, da se s 
spreminjanjem obsega ne spreminjajo. Primeri za to vrsto stroškov so: stroški 
amortizacije,kadar jo obračunavamo po časovnem načinu, različne vrste 
najemnin, zavarovalne premije, nekatere vrste davkov in prispevkov, plače 
nekaterih delavcev, kot so vodilni, in drugi podobni stroški. Z vidika uspešnosti 
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poslovanja podjetja fiksni stroški, še zlasti njihova značilnost silijo, da podjetje 
povečuje proizvodnjo tako dolgo, dokler ne dosega meje svojih kapacitet 
(Rebernik, 2008). 
 
Rebernik (2008) tudi pojasnjuje, da je pri fiksnih stroških pomembna dva 
koncepta:  

• remanentnost (vztrajnost) fiksnih stroškov in 
• jalovost (neizkoriščenost) stroškov. 

 
Remanentnost ali vztrajnost fiksnih stroškov opozarja, da je treba po povečevanju 
kapacitet vnaprej dolgoročno predvidevati tudi možno prodajo. Če podjetje 
nabavlja dodatne fiksne inpute in jih vključuje v proizvodnjo zato, da bi povečali 
proizvodnjo in je ta proizvodnja tudi krita s prodajo, potem bodo stroški na enoto, 
torej povprečni fiksni stroški upadali in na ta način prispevali k večji učinkovitosti 
poslovanja (Rebernik, 2008). 
 
Tisti del fiksnih stroškov, ki preveč obremenjujejo realizirano proizvodnjo, se 
običajno imenujejo neizkoriščeni oziroma jalovi fiksni stroški. Fiksne stroške 
sestavljata dva dela, to sta izkoriščeni in neizkoriščeni stroški oziroma, da so 
takrat, ko podjetje ne proizvaja ničesar, torej ko je proizvodnja enaka nič, 
izkoriščeni fiksni stroški enaki nič. Remanentnost in jalovost stroškov sta 
pomembni značilnosti fiksnih stroškov, ki opozarjata, kako pomembno je, da 
podjetje vnaprej predvidi, kolikšen obseg prodaje bo v prihodnjem obdobju 
zagotovilo (Rebernik, 2008). 
 
Štrekelj (2006) opredeljuje, da so variabilni stroški tisti stroški, ki nastanejo 
zaradi trošenja variabilnih inputov. Donosi variabilnega inputa so različni, zato 
poznamo različne vrste variabilnih strokov: 

• proporcionalno variabilne stroške, 
• degresivno variabilne stroške, 
• progresivno variabilne stroške. 

 
Proporcionalno variabilni stroški so stroški, ki kot celota naraščajo 
premosorazmerno z obsegom poslovanja, kot povprečni pa ostajajo vedno enaki. 
To vrsto stroškov povzročajo vsi tisti inputi, katerih donosi so konstantni (Štrekelj 
2006). 
 
Progresivno variabilni stroški so stroški, ki kot povprečni in kot celotni stroški 
naraščajo hitreje kot obseg poslovanja. Napredujoči stroški nastanejo kot 
posledica upadajočih donosov variabilnega inputa. Ti stroški rastejo hitreje, kot 
raste obseg proizvodnje. Taki stroški se običajno pojavijo, kadar se bližamo 
mejam izrabe kapacitet. Razlog teh stroškov po navadi leži v slabši organiziranosti 
dela, neprimernem delegiranju posameznih opravil na nižji ravni, ki se lahko 
izkažejo kot nekomponentne (Štrekelj 2006). 
 
Degresivno variabilni stroški, ki kot celota in kot povprečje naraščajo počasneje 
kot obseg poslovanja. Nastajajo v tistem delu proizvodnje, ko imamo opraviti z 
naraščajočimi donosi variabilnega inputa. To je praviloma ob spodnjih mejah 
izrabe kapacitet in v tistih fazah na krivulji izkušenj, ko že imamo določeno 
znanje, ki pripomore k boljši izkoriščenosti materialov, energije in dela oziroma 
vse tisto, kar povečuje učinkovitost variabilnega inputa (Štrekelj 2006). 
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Skupni variabilni stroški kot celota in kot povprečje odražajo značilnosti 
proporcionalnih stroškov, drugi stroški izražajo značilnosti degresivnih stroškov in 
tretji stroški izražajo značilnost progresivnih stroškov. Le redkokdaj so celotni 
variabilni stroški sestavljeni iz ene same izmed treh naštetih oblik (Štrekelj 2006). 
Fiksni stroški se pojavljajo kot celota, variabilni pa kot povprečje. Kadar rečemo 
fiksni strošek, takrat mislimo na celoto teh stroškov, ko pa rečemo variabilni 
strošek, imamo praviloma v mislih povprečni variabilni strošek (Štrekelj 2006). 
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5. FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA 
 

5.1. OSNOVNI POJMI 
 

Krugman (2012) navaja, da je finančna kriza izbruhnila proti koncu leta 2008, ko 
je v ZDA propadla investicijska banka Lehman Brothers. Od takrat je kriza s 
finančnih trgov preskočila tudi v gospodarstvo kot tako. To se je moralo soočiti z 
največjo krizo po svetovni gospodarski depresiji v 30. letih prejšnjega 
stoletja. Razlogi, ki so pripeljali svetovno gospodarstvo v krizni položaj, so:   

� trgovinski presežki in primanjkljaji - država ima trgovinski presežek 
takrat, ko več izvozi kot uvozi, primanjkljaj pa takrat, ko uvozi več kot 
izvozi. Država s trgovinskim primanjkljajem več denarja porabi za 
plačevanje uvoženih dobrin in storitev, kot ga zasluži z izvozom.  

� neravnotežja v svetovnem gospodarstvu - to pomeni, da nekatere države 
v daljšem časovnem obdobju kopičijo velike trgovinske presežke, druge pa 
velike trgovinske primanjkljaje, kar je dolgoročno nevzdržno. 

� države posojilodajalke imajo velike trgovinske presežke, kar pomeni, da z 
izvozom zaslužijo več, kot zapravijo za uvoz. Presežek denarja iz teh 
gospodarstev se nato preko mednarodnega finančnega sistema steka v 
države dolžnice. 

� države dolžnice z velikimi trgovinskimi primanjkljaji, ki z izvozom 
zaslužijo manj denarja, kot ga porabijo za uvoz. Manjkajoča sredstva za 
financiranje uvoza si ta gospodarstva sposodijo na mednarodnih finančnih 
trgih. 

 
Krugman (2012) razlaga, da vsa gospodarstva hkrati ne morejo biti izvozni prvaki, 
ki izvažajo več kot uvažajo. Obstajati morajo torej države s trgovinskimi 
primanjkljaji, ki so pripravljene uvažati več kot izvažati, manjkajoča sredstva pa 
si s pomočjo mednarodnih finančnih trgov sposodijo od držav s presežki. Takšno 
izposojanje se odraža kot: 

� zasebni dolg - dolg podjetij in gospodinjstev, naraste. 
� slaba posojila - posojila oziroma dolgovi, ki jih posojilojemalci sploh ne 

morejo odplačati, ali pa jih lahko odplačajo le delno.  
� drugorazredna posojila - za nakup stanovanj so bila povod za finančno 

krizo. Banke so namreč denar posojale tudi posameznikom, ki v običajnih 
časih ne bi mogli dobiti kredita.  

� proračunski presežki ali primanjkljaji  - nastanejo v določenem letu 
takrat, ko države ali z davki poberejo več denarja, kot ga porabijo 
(presežek), ali pa porabijo več denarja, kot ga poberejo z davki 
(primanjkljaj). 

� državni dolg - je količina denarja, ki ga država dolguje posojilojemalcem, 
in predstavlja vsoto vsakoletnih proračunskih primanjkljajev. Ker so 
slednji narasli, je narasel tudi državni dolg, ki ga imenujemo tudi javni 
dolg, saj ga morajo konec koncev vrniti davkoplačevalci preko davkov.  

� obveznica - pomeni obljubo prodajalca obveznice (npr. države), da bo v 
določenem času vrnil denar, vključno z obrestmi, kupcu obveznice (npr. 
banki ali pokojninskemu skladu). Če država uspešno proda obveznice, se v 
proračun steče določena količina denarja, vlagatelji v obveznice pa lahko 
pričakujejo, da bodo čez čas ta denar dobili vrnjen z obrestmi. 
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� obrestna mera - na državne obveznice določa, kakšno breme bo državno 
zadolževanje pomenilo za davkoplačevalca.  

� razlika v obrestnih merah je razlika med obrestnimi merami najbolj 
varnih obveznic in drugimi obveznicami.  

� refinanciranje dolga je običajen postopek v finančnem poslovanju tako 
držav kot podjetij, v katerem dolžnik za poplačilo obstoječega dolga 
najame novo posojilo. 

 
 

 
 

Slika 1: Izhod iz krize (Krugman 2012) 

 
Če vemo, kaj povzroča srčne napade, ne vemo nujno tudi, kako jih zdraviti. 
Krugman (2012) poudarja, da je za gospodarsko krizo najbolj pomembno 
zdravljenje. Kot najbolj pomembno skrb poudarja okrevanje od finančne krize, 
šele nato pa, kako preprečiti prihodnje finančne krize.  
 
5.2. FINANČNA KRIZA IN NJEN VPLIV NA SLOVENIJO 
 
Sprememba zaradi finančne krize je vidna tudi na geografski razporeditvi 
finančnih sredstev in v razvoju finančnih produktov. S tem se je spremenila tudi 
sestava udeležencev na finančnih trgih. Velika fleksibilnost finančnega trga je 
posledica razvoja. Danes je svet finančno povezan bolj kot prej. Z vsem tem 
povečanjem finančnega trga so se povečale tudi nevarnosti ekonomskih posledic. 
Povezanost omogoča prenos krize posameznega trga na celotno gospodarstvo. Vse 
to vidimo na konkretnem primeru v letu 2007 in 2008, kako se je kriza, ki se je 
začela na ameriškem sekundarnem trgu hipotekarnih posojil, razširila v globalno 
finančno krizo (Prašnikar 2008). 
 
