
DruDruDruDružžžžbena odgovornost,bena odgovornost,bena odgovornost,bena odgovornost,
vodenje podjetij in ljudi v kriznem vodenje podjetij in ljudi v kriznem vodenje podjetij in ljudi v kriznem vodenje podjetij in ljudi v kriznem 

obdobjuobdobjuobdobjuobdobju ----
pogledpogledpogledpogled kristjanakristjanakristjanakristjana
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Je odpuJe odpuJe odpuJe odpuššššččččanje ljudi neizbeanje ljudi neizbeanje ljudi neizbeanje ljudi neizbežžžžno?no?no?no?

�PrePrePrePrežžžživetje: solventnost, ivetje: solventnost, ivetje: solventnost, ivetje: solventnost, 
likvidnost, likvidnost, likvidnost, likvidnost, 

�PrePrePrePrežžžživetje: investicije, ivetje: investicije, ivetje: investicije, ivetje: investicije, 
izgube ali manjizgube ali manjizgube ali manjizgube ali manjšššši dobii dobii dobii dobiččččkikikiki

�PrePrePrePrežžžživetje: tudi izguba ivetje: tudi izguba ivetje: tudi izguba ivetje: tudi izguba 
ugleda podjetjaugleda podjetjaugleda podjetjaugleda podjetja

� Ljudje: znanje in Ljudje: znanje in Ljudje: znanje in Ljudje: znanje in 
izkuizkuizkuizkuššššnje, vrednote, nje, vrednote, nje, vrednote, nje, vrednote, 
organizacija, timsko organizacija, timsko organizacija, timsko organizacija, timsko 
delodelodelodelo

�Drugi dDrugi dDrugi dDrugi dééééleleleležžžžnikinikinikiniki

� Pomembno je gledati Pomembno je gledati Pomembno je gledati Pomembno je gledati dolgorodolgorodolgorodolgoroččččnononono
� Ljudje so kljuLjudje so kljuLjudje so kljuLjudje so ključčččnininini
� ZniZniZniZnižžžžanje stroanje stroanje stroanje strošššškov dela: kaj kov dela: kaj kov dela: kaj kov dela: kaj pa znipa znipa znipa znižžžžanje delovnega anje delovnega anje delovnega anje delovnega ččččasa in nadomestil?asa in nadomestil?asa in nadomestil?asa in nadomestil?
� PoloviPoloviPoloviPoloviččččni delavnik za vse ni delavnik za vse ni delavnik za vse ni delavnik za vse je boljje boljje boljje boljšššši od odpui od odpui od odpui od odpuššššččččanja anja anja anja polovice delavcev!polovice delavcev!polovice delavcev!polovice delavcev!
� Kaj pa del nadomestil Kaj pa del nadomestil Kaj pa del nadomestil Kaj pa del nadomestil plaplaplaplaččččan po uspehu druan po uspehu druan po uspehu druan po uspehu družžžžbe, be, be, be, ččččez leto+ dni?ez leto+ dni?ez leto+ dni?ez leto+ dni?
� UdeleUdeleUdeleUdeležžžžba delavcev pri ba delavcev pri ba delavcev pri ba delavcev pri lastninilastninilastninilastnini, , , , dobidobidobidobiččččku, tveganjih ku, tveganjih ku, tveganjih ku, tveganjih 
� ZniZniZniZnižžžžanje drugih stroanje drugih stroanje drugih stroanje drugih strošššškov!kov!kov!kov!
� Financiranje preFinanciranje preFinanciranje preFinanciranje prežžžžiiiivetja v vetja v vetja v vetja v kriznem obdobjukriznem obdobjukriznem obdobjukriznem obdobju
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Za vodstva je odpuZa vodstva je odpuZa vodstva je odpuZa vodstva je odpuššššččččanje ljudi zelo stresnoanje ljudi zelo stresnoanje ljudi zelo stresnoanje ljudi zelo stresno

� Pomanjkanje znanja in Pomanjkanje znanja in Pomanjkanje znanja in Pomanjkanje znanja in 
izkuizkuizkuizkuššššenj za upravljanje v enj za upravljanje v enj za upravljanje v enj za upravljanje v 
kriznih obdobjihkriznih obdobjihkriznih obdobjihkriznih obdobjih

� Negotovost, neodloNegotovost, neodloNegotovost, neodloNegotovost, neodloččččnostnostnostnost
� Predvsem pomanjkanje Predvsem pomanjkanje Predvsem pomanjkanje Predvsem pomanjkanje 

znanja in izkuznanja in izkuznanja in izkuznanja in izkuššššenj pri enj pri enj pri enj pri 
odpuodpuodpuodpuššššččččanju delavcev:anju delavcev:anju delavcev:anju delavcev:

� Pravna podlaga in HR postopkiPravna podlaga in HR postopkiPravna podlaga in HR postopkiPravna podlaga in HR postopki
� Komuniciranje, obveKomuniciranje, obveKomuniciranje, obveKomuniciranje, obveššššččččanje: kdo? anje: kdo? anje: kdo? anje: kdo? 

kaj? kdaj? kako?kaj? kdaj? kako?kaj? kdaj? kako?kaj? kdaj? kako?
� Osebni pogovoriOsebni pogovoriOsebni pogovoriOsebni pogovori
� VpraVpraVpraVpraššššanja & odgovorianja & odgovorianja & odgovorianja & odgovori

� Strokovna pomoStrokovna pomoStrokovna pomoStrokovna pomočččč, tudi , tudi , tudi , tudi 
psiholopsiholopsiholopsihološššškakakaka

�OdloOdloOdloOdloččččanje:anje:anje:anje:

�Koliko?Koliko?Koliko?Koliko?

�Kdo?Kdo?Kdo?Kdo?

�Kdaj?Kdaj?Kdaj?Kdaj?

�Kako? Kako? Kako? Kako? 
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Temeljna naTemeljna naTemeljna naTemeljna naččččela naela naela naela našššše veree veree veree vere

�Cilj Cilj Cilj Cilj žžžživljenja je boivljenja je boivljenja je boivljenja je božžžžje kraljestvoje kraljestvoje kraljestvoje kraljestvo
� Ljubi svojega bliLjubi svojega bliLjubi svojega bliLjubi svojega bližžžžnjeganjeganjeganjega
� Ljubi svojega sovraLjubi svojega sovraLjubi svojega sovraLjubi svojega sovražžžžnikanikanikanika
�Pomagaj vdovi, siroti, revnemu, tujcu, najPomagaj vdovi, siroti, revnemu, tujcu, najPomagaj vdovi, siroti, revnemu, tujcu, najPomagaj vdovi, siroti, revnemu, tujcu, najššššibkejibkejibkejibkejššššemuemuemuemu
�SpoSpoSpoSpošššštuj dostojanstvo vsakega tuj dostojanstvo vsakega tuj dostojanstvo vsakega tuj dostojanstvo vsakega ččččlovekalovekalovekaloveka
�Denar (bogastvo) je sredstvo, ne ciljDenar (bogastvo) je sredstvo, ne ciljDenar (bogastvo) je sredstvo, ne ciljDenar (bogastvo) je sredstvo, ne cilj
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Temeljna naTemeljna naTemeljna naTemeljna naččččela vedenja v podjejtihela vedenja v podjejtihela vedenja v podjejtihela vedenja v podjejtih

�Podjetja ustvarjajo in Podjetja ustvarjajo in Podjetja ustvarjajo in Podjetja ustvarjajo in 
popopopoššššteno delijo bogastvo, teno delijo bogastvo, teno delijo bogastvo, teno delijo bogastvo, 
v skupno dobrov skupno dobrov skupno dobrov skupno dobro

�Podjetnik prevzema Podjetnik prevzema Podjetnik prevzema Podjetnik prevzema 
razumna tveganja razumna tveganja razumna tveganja razumna tveganja 