Temeljne pomanjkljivosti mednarodnega denarnega sistema je pokazala finančna 
kriza. Osredotočiti se je potrebno na dva koraka (Prašnikar 2008): 
 

� prvi korak je - prihodnja ureditev mednarodnega denarnega sistema; 
� drugi korak je - spodbujanje gospodarske rasti. 

 
Pomembne rešitve, ki bodo sistemsko urejale čezmejno poslovanje bank, so ključ 
za dolgoročno stabilno poslovanje bančnega sektorja. Kot drugo področje, na 
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katerem se bodo v prihodnosti zgodile pomembne spremembe, je upravljanje 
tveganja v bankah in drugih finančnih institucijah. Banke in druge finančne 
institucije bodo morale izboljšati upravljanje likvidnostnega tveganja, povečati 
obseg razpoložljivih likvidnih sredstev ter zmanjšati svoje odvisnosti. Zmanjšati 
odvisnosti od medbančnega trga ali pa virov Centralne banke. Banke se bodo 
morale odločno spopasti s problemi, kot so kreditiranje in različne vrste 
svetovanja (Prašnikar 2008). 
V Sloveniji je finančna kriza nastala predvsem zaradi zaostrenih pogojev 
pridobivanja posojil slovenskih bank na mednarodnem bančnem trgu. Nato je pa 
prišlo tudi do upočasnitve dinamike dajanja posojil realnemu sektorju v Sloveniji 
(Prašnikar 208). 
 
Roubini (2010), slavni ekonomist, je za primer vzel ekonomiste. Nekateri 
ekonomisti bodo trdili, da so krize posledica vmešavanja države v gospodarstvo, 
drugi ekonomisti bodo trdili, da do krize pride, ker je država premalo aktivna. 
Naslednji bodo trdili, da so trgi povsem učinkoviti.  
 
Roubini (2010) ugotavlja, da so si razlage različnih ekonomistov povsem 
nasprotujoče. Na vprašanje, kaj storiti ob nastopu krize, pa dobimo tudi različne 
odgovore. Prvi bodo menili, da država mora posredovati, dati posojila in ponuditi 
davčne vzpodbude. Drugi bodo tak pristop označili kod nesprejemljiv, in sicer s 
trditvijo, da se država ne sme vmešavati v trg. In nazadnje se bodo pojavili 
ekonomisti, ki ne dvomijo o učinkovitosti trga. 
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6. IZZIVI VODENJA V ČASU KRIZE 
 

6.1. VIDIK UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetja nenehno 
prilagajanje in hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju in ob vplivih 
globalizacije ter ostre konkurence ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, 
inovativen kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja za 
preživetje. Zato je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem 
podjetju, saj vpliva na doseganje boljših rezultatov tako v življenju posameznika 
kot tudi v podjetju. Vir konkurenčne prednosti tako niso več samo kapital in nova 
ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki bodo s 
svojimi svežimi idejami in z inovativnim pristopom bistveno pripomogli k večji 
uspešnosti podjetja. Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize za vodenje 
predstavlja velik problem in ob enem tudi izziv. Zato je zelo pomembno za 
podjetja, da se vodstvo primerno in ustrezno pripravi na nastalo situacijo in 
skupaj z zaposlenimi poišče ideje in rešitve za uspešno poslovanje podjetja v 
prihodnje (Čertalič, 2014). 
 
6.2. VLOGA UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI V ČASU KRIZE 
 
Fesel (2009) meni, da krizna situacija v podjetju mnogokrat predstavlja trenutek 
resnice za področje upravljanja s človeškimi viri, ki lahko deluje bodisi kot 
notranja funkcija bodisi se izvaja preko zunanjega izvajalca. Ne glede na obliko 
delovanja je ob tem pomembno, da se področje upravljanja s človeškimi viri v 
proces uvajanja sprememb v podjetju vključuje kot strateški partner in ne kot 
zgolj izvajalec, saj s tem pomaga tako menedžmentu v podjetju kot tudi 
zaposlenim pri soočanju z neprijetnimi posledicami krize.  
 
Ključna vloga upravljanja s človeškimi viri v času krize je v zagotavljanju ustrezne 
pozornosti, komunikacije in spoštovanja do zaposlenih. Neustrezno je namreč, če 
zaposleni iz medijev izvedo pričakovane spremembe v njihovem podjetju ali celo 
preberejo izjavo direktorja, kako bo podjetje s spremenjeno politiko (ki med 
drugim zajema tudi ukrepe, kot so zmanjšanje plač in števila zaposlenih) dosegalo 
boljše rezultate kot doslej in bo delovalo bolj učinkovito (Fesel 2009). 
 
Področje upravljanja s človeškimi viri lahko igra prav tako pomembno vlogo pri 
procesu odpuščanja in poslavljanja od zaposlenih v podjetju, če takšne ukrepe 
zahteva krizna situacija. V teh primerih je priporočljivo oblikovati proces, v 
katerem se definira naslednje komponente (Fesel 2009): 
• kdo zaposlenega prvi seznani z odpovedjo (običajno je najbolj primerno, da je 

to neposredni vodja), 
• na kakšen način se zaposlenemu izroči ustrezne dokumente v zvezi z 

odpovedjo (obvestilo o nameravani odpovedi ter sklep o odpovedi; najbolj 
priporočljiva je osebna vročitev), 

• kako podamo obrazložitev za neprijetne ukrepe (za zaposlenega, ki dobi 
odpoved, je s psihološkega vidika izjemno pomembno, da se mu odpoved zdi 
smiselna in utemeljena, saj jo na ta način lažje razume in sprejme), 

• kako ravnamo z zaposlenim do izteka odpovednega roka (enako spoštljivo in 
korektno kot pred tem). 
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6.3. MODEL OPTIMIZACIJE KADROV V ČASU KRIZE 
 
Priporočljive ukrepe na različnih področjih vodenja v času krize povzamemo 
z modelom reorganizacije kadrov. Gre za strokoven, strukturiran in celosten 
pristop k reorganizaciji kadrov pri soočanju s krizo in prestrukturiranjem podjetij. 
S takim pristopom bomo lahko uspešno in pravočasno zmanjšali stroške dela, 
prilagojenim trenutnim gospodarskim razmeram, hkrati pa zadržali ključne 
sodelavce in jih ustrezno motivirali za zagrizeno delo v času krize ter ohranili 
ugled podjetja do strank in uporabnikov. Model upošteva splošne zakonitosti 
človeškega in organizacijskega delovanja v procesu uvajanja sprememb in v času 
krize ter zajema šest pomembnih vidikov (Fesel, 2009): 
 

1. poslovni vidik; 
2. vodstveno organizacijski vidik; 
3. psihološki vidik; 
4. komunikacijski vidik; 
5. pravno formalni vidik; 
6. motivacijsko razvojni vidik. 

 
Fesel (2009) meni, da je srednji menedžment nujno potrebno aktivno vključiti v 
program racionalizacije, optimizacije in reorganizacije. Pomembno je, da 
je srednji menedžment vključen v program ukrepov za zmanjšanje stroškov dela in 
reorganizacije kadrov, saj bo ravno srednji menedžment tisti, ki bo na operativni 
ravni uvajal spremembe in jih prenašal na ostale zaposlene. Slabše razmere 
poslovanja lahko namreč pomenijo precejšno demotivacijo za ključne ljudi v 
podjetju, zato je treba najti načine motiviranja za dolgoročni obstanek v 
podjetju. Na vodstveni ravni se običajno izdela program ukrepov, ki bodo 
prispevali k uresničitvi nove vizije in poslovnega modela družbe. Da bi lahko 
ukrepe uspešno implementirali, je nujno, da vodilni in vodstveni kader sprejema 
novo vizijo, vanjo verjame in jo je pripravljen suvereno zagovarjati pri svojih 
podrejenih.  
 
V primerih, ko gre v podjetju za presežne delavce, ugotavljanje razlogov za 
presežne delavce običajno poteka po naslednjih korakih (Ferk 2012): 

� ugotovitev o zmanjšanem obsegu poslovanja; 
� analiza razlogov za manjši obseg poslovanja; 
� ocena trajanja manjšega obsega poslovanja; 
� analiza poslovnega modela in vizije (iskanje možnosti za izboljšanje 

poslovanja); 
� ukrepi za izboljšanje poslovanja (sprememba poslovnega modela in vizije, 

racionalizacija, optimizacija in prestrukturiranje); 
� analiza delovnih mest, ki jih organizacija za uspešno poslovanje v 

prihodnosti potrebuje; 
� analiza stroškov dela, ki jih prihodnje poslovanje lahko prenese; 
� odločitev o novi organizaciji  in sistemizaciji delovnih mest (ukinitev 

nekaterih delovnih mestih, ki so postala trajno nepotrebna); 
� iskanje možnosti za preprečitev škodljivih posledic prenehanja delovnih 

razmerij 
� odločitev o številu zaposlenih na posameznih delovnih mestih, ki jih 

prihodnje poslovanje predvideva; 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede            Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija 

 
 

 

 
Biljana Lukić: Racionalizacija v NLB d. d.                                                                                                 stran 17 
 

� določitev kriterijev za selekcijo presežnih delavcev (ki naj bodo objektivni, 
smiselni in pravični).  
 