�Podjetje pospePodjetje pospePodjetje pospePodjetje pospeššššuje uje uje uje 
celostni, duhovni, celostni, duhovni, celostni, duhovni, celostni, duhovni, 
kulturni in gmotni kulturni in gmotni kulturni in gmotni kulturni in gmotni 
napredek vsakega napredek vsakega napredek vsakega napredek vsakega 
ččččlovekalovekalovekaloveka

�Ravnanje s soRavnanje s soRavnanje s soRavnanje s soččččutjem in utjem in utjem in utjem in 
humanim vedenjem, ko humanim vedenjem, ko humanim vedenjem, ko humanim vedenjem, ko 
od ljudi zahtevamo, da od ljudi zahtevamo, da od ljudi zahtevamo, da od ljudi zahtevamo, da 
zapustijo delovno mestozapustijo delovno mestozapustijo delovno mestozapustijo delovno mesto

� Zasebna lastnina je Zasebna lastnina je Zasebna lastnina je Zasebna lastnina je 
pravica in odgovornostpravica in odgovornostpravica in odgovornostpravica in odgovornost

�SubsidiarnostSubsidiarnostSubsidiarnostSubsidiarnost
�PraviPraviPraviPraviččččnostnostnostnost
�MirMirMirMir
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Nekaj nasvetov iz izkuNekaj nasvetov iz izkuNekaj nasvetov iz izkuNekaj nasvetov iz izkuššššenjenjenjenj

� OdloOdloOdloOdloččččitve po premisleku in itve po premisleku in itve po premisleku in itve po premisleku in 
posvetovanjihposvetovanjihposvetovanjihposvetovanjih

� Hitro in popolno Hitro in popolno Hitro in popolno Hitro in popolno 
obveobveobveobveššššččččanje: vseh, anje: vseh, anje: vseh, anje: vseh, 
odpuodpuodpuodpuššššččččenih, drugih enih, drugih enih, drugih enih, drugih 
ddddééééleleleležžžžnikov, javnostinikov, javnostinikov, javnostinikov, javnosti

� Priprava na pogovore, Priprava na pogovore, Priprava na pogovore, Priprava na pogovore, 
pogodbe, izplapogodbe, izplapogodbe, izplapogodbe, izplaččččila, izjaveila, izjaveila, izjaveila, izjave

� Osebni pogovori vodje z:Osebni pogovori vodje z:Osebni pogovori vodje z:Osebni pogovori vodje z:
� odpuodpuodpuodpuššššččččenimienimienimienimi
� ljudmi, ki ostanejoljudmi, ki ostanejoljudmi, ki ostanejoljudmi, ki ostanejo
� kljukljukljuključčččnimi zunanjimi nimi zunanjimi nimi zunanjimi nimi zunanjimi 

partnerjipartnerjipartnerjipartnerji

� PomoPomoPomoPomočččč pri iskanju nove pri iskanju nove pri iskanju nove pri iskanju nove 
zaposlitve, delovnega zaposlitve, delovnega zaposlitve, delovnega zaposlitve, delovnega 
mestamestamestamesta

� Dodatno izobraDodatno izobraDodatno izobraDodatno izobražžžževanjeevanjeevanjeevanje
� Izjava za novega Izjava za novega Izjava za novega Izjava za novega 

delodajalcadelodajalcadelodajalcadelodajalca
� PomoPomoPomoPomočččč pri uvajanju v pri uvajanju v pri uvajanju v pri uvajanju v 

predpredpredpredččččasno upokojitevasno upokojitevasno upokojitevasno upokojitev
� Odhod iz podjetja: takoj?Odhod iz podjetja: takoj?Odhod iz podjetja: takoj?Odhod iz podjetja: takoj?