 
6.4. PSIHOLOŠKI VIDIK REORGANIZACIJE KADROV 
 
Biloslavo (2008) poudarja, da psihološki vidik reorganizacije kadrov zajema izbor 
ključnih sodelavcev, ki bodo prispevali k uspešni prihodnosti podjetja in bodo 
dodajali vrednost podjetju. Gre za ločevanje med zaposlenimi, ki niso pripravljeni 
sprejeti sprememb in se niso uspeli prilagoditi novonastali situaciji (vztrajajo pri 
starih vzorcih vedenja), ter zaposlenimi, ki sprejemajo spremembe, razumejo 
situacijo in so se pripravljeni motivirani boriti za uspešno prihodnost podjetja. 
Pomembno v tej fazi je tudi, da podjetje ugotovi, katere so tiste kompetence, ki 
so ključne za premagovanje krize in uspešno delovanje podjetja v spremenjenih 
gospodarskih razmerah.  
 
Biloslavo (2008) v tovrstni situaciji predstavlja naslednje kompetence: 
 

� specifična usposobljenost za določeno delovno področje; 
� odpornost na stres; 
� učinkovito spoprijemanje s stresnimi situacijami in številnimi 

spremembami; 
� zmožnost opravljanja več nalog hkrati in pripravljenost za učenje novih 

delovnih področij; 
� inovativnost; 
� zmožnost kreiranja novih idej in pristopov k delu, novih produktov in 

storitev; 
� motiviranost za delo v novonastali situaciji, angažiranost in pripadnost 

podjetju.  
 
6.5. KOMUNIKACIJSKI VIDIK REORGANIZACIJE KADROV 
 
Počkar (2008) poudarja, da je ustrezna komunikacija z interno in eksterno 
javnostjo za uspeh reorganizacije, prestrukturiranja ali drugih ukrepov pri 
soočanju s krizo ključnega pomena, ki zajema naslednje vidike: 

• opredelitev splošnih načel komuniciranja v času krize; 
• pripravo komunikacijskega načrta; 
• program komuniciranja z zaposlenimi (skupinsko in individualno); 
• strategijo komuniciranja z mediji; 
• komunikacija ob odhodih zaposlenih. 

 
Počkar (2008) je tudi mnenja, da ustrezna priprava in izvedba komunikacijskega 
načrta z različnimi javnostmi pomeni ob minimalnem vložku velik prihranek v 
obliki ugleda podjetja, ob upoštevanju nekaj osnovnih principov kriznega 
komuniciranja, kot so:   
 

• Zaposlene je treba redno in sproti obveščati o aktivnostih družbe v 
spremenjenih razmerah, ko se pojavijo prvi znaki krizne situacije in 
pomembno zmanjšanega obsega poslovanja. Na ta način zaposleni dobijo 
strukturo, ki jim da občutek informiranosti in pa dejanske informacije o 
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tem, kaj se bo vodstvo odločalo in kakšne odločitve bo moralo v krizni 
situaciji sprejemati.  

• Postaviti je potrebno pravila komuniciranja z mediji in se jih tudi držati. V 
situaciji, ko bo podjetje primorano k odpuščanju večjega števila 
zaposlenih, je zelo nekorektno, če to informacijo izvedo iz medijev. Zato 
je koristno oblikovati principe komuniciranja z mediji.  

• Treba je prilagoditi vrsto komunikacije krizni situaciji. V situaciji 
sprememb in zaostrenih razmer ni pomembno zgolj, da komuniciramo in 
kaj komuniciramo, temveč tudi to, kako komuniciramo. Za krizne situacije 
se priporoča, da je komunikacija čim bolj osebna, odločna in odgovorna, 
enostavna in nazorna, sočutna  ter odprta in iskrena (brez prikrivanja 
pomembnih informacij in brez zavajanja). 
 

6.6. PRAVNO FORMALNI VIDIK REORGANIZACIJE KADROV 
 

Merkač (2000) poudarja, da pravno formalni vidik reorganizacije kadrov zajema 
naslednje procese: 

• pravno ureditev spremembe delovnih razmerij (prerazporeditve, 
spremembe plač in nagrajevanja, spremembe kraja dela); 

• pravno ureditev sprememb delovnega časa (če se te spremembe v procesu 
reorganizacije pojavijo); 

• pravno ureditev prenehanja delovnih razmerij je utemeljitev poslovnih 
razlogov,  program presežnih delavcev, priprava dokumentacije (obvestila, 
odpovedi, sporazumi, nove pogodbe, aneksi, sprememba sistemizacije); 

• pravni vidik sodelovanja s sindikati; 
• pravni vidik sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje. 

 
Merkač (2000) poudarja, da je usmeritev pri vodenju pravno formalnega postopka 
korektna obravnava vseh strank, udeleženih v postopku. Pri pripravi pravnih 
dokumentov pa je s kadrovskega vidika prav tako pomemben način utemeljitve 
poslovnih razlogov (kako se izražamo v odnosu do prizadetih delavcev, da jih po 
nepotrebnem ne užalimo ali prizadenemo). 
 
6.7. RAZVOJNI VIDIK REORGANIZACIJE KADROV 
 

Kejžar (2011) meni, da se razvojni vidik reorganizacije kadrov ukvarja predvsem z 
zaposlenimi, ki ostanejo v podjetju. Namen je usmerjanje zaposlenih v prihodnost 
in čim hitrejše prilagajanje novim načinom delovanja in poslovanja podjetja. 
Pomembni poudarki razvojnega vidika optimizacije kadrov so: 
 

• redno obveščanje zaposlenih o aktivnostih podjetja in poslovanju; 
• letni razvojni pogovori z zaposlenimi, ki ostanejo; 
• ohranjanje in poudarjanje neformalnih oblik druženja (organizacija team 

buildingov, piknikov, zabav za zaposlene, praznovanje posebnih priložnosti 
idr.); 

• poudarjeno informiranje ožjih sodelavcev s strani neposrednih vodij, 
namenjeno predvsem stabilizaciji novonastale situacije in odpravi 
nepotrebnih strahov; 

• redne spodbude in pohvale za dobro opravljeno delo; 
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• uvedba sheme dolgoročnega nagrajevanja v primeru uspešnih rezultatov 
reševanja krize. 
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7. UKREPI PRESTRUKTURIRANJA POSLOVANJA 
 
Ukrepi prestrukturiranja običajno potekajo na treh nivojih Fesel (2009): 
 

� RACIONALIZACIJA - zmanjšanje stroškov materiala, sredstev in zunanjih 
storitev, izobraževanja ter uvedba splošnih varčevalnih ukrepov pri porabi; 

� OPTIMIZACIJA - optimizacija in avtomatizacija delovnih procesov znotraj 
posameznih oddelkov in med oddelki ter pogosto zajema mehko 
zmanjševanje števila zaposlenih, kot so: iztek pogodb za določen čas, 
odprava študentskega dela in pogodbenih sodelavcev, upokojitve, 
skrajšanje polnega delovnega časa ali prerazporeditev delovnega časa in 
podobno; 

� REORGANIZACIJA - korenite spremembe v strukturi podjetja, ki običajno 
zajemajo tudi spremembo organizacijske sheme in sistemizacije delovnih 
mest, namenjene uresničevanju nove vizije podjetja. Ta vključuje tudi 
uvedbo nekaterih novih delovnih mest, ukinitev drugih delovnih mest, 
posledično pa pogosto zajemajo tudi program presežnih delavcev. 
 

7.1. RACIONALIZACIJA 
 
Racionalizacija pomeni »pocenitev poslovanja«, česar pa ne dosežemo samo z 
odpuščanjem, ampak predvsem z racionalizacijo materiala, časa dela, vožnje z 
avtomobili in drugim. Za racionalizacijo se odločamo predvsem takrat, ko nastopi 
finančna kriza. Vidimo lahko, da se optimizacija in racionalizacija zelo 
dopolnjujeta. Racionalizacija ima samo en cilj – finančni prihranek. Prihranimo 
lahko s časovno optimizacijo, z izborom materialov in drugim. Zato je 
racionalizacija rezultat optimizacije. Pri racionalizaciji naredimo največjo 
napako, če racionaliziramo z odpuščanjem delavcev in izborom cenenih 
materialov, saj racionalizacija ne bi smela zniževati stroškov z odpuščanjem, 
temveč  s preusmerjanjem zaposlenih v druge profitne dejavnosti. V takem 
primeru lahko rečemo, da 
sta optimizacija in racionalizacija eno in isto (Privšek 1999). 
  
Če se odločamo za katerokoli obliko uvajanja sprememb, moramo imeti natančno 
opredeljen cilj. Kaj želimo doseči? Če si za cilj zastavimo zniževanje stroškov, 
potem jih bomo zniževali tako dolgo, da jih več ne bo – s tem pa bo propadlo tudi 
podjetje (Privšek 1999). 
Zniževanje stroškov je samo logična posledica zavedanja, da želimo nekaj doseči. 
Če nekaj delamo, je rezultat neposredno odvisen tudi od drugih – če ne drugega, 
potem potrebujemo elektriko, prevoz in telefon. Vidimo torej lahko, da je stroške 
nemogoče popolnoma odpraviti (Privšek 1999). 
 
Najnižji stroški so navadno pri storitvenih, najvišji pa pri gradbenih in proizvodnih 
podjetjih. Stroškov torej ne moremo popolnoma odpraviti, saj ne moremo 
ustvarjati, če ničesar nimamo. Največji strošek je naš čas, na kar pa pozabljamo. 
Zato moramo predvsem razmišljati, kako bomo z reorganizacijo, optimizacijo in 
racionalizacijo zmanjšali svojo prisotnost v podjetju (Privšek 1999). 
 
Vidimo torej lahko, da so vse aktivnosti povezane in da ena brez druge ne more 
obstajati. Vse prinašajo spremembe, spremembe pa prinašajo napredek. Če 
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želimo sproti spremljati rezultate reorganizacije, je zelo pomembna prilagoditev 
poslovno – informacijskega sistema (Privšek 1999). 
 
7.2. OPTIMIZACIJA 
 
Optimizacija izhaja iz angleške besede »optimal« (še prej iz latinske »optimus«) in 
pomeni narediti, da postane kaj najboljše v danih okoliščinah (optimalno). Lahko 
bi rekli, da gre za kombinacijo racionalizacije in reorganizacije, saj z optimizacijo 
odpravljamo različne administrativne in tehnološke ovire, poenostavljamo 
procese. Najprej se mora zgoditi neka sprememba. Spreminjati strukturo in hkrati 
še poenostavljati proces je zelo težko. Strukturo spreminjamo zato, da bo proces 
enostavneje tekel in da bomo privarčevali. Tako bi lahko reorganizacijo 
poimenovali globalna optimizacija oziroma optimizacija je popravek 
reorganizacije. Šele ko je narejena generalna sprememba delovanja in je že nekaj 
časa »na preizkušanju«, lahko začnemo z optimizacijo procesov, ki smo jih prej le 
teoretično predvideli, in šele izvajanjem reorganizacije nam pokaže, katere 
spremembe so res prinesle optimizacijo. S spremljanjem posameznih procesov 
oziroma podrobnosti lahko začnemo optimizacijo, kar pomeni poenostavitev 
nekaterih postopkov, pravilno razdeljevanje odgovornosti glede na sposobnosti 
posameznika, pravilno nastavitev strojev, izbor izvajalcev ali dobaviteljev in tako 
naprej. Lahko rečemo, da je optimizacija »piljenje 
reorganizacije« (Meško 1994). 
 
 
Natančno moramo opredeliti, do kdaj želimo znižati stroške in obremenitve 
posameznikov. Optimizacija mora biti časovno in finančno izmerljiva, kar pomeni, 
da moramo natančno vedeti, kje, koliko in zakaj smo privarčevali. Največji 
pripomoček optimizacije je razvoj. Z razvojem predvsem izboljšujemo kakovost in 
poenostavljamo procese. Ker pa je razvoj zelo drag in se ne more zgoditi čez noč, 
si to lahko privoščimo samo, če imamo zelo dobro razvito dolgoročno načrtovanje 
(Meško 1994). 
 
7.3. REORGANIZACIJA 
 

Reorganizacija izhaja iz angleške besede »re-organize« (še prej iz latinske 
»reorganizare«), kar pomenu preurediti. Reorganizacija pomeni preurejanje, 
vnašanje sprememb. Srečujemo tudi izraze prestrukturiranje, reinženiring, 
reforme in druge. Reorganizacijo naredimo takrat, ko nismo zadovoljni z veljavno 
organizacijsko strukturo, s pretekom podatkov ali ko delo ni enakomerno 
razporejeno. V praksi to pomeni, da v podjetju spremenimo hierarhijo odločanja, 
spremenimo odgovornosti oziroma pristojnosti ali ukinemo oddelke in naredimo 
projektno strukturo. Skratka, pri reorganizaciji gre za spremembo načina 
odločanja, sistemske spremembe, predvsem pa v delovno okolje vnašamo sveže 
prijeme (Kovačič 2004). 
Reorganizacija je logična posledica spremembe vizije, cilja ali strategije podjetja. 
To se navadno zgodi ob menjavi vodstva, lastništva ali tržnih usmeritev. Spremeni 
se organizacija dela, ki se ves čas mora prilagajati aktualnim razmeram, zato je 
treba preveriti, ali je v tem trenutku res najprimernejša. Reorganizacija bi zato 
morala potekati ves čas in ne bi smela imeti omejitev (Kovačič 2004). 
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Lahko bi tudi rekli, da reorganizacija zelo sovpada s strategijo: tako kot se 
spreminja strategija, tako se mora izvajati tudi reorganizacija. Reorganizacija ni 
stanje dela v podjetju. V podjetju je postavljena organizacija dela. Ob spremembi 
strategije se mora spremeniti tudi organizacija, ta postopek pa se imenuje 
reorganizacija (Kovačič 2004). 

 

Slika 2: Proces reorganizacije delovnih mest (Kovačič 2004) 

Največja ovira pri reorganizaciji smo ljudje, saj smo vajeni delati na ustaljen 
način, reorganizacija pa nam to onemogoča, saj se moramo opravil lotiti drugače. 
Najprej se torej moramo reorganizirati sami. Reorganizacija nam pomaga, da ne 
zapademo v ustaljene vzorce, ampak nas spodbuja, da se nenehno ukvarjamo s 
sabo. Zato je pri reorganizaciji pomembno, da sodeluje ves kolektiv, saj se bo 
tako najhitreje izpeljal. Pomembno je, da upoštevamo tudi predloge vseh 
zaposlenih, saj problematiko sami najbolje poznajo, z upoštevanjem njihovih 
predlogov pa bodo tudi bolj motivirani za spremembe. Čas vpeljevanja sprememb 
poslovanja je torej odvisen predvsem od tega, kako hitro bo kolektiv sprejel nova 
pravila. Reorganizacija je uspešno končana, ko v podjetju vsi začnejo delati po 
novih pravilih (Kovačič 2004). 
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8. RACIONALIZACIJA V NLB D. D. 

 
8.1. OSNOVNI PODATKI 
 
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju NLB d.d.) je slovenska 
delniška družba, ki opravlja univerzalne bančne posle. NLB Skupino sestavljajo 
NLB d.d. in odvisne družbe v enajstih državah (Letno poročilo 2015). 
 
NLB d.d. je registrirana in locirana v Sloveniji. Poslovni naslov NLB d.d. je Nova 
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana. Delnice NLB d.d. ne 
kotirajo na borzi.  NLB d.d. ima 121 poslovalnic in 23,3-odstotni tržni delež po 
bilančni vsoti v Sloveniji, ter je največji ponudnik bančnih storitev v Sloveniji 
(Letno poročilo 2015). 
 
NLB d.d. je ponudnik univerzalnih bančnih oz. finančnih storitev. NLB d.d. je 
univerzalna bančna skupina, ki svojim strankam poleg osnovnih bančnih storitev 
nudi tudi dopolnilne storitve, kar omogoča celovito obravnavo finančnih potreb 
strank (Letno poročilo 2015). 
 
Ključna stebra sta bančništvo na drobno, ki obsega (Letno poročilo 2015): 
 

• komercialno bančništvo; 
• lizing premičnin; 
• upravljanje s premoženjem; 
• življenjsko in pokojninsko zavarovanje; 
• privatno bančništvo. 

 
Ter korporativno bančništvo (Letno poročilo 2015): 
 

• podjetniške finance; 
• posredovanje na kapitalskih trgih za potrebe strank; 
• trgovinsko financiranje; 
• lizing premičnin. 

 
8.2. PREDSTAVITEV POSLOVANJA SKUPINE NLB 
 
NLB skupina je poleg tega, da je največja bančno-finančna skupina v Sloveniji, 
tudi pomemben igralec na izbranih trgih JV Evrope (Letno poročilo 2015): 
 

• Skoraj 1,8 milijona aktivnih strank v NLB Skupini; 
• Razširjena poslovna mreža s 369 poslovalnicami; 
• Prisotnost na šestih trgih izven Slovenije, na katerih štiri hčerinske družbe 

presegajo 10-odstotni tržni delež; 
• Pozicionirana v regiji, kjer je pričakovana rast BDP precej nad povprečno 

rastjo evrskega območja. 
 
Uspešno poslovanje (Letno poročilo 2015): 
 

• osem zaporednih dobičkonosnih četrtletij od začetka leta 2014; 
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• povečani prihodki in dobičkonosnost pri zmanjšanem obsegu poslovanj; 
• stabilni in razpršeni viri financiranja; 
• visoko kapitalska ustreznost v letu 2015, ki presega zahteve regulatorja; 
• močno zniža obseg slabih posojil (19,3 %) pri izboljšani stopnji pokritosti 

slabih posojil z oslabitvami in rezervacijami. 
 
Jasna usmeritev na strateške trge (Letno poročilo 2015): 
 

• stremimo k vodilnemu položaju na izbranih bančnih trgih in segmentih; 
• kontroliran in kontinuiran izstop iz nestrateških trgov in dejavnosti; 
• popolna skladnost z zavezami evropski komisiji glede načrta 

prestrukturiranja. 
 

8.3. POSLEDICE FINANČNE KRIZE 
 

Vplivi finančne krize so bili vidni že leta 2008, in sicer pri nižanju gospodarske 
dejavnosti. Gospodarska rast je upadla za 7,8 %. V Sloveniji se je znižala rast 
izvoza, več kot 30 % zmanjšale investicije, za okoli 25 % so se zmanjšale 
zunanjetrgovinske menjave, več kot  
15 % zmanjšanje dodane vrednosti v predelovalni industriji. V večini držav je bilo 
okoli 20 % znižanje izvoza in 30 % znižanje uvoza. Kasneje v letu 2009 je prišlo 
tudi do gibanja cen nafte v svetu in doma. Vidni so bili tudi primanjkljaji tekočega 
računa plačilne bilance. Posledice so bile zaradi finančne krize tudi na trgu 
delovne sile. Stopnja zaposlenosti je upadala. Upadi so bili vidni v industrijski 
proizvodnji. Kriza je najbolj prizadela gradbeni sektor. Obseg industrijske 
proizvodnje se je zmanjšal v Črni gori, Bolgariji in Srbiji. Če je gospodarstvo 
uspešno, ljudje imajo službe, in to je zelo pomembno za človekovo zadovoljstvo 
(Krugman 2012). 
 
8.4. VPLIV FINANČNE KRIZE NA NLB D.D. 
 
Zaradi finančne krize se je začelo zmanjševati zaupanje v delovanje bančnih 
sistemov. To se je videlo tudi v odlivu depozitov. V letu 2009 so vlade in centralne 
banke sprejele ukrepe. Ukrepi so bili namenjeni zato, da bi lažje premostili 
posledice finančne krize (Letno poročilo 2010). 
 
Vpliv krize je bil tudi posledica oteženega pridobivanja virov. Posledice so se 
odražale tudi v slabšanju kakovosti portfelja, padanju obrestnih mer, padanju 
vrednosti tečajev nekaterih valut (Letno poročilo 2010). 
 
Skozi izkaz poslovnega izida skušamo prikazati, kako je finančna kriza vplivala na 
NLB d.d. ter na NLB Skupino. Primerjavo bomo naredili z letom 2008 in letom 2009 
iz letnega poročila NLB d.d. za leto 2009 in 2010 (Letno poročilo 2010). 

Čisti obrestni prihodki NLB d. d. so v letu 2009 znašali 249,5 mio EUR. Se pravi za 
13 % manj kot v letu 2008. Čisti obrestni prihodki v NLB Skupini so znašali 423,2 
mio EUR, kar pomeni za 11 % manj kot v letu 2008. Kumulativna obrestna marža je 
v NLB Skupini v letu 2009 znašala 2,3 %, v primerjavi z letom 2008 se je znižala za 
0,3 odstotne točke. Obrestna marža v NLB d.d. je v letu 2009 znašala 1,7 % in je 
tudi za 0,3 odstotne točke nižja kot v letu 2008 (Letno poročilo 2010). 
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Prihodki iz čistih odpravnin so bili letu 2009 157,4 mio EUR in so za 5 % nižji kot v 
letu 2008. Odpravnine predstavljajo najpomembnejši vir na strani neobrestnih 
prihodkov. V letu 2009 je NLB Skupina prejela za 2,1 mio EUR dividend (Letno 
poročilo 2010). 

Kasneje je NLB Skupina ustvarila dobiček s stabilizacijo razmer na kapitalskih 
trgih. Zato so konec leta 2009 prihodki iz finančnih poslov znašali 20,6 mio EUR. 
Čisti drugi prihodki so znašali 37,7 mio EUR. Večino prihodkov prinašajo prodaja IT 
storitev, storitve gotovinskega poslovanja za druge banke ter najemnine (Letno 
poročilo 2010). 

V letu 2012 skladno z odločbo Evropske komisije je NLB d.d. pripravila načrt 
prestrukturiranja banke. Najprej ga je potrdil nadzorni svet banke, nato pa je bil 
predložen Ministrstvu za finance RS, nato pa tudi Evropski komisiji. Načrt 
prestrukturiranja lahko označimo kot eden glavnih dejavnikov oblikovanja 
sprememb v banki in tudi nove strategije NLB d. d. (Letno poročilo 2012). 

NLB d.d. je tako v letu 2013 začela kadrovsko prestrukturiranje. Ta novi načrt se 
je odražal v zmanjševanju števila zaposlenih. V istem letu se je število zaposlenih 
zmanjšalo za 4,1 %. Zmanjševanje je potekalo najbolj z naravno fluktuacijo in 
upokojevanji. S Programom presežnih delavcev pa je bilo odpuščena tretjina 
zaposlenih. Kadrovsko prestrukturiranje je bil eden izmed 25-tih projektov 
preobrazbe v banki (Letno poročilo 2013). 

Banka je v letu 2014 zaprla 22 poslovalnic. Cilj je bil zaprtje nedobičkonosnih in 
neperspektivnih poslovalnic. Podobne aktivnosti je izvedla tudi na bankomatih. V 
istem letu so začeli s preurejanjem poslovalnic, kar se je nadaljevalo tudi v 
naslednjih letih. NLB d. d. je leto 2014 sklenila uspešno. Prvič po petih letih izgub 
je dosegla dobiček v vrednosti 62,3 mio EUR. Kasneje v letu 2015 se je izkazalo, 
da je program preobrazbe v NLB d. d., ki je bil opredeljen na začetku leta 2013 
prinesel pričakovane rezultate. Tudi v letu 2015 so v NLB d. d. ustvarili soliden 
dobiček (Letno poročilo 2014). 
 
8.5. PREOBRAZBA BANKE 
 

Proces celovite preobrazbe banke se je začel že v mesecu oktobru 2012 in imel je 
dva glavna temelja. Prvi proces je bil Načrt prestrukturiranja banke za obdobje 
2013-2017. Drugi proces je pa nova strategija NLB d. d. za obdobje 2014-2018. Cilj 
preobrazbe je bil, da bi NLB d. d. spet postala dobičkonosna, konkurenčna in 
zaupanja vredna banka (Letno poročilo 2014). 
Dne 1. aprila 2014 je NLB d. d. zaključila optimizacijo poslovne mreže poslovalnic 
in v veliki meri tudi mreže bankomatov. Optimizacija prodajnih poti je bila za 
banko nujna, če je želela uresničiti vzdržen poslovni model, zato bo v prihodnje to 
stalen proces. Ves čas bodo ohranjali zavedanje, da so stranke največje 
premoženje NLB d. d., zato se jim bodo, kolikor je le mogoče, prilagajali in 
presojali najustreznejše alternativne rešitve (Letno poročilo 2014). 

Banka je v letu 2014 zaključila najbolj občutljive korake v procesu zmanjševanja 
zaposlenosti. Vse postopke pri ugotavljanju presežnih delavcev so vodili skladno z 
veljavno delovnopravno zakonodajo in obema zavezujočima kolektivnima 
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pogodbama, bančno in panožno. Pri tem so posebno pozornost namenili odprti 
komunikaciji z zaposlenimi in s sindikati, pa tudi z drugimi zainteresiranimi 
javnostmi. Tako bo banka ravnala tudi v prihodnje (Letno poročilo 2014). 
 
8.6. KLJUČNI ELEMENTI PREOBRAZBE BANKE 
 
Pri celovitem procesu obravnavanja preobrazbe banke bodo ključni elementi 
obsegali (Letno poročilo 2015): 
 

• definicijo strateških trgov; 
• reorganizacijo, ki je potekala v več fazah; 
• različne funkcije in procese reorganizacije; 
• program preobrazbe; 
• oblikovanje nove strategije NLB Skupine; 
• poslanstvo in vizijo NLB Skupine; 
• nove vrednote NLB d. d., ter NLB Skupine. 

 
Pri raziskovanju smo ugotovili, da je program preobrazbe obsežno delo. Zahteval 
je 25 projektov in tri poslovne pobude ter doseganje pomembnih mejnikov na 
področju predpisov in upravljanje. Poleg vseh projektov ugotavljamo, da je pri 
preobrazbi banke nujno hitro in učinkovito razvijanje novih veščin ter kompetenc 
na mnogih področjih. 
 
8.6.1. PROGRAM PREOBRAZBE IN VLOGA KADROVSKE FUNKCIJE 
 
Pod pojmov preobrazba domnevamo, da gre za neko konkretno spremembo, s 
katero banka želi priti do želenih ciljev. Skozi raziskovanje ugotavljamo, da bo za 
vsako področje preobrazbe treba posebej analizirati vidike obstoječega 
poslovnega modela, definirati in načrtovati realizacijo posodobljenih ciljnih 
poslovnih modelov (Letno poročilo 2014). 
 
V letnem poročilu (2014) pojasnjujejo, da se zadnjih nekaj let pogosto uporabljajo 
besede, ko so reorganizacija, prestrukturiranje podjetja, optimizacija procesa, 
uvajanje sprememb itd. Vsi ti postopki so za podjetje in organizacijo izjemno 
naporen proces spreminjanja, saj vključujejo vsakega zaposlenega in njegov 
prispevek, hkrati pa velja tudi obratno. Proces zelo vpliva tudi na vsakega 
zaposlenega. Banka je za svoj program preobrazbe oblikovala petindvajset 
projektov, opredelila cilje in namene, časovnico in dejavnosti znotraj projektov 
ter odgovorne vodje in koordinatorje. Na kadrovskem področju so prepoznali tri 
ključne projekte: 
 

• prestrukturiranje kadrov (zmanjševanje števila zaposlenih);  
• upravljanje talentov; 
• prenova sistemov nagrajevanja s poudarkom na razvoju zaposlenih.  

 
Analiza celotne banke in procesov ter ocene možnosti poslovanja in trendov je 
pokazala, da je treba opredeliti ciljno število zaposlenih in z modelom poslovne 
odličnosti pregledati kadrovske procese. Predlogi za prenovo so bili (Letno 
poročilo 2014): 
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• razvoj zaposlenih; 
• upravljanje talentov; 
• upravljanje uspešnosti;  
• nagrajevanje in motiviranje.  

 
8.6.2. PROJEKT PRESTRUKTURIRANJA KADROV 
 
Pri prestrukturiranju se podjetja pogosto soočijo tudi z dejstvom, da morajo 
zmanjšati število zaposlenih. Proces je boleč za zaposlene in podjetje, zato je še 
toliko pomembneje, da ga podjetje opravi transparentno in pošteno, vanj vključi 
vse deležnike ter ustrezno informira s poudarkom na informiranju notranje in 
zunanje javnosti. Banka se je procesa lotila s projektom prestrukturiranja kadrov, 
ki je temeljil na več reorganizacijah in prenovah poslovnih procesov, pa tudi z 
zmanjševanjem na določenih področjih poslovanja. Postavljeno ciljno število 
zaposlenih s planom kadrov je opredelilo zmanjšanje do 20 odstotkov, to je 
približno 700 zaposlenih v roku enega leta. Banka je proces v vseh fazah notranje 
in zunanje komunicirala, z obema reprezentativnima sindikatoma tudi s 
poudarkom na socialnem dialogu. Treba je omeniti, da se je v tem času banka 
pogajal o novi kolektivni pogodbi, v kateri je v delu, ki opredeljuje zmanjševanja 
števila zaposlenih zaradi poslovnih razlogov, pravice ohranila na ravni, ki je precej 
višja in pravic v Zakonu o delu-1. Banka je za presežne zaposlene oblikovala 
socialni program, da bi z njim omilila posledice, ponudila pa je tudi dejavno 
pomoč pri iskanju prezaposlitve znotraj bančne skupine in zunaj v sodelovanju z 
Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije. Banka je projekt uspešno zaključila 
septembra 2014. Pomembno pa je poudariti, da je bila uspešna predvsem pri 
omilitvi posledic, saj je bilo več kot dve tretjini mehkih odhodov oziroma le 
tretjina primerov odprte brezposelnosti zmanjševanje števila zaposlenih v 
podjetju, kar je bila zahtevna preizkušnja, ki lahko negativno vpliva na 
motivacijo, zavzetost zaposlenih pri uvajanju sprememb in predanosti procesu 
preobrazbe. Podjetja v takem položaju morajo premisliti, kako proces dopolniti s 
pozitivnimi ukrepi. Banka je to storila z dvema projektoma (Letno poročilo 2014). 
 

 

Graf 1: Število zaposlenih v NLB d. d. 
(http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

Graf 1 prikazuje število zaposlenih v NLB d. d. od maja 2008 do junija 2016. Iz 
grafa je razvidno, da je bilo leta 2008 v NLB d. d. zaposlenih 4.116, v letu 2009 je 
NLB d. d. zmanjšala število zaposlenih na 4.050. Leta 2010 je bilo v NLB d. d. 
zaposlenih 3.991, to pomeni, da je NLB d. d. odpustila 125 delavcev. Leta 2011 je 
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NLB d. d. odpustila še 278 zaposlenih, v letu 2012 je bilo odpuščenih še dodatnih 
141 delavcev, v letu 2013 še dodatnih 147 delavcev. Leta 2014 je NLB d. d. 
povečala število odpuščenih delavcev na 332, v letu 2015 jih je odpustila le 65 in 
do junija 2016 jih je odpustila še 58 delavcev. Tako lahko iz grafa razberemo, da 
je NLB d. d. od maja 2008 do konca junija 2016 število zaposlenih zmanjšala za 
1.146. Še vedno pa zaposluje 2.970 ljudi. Napovedujejo pa, da bodo zmanjšanje 
števila zaposleni v naslednjih fazah odpuščanj izvedli večinoma 
na račun upokojitev.  NLB d. d. načrtuje, da bo do leta 2020 zaposlenih le še 
2376. 
 
 

 

Graf 2: Struktura odhodov zaposlenih (NLB d. d.) 

 
V grafu 2 je prikazana struktura odhodov zaposlenih. Iz njega je razvidno, da so 
spremembe z racionalizacijo, reorganizacijo, optimizacijo ter popolno preobrazbo 
banke močno vplivale na število delavcev v NLB d. d. Iz grafa 2 je tudi razvidno, 
da je bila struktura mehkih odhodov zaposlenih v 33%, struktura odprta 
brezposelnost pa 67%. 
 
8.6.3. PROJEKT UPRAVLJANJA TALENTOV 
 
Cilj projekta je bil vzpostaviti sistem kontinuitete in kakovosti vodenja v banki in 
Skupini NLB. Vzpostavitev procesa upravljanja talentov in procesa načrtovanja 
nasledstev ključnih kadrov ublaži morebitne posledice kadrovskih tveganj na ravni 
vodij. Cilji projekta so sistematičen razvoj vodij in njihove motivacije, osebnostni 
razvoj novih vodij ter izboljšanje kulture vodenja, kulture organizacije in 
mobilnost vodij. Projekt neposredno podpiral novo strategijo Skupine NLB 2014-
2018, saj omogoča razvoj vodij in ključnih zaposlenih, ki po vedenju in delovanju 
ustrezajo vrednotam Skupine NLB, ter sistematičnim razvojem ustvarja vodje, ki 
(Poročilo NLB 2014-2018): 

• čutijo odgovornost do strank, sodelavcev in družbe; 
• so zavezani k izpolnitvi obljub in doseganju ciljev; 
• komunicirajo odprto in odlično sodelujejo z drugimi; 
• ustvarjajo rešitve in rešujejo probleme ob vzajemnem upoštevanju 

različnih pogledov, vendar ne na račun sogovornika, ter  
• so učinkoviti v vsakodnevnem delu in pri izpolnjevanju zavez. 
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8.6.4. PRENOVA SISTEMOV NAGRAJEVANJA 
 
V zaključnem poročilu projekta Prenova sistemov nagrajevanja v NLB d.d. (2014) 
navajajo, da je bil cilj projekta prenove sistemov nagrajevanja izboljšati delovno 
uspešnost in motiviranost vseh zaposlenih ter posledično učinkovitost in poslovno 
uspešnost banke. Z uvedbo novega modela postavljanja ciljev (ciljno vodenje – 
cilji SMART) in modela kompetenc Skupine NLB so bila postavljena izhodišča za 
vzpostavitev enotnega in transparentnega sistema načrtovanja in nagrajevanja 
delovne uspešnosti, ki velja za vse zaposlene v banki. Vsem zaposlenim so bili po 
sistemu »zgoraj navzdol« določeni cilji, s čimer se neposredno uresničujeta 
zastavljeni strategiji in viziji banke. Poleg ciljev so za doseganje rezultatov 
zaposlenega in banke pomembne tudi ključne kompetence. Z vključitvijo ključnih 
kompetenc v ciljno vodenje se neposredno sporoča, kakšno vedenje se v banki 
spodbuja, pričakuje in želi. Ocena doseganja ciljev in kompetenc vpliva na 
nagrajevanje delovne uspešnosti, s čimer se zaposlene motivira in vodi k 
preseganju zastavljenih ciljev ter tudi k boljši učinkovitosti zaposlenih in 
uspešnosti banke (Poročilo  NLB 2014). 
 
8.6.5. ZMANJŠEVANJE ZAPOSLENIH 
 
V raziskovalnem delu ugotavljamo, da se je zaradi posledic kadrovske politike  
število zaposlenih v NLB d.d. precej zmanjšalo. Sprejet je bil sklep o trajnem 
prenehanja potreb po večjem številu delavcev, zato so bili razlogi za redno 
odpoved pogodbe iz ekonomskih razlogov. V NLB d.d. so menili, da je za 
izboljšanje stroškovne učinkovitosti nujno izvajanje številnih dejavnosti pri 
zniževanju stroškov dela in števila zaposlenih. Tako so osrednjo pozornost 
namenjali pri upravljanju zaposlenih tudi pri izvajanju ukrepov za doseganje 
strateških ciljev NLB d.d. 
 
  

 

Graf 3: Število zaposlenih v NLB in v Skupini NLB v letih 2009 do 2013 
(http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

Iz grafa 3 prikazuje število zaposlenih v NLB d.d. in v Skupini NLB od leta 2009 do 
leta 2013. V NLB d.d. je bilo leta 2009 zaposlenih 4.050, leta 2010 se je število 
zaposlenih zmanjšalo na 3.991, v letu 2011 se je število zaposlenih zmanjšalo na 
3.713, v letu 2012 na 3.572 in v letu 2013 je bilo v NLB d.d. zaposlenih 3.425. Od 
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leta 2009 do leta 2013 se je število zaposlenih znižalo za 625. V Skupini NLB je bilo 
leta 2009 zaposlenih 8.019, leta 2010 se je število zmanjšalo na 7.873, leta 2011 
je bilo število zmanjšano na 7.448, leta 2012 je bilo zaposlenih 7.028 in leta 2013 
je bilo v Skupini NLB zaposlenih 6.912. Od leta 2009 do leta 2013 se je število 
zaposlenih v Skupini NLB znižalo za 1.107. Iz grafa je torej razvidno, da se je 
skupno število zaposlenih od leta 2009 do leta 2013 v NLB d.d. in Skupini NLB 
znižal za 1.732. 

 

Graf 4: Spol in starost zaposlenih v NLB d. d. 
(http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

 

Iz grafa 4 je razviden spol in starost zaposlenih od leta 2009 do leta 2013. V NLB d. 
d. je bilo največ zaposlenih žensk, in sicer v povprečju 74 %, moških pa v 
povprečju 25 %. Povprečna starost zaposlenih je bila 44 let. 

 

Graf 5: Število novozaposlenih in prenehanje delovnega razmerja v NLB d. d. 
(http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

 

Iz grafa 5 je razvidno število novozaposlenih in število prenehanj delovnega 
razmerja od leta 2009 do leta 2013 v NLB d.d. V letu 2009 je NLB d.d. zaposlila 
128 novih delavcev, leta 2010 je bilo 146 novo zaposlenih, leta 2011 jih je bilo 
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novo zaposlenih le 22, leta 2012 so v NLB d.d. zaposlili 76 novih delavcev in leta 
2013 je bilo za novo zaposlenih 26 delavcev. Od leta 2009 do leta 2013 je NLB d.d. 
na novo zaposlila 398 delavcev. Medtem ko je NLB d.d. zaposlovala nove delavce, 
jim je od leta 2009 do leta 2013 redno zaposlenim prenehalo delovno razmerje 
1.070 delavcem. Največ prenehanj delovnega razmerja je bilo leta 2011, najmanj 
pa 2013. Leta 2009 in leta 2013 je bilo odpuščenih najmanj delavcev, leta 2010 in 
leta 2012 se je število povečalo za cca. 30 delavcev, Leta 2011 se je število 
odpuščenih delavcev povečalo na cca 83 delavcev. 
 
8.6.6. PRIKAZI STROŠKOV DELA IN ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 

V tem poglavju bomo prikazali podatke o stroških dela in o administrativnih 
stroških v letih 2008 in 2009, ter jih primerjali z letom 2014 in 2015.  
 
 
Stroški dela v tisoč EUR: 2008 2009 2014 2015 
Bruto plače 180.227 174.685 87.741 86.800 
Dajatve za pokojninsko 
zavarovanje 

14.373 14.241 6.787 6.570 

Dajatve za socialno zavarovanje 12.434 12.552 5.872 5.592 
Ugodnosti zaposlenih 8.535 11.057 2.021 2.813 

Tabela 1: Stroški dela (v tisoč EUR) 
(http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

 

Iz tabele 1 so razvidni stroški dela v letih 2008, 2009, 2014 in 2015. Leta 2008 je 
NLB d.d. zabeležila najvišje stroške bruto plač. Že leta 2009 so se ti stroški znižali 
za 5.542.000 EUR. Leta 2014 so bili stroški bruto plač glede na leto 2008 manjši 
kar za 92.486.000 EUR, leta 2015 pa so se stroški dela v primerjavi z letom 2014 
malenkost znižali. Ugodnosti zaposlenih so se v letu 2009 v primerjavi z letom 
2008 sicer povečale, vendar so bile v letu 2014 drastično nižje. V 2015 so se 
ugodnosti zaposlenih ponovno povečale. 

Zniževanje stroškov se je nadaljevalo tudi v letu 2010 in v naslednjih letih. Leta 
2010 je bilo na območju cele Slovenije 158 poslovalnic, 719 bančnih avtomatov. 
Na območjih, kjer poslujejo članice NLB skupine, pa je bilo 313 poslovalnic in 445 
bankomatov. 

Poslovni stroški skupaj z amortizacijo so v NLB Skupini v poslovnem letu znašali 
393,1 mio EUR, kar pomeni 5 % znižanje kot v primerjavi z letom 2009. Če pa 
pogledamo stroške dela, ugotovimo, da so bili nižji za 10,6 mio EUR oziroma 5 %. 
Največ so se stroški dela spremenili zaradi zmanjšanja števila zaposlenih. Na 
nivoju planov za prihodnja leta  ugotavljamo, da je banka v letu 2010 uvedla 
spremembe svoje strategije. Na novo so oblikovali ključne dolgoročne finančne 
cilje in ponovno definirali strateške trge, kajti jasni strateški cilji so ključni za 
uspešnost banke. Poleg strateških ciljev so pomembni tudi strateški viri, viri 
financiranja in strokovna delovna sila. Strateški vir je kapital. NLB Skupina s 
pridruženimi in skupaj obvladovanimi družbami je ob koncu leta imela 8.809 
zaposlenih, od tega 3.723 v tujini. V primerjavi z letom 2009 za 2 % manj 
zaposlenih. NLB je pa ob koncu leta 2010 imela zaposlenih 3.991 ljudi, vendar jih 
ji od tega števila 169 zaposlenih imelo sklenjeno razmerje za določen čas. Banka 
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je sicer v letu 2010 zaposlila 146 novih delavcev, od tega jih je imelo 106 delavcev 
sklenjeno pogodbo za določen čas. V istem letu je banko zapustilo 205 zaposlenih, 
med njimi je bilo skoraj 55 % starejših delavcev. Za izboljšanje stroškovne 
učinkovitosti so potekale številne dejavnosti pri zniževanju stroškov poslovanja ter 
zmanjševanje števila zaposlenih. 

Kot vidimo, se nadaljuje trend zniževanja stroškov z odhodi delavcev, in sicer 
število zaposlenih se je glede na leto 2010 zmanjšalo za 278, kar pomeni s 3991 na 
3713, stroški dela pa so se glede na predhodno leto znižali za 3,8 mio EUR, se 
pravi s 130,8 na 127 mio EUR. Ugotavljamo, da so v tem letu bile ustanovljene 
razne projektne skupine zaradi reorganizacije tudi na področju NLB Skupine. Če 
pogledamo še v leto 2012, ugotovimo, da je racionalizacija poslovanja in 
upravljanje stroškov še naprej prednostna naloga tudi v tem letu. Poslovni stroški 
skupaj z amortizacijo so v NLB Skupini znašali 368,2 mio EUR, kar je 3 % znižanje v 
primerjavi z letom 2011. Zmanjšali so se stroški dela, zavarovanja, stroški 
oglaševanja ter stroški materiala. Obseg stroškov amortizacije se je prav tako 
zmanjševal, in sicer zaradi optimizacije investiranja. V letu 2012 so bili stroški v 
primerjavi s predhodnim letom nižji za 14,6 mio EUR oziroma za 6 %. To nižanje 
stroškov je dokaz, da se je banka stalno prizadevala za zniževanje stroškov. NLB 
Skupina je leto 2012 zaključila z izgubo v višini 273,5 mio EUR. NLB d. d. rezultat 
je bil tudi negativen v višini 304,9 mio EUR (Letno poročilo 2011). 

 

Splošni in administrativni 
stroški v tisoč EUR: 

2008 2009 2014 2015 

Stroški materiala 10.002 7.923 4.297 5.729 
Stroški vzdrževanja 10.520 11.918 11.971 12.271 
Stroški reklame 5.255 4.259 1.941 2.700 
Stroški zavarovanja 3.774 3.744 1.646 1.578 
Stroški svetovalnih storitev 3.071 2.838 9.889 9.689 
Stroški službenih potovanj 2.455 2.258 651 637 
Šolnine in štipendije 1.454 933 908 1.124 
Reprezentančni stroški 1.662 1.054 189 290 

Tabela 2: Splošni in administrativni stroški v tisoč EUR 
(Vir: http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

 

Iz tabele 2 so razvidni splošni in administrativni stroški v tisoč EUR. Stroški 
materiala so se od leta 2008 do leta 2009 znižali za 2.079.000 EUR, v letu 2014 in 
2015 v primerjavi z letom 2008 in 2009 pa so se stroški materiala prepolovili. Pri 
stroških vzdrževanja lahko opazimo v opazovanih letih rahel rastoči trend. Stroški 
zavarovanja so bili najmanjši v letu 2015 in so se v primerjavi z letom 2008 
zmanjšali za 2.196.000 EUR. Stroški svetovalnih storitev so se v primerjavi z letom 
2008 in letom 2015 močno povišali, in sicer za 6.618.000 EUR. Stroški službenih 
potovanj so bili najmanjši v letu 2015 in so se v primerjavi z letom 2008 znižali za 
1.818.000 EUR. Stroški za šolnine in štipendije so bili v letu 2008 najvišji, leta 
2009 so se znižali za 521.000 EUR, leta 2014 so bili še za 25.000 EUR nižji, medtem 
ko so v letu 2015 narasli za 216.000 EUR. Pri reprezentančnih stroških lahko 
opazimo najnižjo raven v letu 2014 in nato rahel porast v letu 2015.  
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Graf 6: Vpliv racionalizacije v NLB d.d. od leta 2008-2015 
(http://www.nlb.si/finančna-poročila) 

 
 
V grafu 6 je razviden vpliv racionalizacije stroškov v NLB d.d. v letih 2008 do 2015. 
Leta 2008 je NLB d.d. zabeležila najvišje stroške. Že leta 2009 so se ti stroški 
znižali za 3.905.000 EUR. Leta 2010 so se stroški glede na leto 2009 znižali za 
1.758.000 EUR. V letu2011 so bili stroški glede na leto 2010 manjši samo za 
227.000 EUR. Leta 2012 v primerjavi z letom 2011 lahko opazimo porast znižanja 
stroškov za 2.053.000 EUR. Trend zniževanja se je nadaljeval v leto 2013, kjer so 
zabeležili nižje stroške v primerjavi z letom 2012 za 3.091.000 EUR. V letu 2014 so 
se stroški v primerjavi z letom 2013 znižali za 2.242.000 EUR. Leta 2015 so se 
stroški v primerjavi z letom 2014 znižali za 2.946.000 EUR. Iz grafa lahko 
razberemo, da je racionalizacija pozitivno vplivala na višino znižanja stroškov v 
NLB d.d. saj so se stroški od leta 2008 do leta 2015 znižali kar za 16.222.000 EUR. 
 
8.7. CILJI ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB 
 
Spodaj navajamo, kaj si je banka postavila za cilj na začetku sprememb 
organizacijske strukture (Letno poročilo 2013): 
 
Kot prvi cilj so opredelili: 

• začetek prilagajanja organizacijske strukture novi strukturi banke. 
 Na začetku nastajanja nove strukture banke so bile zelo pomembne postavke, kot 
so spremenjene metode dela, optimizacija poteka dela in nalog na osnovi 
sprememb v delovnih procesih banke, spremembe organizacijskih prioritet glede 
na prioritete banke. 
 
Kot drugi cilj so opredelili: 
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• učinkovito organizirati banko. 
Za ta cilj je pomembno zniževanje števila organizacijskih nivojev in 
organizacijskih enot, združevanje in ukinjanje organizacijskih enot, optimiziranje 
pooblastil. 
 
Kot tretji cilj so opredelili: 

• vzpostavitev neposredne in kakovostne komunikacije.  
Ta cilj je zelo pomemben za hitrejše poslovno odločanje, spoznavanje in 
zadovoljevanje stalno spreminjajočih se potreb strank. 
 
Kot četrti cilj so opredelili: 

• uvesti standardiziran pristop.   
Določa pomembnost stranke, kar pomeni, da je za banko pomembno, da je 
prisotna v vseh pomembnih poslovnih središčih ter da je pristop prilagojen stranki. 
 
Kot peti cilj so opredelili: 

• usklajeno obvladovanje tveganj in priložnosti. 
Predstavlja tveganja in priložnosti za stranke posameznega profila. 
 
Kot šesti cilj so opredelili: 

• optimizacija resursov in poslovnih znanj. 
 
Število organizacijskih enot se je zmanjšalo za 13 %. Reorganiziranih pa je bilo 15 
organizacijskih enot. Število odborov in organov banke se je zmanjšalo za 50 %. 
Kot pomemben del reorganizacije v prvi fazi organizacijskih sprememb lahko 
navedemo premestitev dejavnosti upravljanja projektov iz nekdanje IT projektne 
pisarne v projektno pisarno, ki je odgovorna za celoten projektni portfelj banke. 
Ugotavljamo pa tudi, da je bil cilj reorganizacije projektne pisarne upravljanje in 
spremljanje aktivnih projektov na ravni banke in podpora Programu preobrazbe 
(Letno poročilo 2013). 
 
8.8. OCENA UČINKOV REORGANIZACIJE V NLB D. D. 
 
NLB d.d. je sprožila proces temeljite reorganizacije. Spremembe so bile za NLB 
d.d. nujno potrebne predvsem z vidika prilagoditve strukture in obsega poslovanja 
gospodarskim razmeram na bančnem trgu. Reorganizacija predstavlja enega izmed 
ključnih ukrepov za zniževanje stroškov poslovanja in dolgoročno vzdržno 
konkurenčno sposobnost in donosno poslovanje.  
 
V svoji strateški dejavnosti bo NLB d.d. razpoznavna po dobrem poznavanju svojih 
strank, raznolikih storitev, svetovalnih sposobnostih, dostopnosti in konkurenčnosti 
svojih produktov, storitev in tržnih poti. 
 
Po reorganizaciji bo NLB d.d. opravljala predvsem tradicionalne bančne storitve, 
ki jih bo še v prihodnosti dopolnila z dodatno ponudbo, predvsem glede na potrebe 
strank. NLB d.d. se neprenehoma osredotoča predvsem na kakovostno in 
učinkovito zagotavljanje svojih storitev in s tem si želi tudi doseči najvišjo stopnjo 
zadovoljstva strank. NLB d.d. tudi vlaga v razvoj kompetenc in pridobivanja 
izkušenj sodelavcev preko procesa ciljnega vodenja.  
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NLB d.d. tudi podpira pomembne projekte v okolju, v katerem je prisotna, 
predvsem na področju podjetništva, športa, kulture in dobrodelnosti. NLB d.d. je z 
reorganizacijo izboljšala kulturo integritete, odgovornosti in razmišljanja v smeri 
končne rešitve, ki naj bi bila najboljša za vse udeležence. NLB d.d. si je tudi 
zastavila cilj, da ustvari delovno okolje, ki bo imelo svoje temelje v kulturi 
integritete, skladnosti poslovanja z zakonodajo, pravili in vrednotami ter v etičnih 
standardih.  
 
Namen reorganizacije NLB d.d. je bil, da banka ponovno pridobi zaupanje strank, 
poslovnih partnerjev in predvsem družbe kot celote. Cilj banke je bil, da s svojim  
racionaliziranim tržnim pristopom izboljša komunikacijo s strankami in ponovno 
pridobi njihovo zaupanje v svoje poslovanje s številnimi dodatnimi ugodnostmi. 
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9. SKLEP 
 
Finančna krize se je v NLB d.d. začela odražati predvsem na njeno poslovanje, kar 
je za banko pomenilo, da mora za svoj obstoj vse svoje aktivnosti usmeriti 
predvsem na področje zagotavljanja likvidnosti. Ker pa je banki v zadnjih letih 
močno upadel ugled predvsem pri prebivalstvu in podjetjih, je za vzdržnost 
stabilnosti in uspešnosti banke bila edina rešitev izvedba temeljitega 
prestrukturiranja. V NLB d.d. so se odločili, da z reorganizacijo, optimizacijo in 
racionalizacijo izboljšajo poslovne procese.  
 
Z optimizacijo in reorganizacijo je banka postopno zmanjševala število zaposlenih. 
Vsem presežnim delavcem je banka namenila posebno pozornost s socialnim 
programom, predvsem tako, da jim je omogočila usposabljanje za uspešnejše 
iskanje nove zaposlitve, individualno karierno svetovanje, povezovanje s 
potencialnimi delodajalci in ponujeno  dodatno strokovno pomoč. Reorganizacija 
je močno vplivala na število in strukturo zaposlenih, ki podpirajo poslovne procese 
v banki, saj se je od leta 2008 do junija 2016 število zaposlenih zmanjšalo za 
1.146. NLB d.d. še vedno zaposluje 2.970 ljudi, vendar nadaljne napovedi banke 
so, da se bo število zaposlenih v nadaljnjih štirih letih še znižalo. Od 
prestrukturiranja je banka za nadaljnji razvoj pozornost namenila razvoju 
zaposlenih v smeri izboljšave na področju kompetenc, ciljnega vodenja in 
upravljanja talentov.  
 
V postopku optimizacije poslovne mreže je NLB d.d. izvedla nujne ukrepe za 
zniževanje stroškov predvsem na prostorskem združevanju poslovnih prostorov 
organizacijskih enot na skupno lokacijo. Banka je s predhodno ocenitvijo zaprla 
več poslovalnic in odstranila bančne avtomate z nedonosnih lokacij. Banka bo z 
optimizacijo poslovne mreže, ukinjanjem posameznih enot in zmanjševanjem 
bančnih avtomatov nadaljevala tudi v prihodnje. Vse dobro donosne poslovalnice 
je banka začela postopno obnavljati z namenom uvedbe koncepta, ki naj bi 
omogočil odprto komunikacijo stranke z bančnim svetovalcem. S prostorsko 
optimizacijo je banka znižala visoke stroške najemnin.   
 
S postopkom racionalizacije je NLB d.d. posegla tudi na področja nabave in porabe 
materiala in tehnologije. Racionalizacija stroškov pa je vplivala tudi na stroške 
dela oziroma prestrukturiranje zaposlenih v banki. Ocena banke je bila, da lahko z 
izboljšanjem produktivnosti in učinkovitosti še dodatno zniža stroške. Opazen 
rezultat znižanja stroškov je banka dosegla predvsem pri stroških dela, splošnih in 
administrativnih stroških. Vsi stroški so se zniževali postopoma v obdobjih od leta 
2008 do 2015.  
 
Velik vpliv na poslovanje banke ima tudi hiter razvoj tehnoloških novosti. Mobilna 
tehnologija določa način življenja, zato tudi NLB d.d. nanje prenaša vse več 
bančnih storitev, vendar pa bi moralo biti za banko še vedno pomembno, da utrdi 
osebne stike s komitenti in s tem zagotovijo varnost poslovanja.  
 
S prestrukturiranjem oziroma z uvajanjem sprememb je NLB d.d. dosegla raven, 
pri kateri se veliko zaposlenih sooča z velikimi spremembami na delovnem mestu. 
Kljub močnemu znižanju števila zaposlenih, se bo v nadaljnjih štirih letih to še 
nadaljevalo. Prestrukturiranje še posebej zmanjševanje števila zaposlenih z 
upokojevanjem in odpuščanjem sta vplivala tako na tiste, ki so postali brezposelni 
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kot tudi na tiste, ki so ohranili delovno mesto. Obdobje prestrukturiranja NLB d.d. 
je na mnogih zaposlenih pustilo posledice na zdravju, občutku varnosti in dobrem 
počutju na delovnem mestu. Veliko zaposlenih je moralo zaradi premestitve v 
druge poslovalnice tudi spremeniti svoje delovno okolje. Take spremembe 
delovnega okolja pri zaposlenih lahko povzročijo stres, ki je eden izmed glavnih 
dejavnikov, ki vodijo v bolezen in odsotnost zaposlenega. Negotovost zaposlitve 
vpliva na zaposlene tudi tako, da niso miselno dovolj zbrani in učinkoviti.  
 
Številni ukrepi, ki jih je NLB d.d. izvedla z racionalizacijo, so imeli številne 
pozitivne učinke na znižanje strokov. Kljub zniževanju stroškov na vseh ravneh pa 
je banka poskušala ohraniti skrb za zaposlene z različnimi ukrepi za preprečevanje 
nastanka raznih obolenj in zdravstvenih okvar. Ker se je v medijih v preteklosti 
veliko govorilo o tako imenovani »Slabi banki« je NLB d.d. želela z imenom 
»Zdrava banka« ustvariti nov zagon, ki bi že v začetku spodbudil zaposlene k 
aktivnemu sprejemanju predlaganih aktivnosti. Vsak primer bolezni zaradi stresa, 
depresije ali tesnobe pomeni v povprečju 30 izgubljenih delovnih dni. Dolgoročni 
cilj »Zdrave banke« z vidika organizacije je izboljšanje počutja zaposlenih na 
delovnem mestu in zmanjšati delež bolniških odsotnosti na letni ravni. Promocij 
zdravja na delovnem mestu v NLB d.d. ne sme biti nujno zlo, ki jim ga nalaga 
zakonodaja, ampak mora biti del načina življenja v NLB d.d., ki se prepleta z 
ostalimi aktivnostmi, povezanimi z zaposlenimi. 
 
Namen racionalizacije v NLB d.d. ni bil samo ukinjanje poslovalnic, bankomatov in 
zmanjševanje števila zaposlenih, ampak so želeli narediti banko maksimalno 
učinkovito, optimalno organizirano in vodeno z zelo jasno določenimi cilji ter 
odgovornostmi na vseh ravneh banke. Racionalizacija v NLB d.d. je dosegla 
učinkovit pregled na vseh ravneh procesov za doseganje ciljev. Izvedena je bila na 
učinkovit in stroškovno sprejemljiv način, pri čemer je bila zagotovljena 
kvalitetna kakovost storitev strankam in zadovoljstvo zaposlenih. 
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