� Postopek naj bo izveden v Postopek naj bo izveden v Postopek naj bo izveden v Postopek naj bo izveden v 
kratkem kratkem kratkem kratkem ččččasu: v enem asu: v enem asu: v enem asu: v enem 
dnevu!dnevu!dnevu!dnevu!
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Kako odloKako odloKako odloKako odloččččamo, kot kramo, kot kramo, kot kramo, kot krššššččččanski poslovneanski poslovneanski poslovneanski poslovnežžžžiiii

� Za preZa preZa preZa prežžžživetje se borimo ivetje se borimo ivetje se borimo ivetje se borimo 
tudi za manj dobitudi za manj dobitudi za manj dobitudi za manj dobiččččkonosne konosne konosne konosne 
posleposleposleposle

� Se trdno pogajamo za Se trdno pogajamo za Se trdno pogajamo za Se trdno pogajamo za 
dobave: cene, pladobave: cene, pladobave: cene, pladobave: cene, plaččččilo, itdilo, itdilo, itdilo, itd

� Direktorji se odreDirektorji se odreDirektorji se odreDirektorji se odreččččemo emo emo emo 
delu pladelu pladelu pladelu plačččč; zakasnimo ; zakasnimo ; zakasnimo ; zakasnimo 
izplaizplaizplaizplaččččiloiloiloilo

� Se odreSe odreSe odreSe odreččččemo nagradamemo nagradamemo nagradamemo nagradam
� Se odreSe odreSe odreSe odreččččemo avtu, manj emo avtu, manj emo avtu, manj emo avtu, manj 

potrebnim potovanjem, potrebnim potovanjem, potrebnim potovanjem, potrebnim potovanjem, 
konferencam, gostitvam, konferencam, gostitvam, konferencam, gostitvam, konferencam, gostitvam, 
ipd.ipd.ipd.ipd.

� Koga potrebujemo: Koga potrebujemo: Koga potrebujemo: Koga potrebujemo: 
kratkorokratkorokratkorokratkoroččččno, dolgorono, dolgorono, dolgorono, dolgoroččččnononono

� Vdove, samske matere Vdove, samske matere Vdove, samske matere Vdove, samske matere 
� Ubogi, nebogljeni, revni, Ubogi, nebogljeni, revni, Ubogi, nebogljeni, revni, Ubogi, nebogljeni, revni, 

invalidi, bolniinvalidi, bolniinvalidi, bolniinvalidi, bolni
� DruDruDruDružžžžinski oinski oinski oinski oččččetje, z velikimi etje, z velikimi etje, z velikimi etje, z velikimi 

drudrudrudružžžžinami, mladimi otroinami, mladimi otroinami, mladimi otroinami, mladimi otrokkkkiiii
� StarejStarejStarejStarejšššši, manj izobrai, manj izobrai, manj izobrai, manj izobražžžženi, eni, eni, eni, 

izkuizkuizkuizkuššššenienienieni
� Tujci, priseljenciTujci, priseljenciTujci, priseljenciTujci, priseljenci
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Nekaj grobih napakNekaj grobih napakNekaj grobih napakNekaj grobih napak

� PresenePresenePresenePreseneččččanje, sploanje, sploanje, sploanje, sploššššno no no no 
sporosporosporosporoččččanje imen: eanje imen: eanje imen: eanje imen: e----mail, mail, mail, mail, 
popopopoššššta, govoriceta, govoriceta, govoriceta, govorice

� SporoSporoSporoSporoččččilo s strani ilo s strani ilo s strani ilo s strani 
podrejenegapodrejenegapodrejenegapodrejenega

� Neolikanost, zadirNeolikanost, zadirNeolikanost, zadirNeolikanost, zadirččččnost, nost, nost, nost, 
surovost, grosurovost, grosurovost, grosurovost, grožžžžnjenjenjenje

� Negativne oceneNegativne oceneNegativne oceneNegativne ocene
� Laganje, licemerstvoLaganje, licemerstvoLaganje, licemerstvoLaganje, licemerstvo
� NepoNepoNepoNepošššštenost, nepravitenost, nepravitenost, nepravitenost, nepraviččččnostnostnostnost

� ŠŠŠŠikaniranje, nadlegovanje, ikaniranje, nadlegovanje, ikaniranje, nadlegovanje, ikaniranje, nadlegovanje, 
izsiljevanjeizsiljevanjeizsiljevanjeizsiljevanje

� Primerjave z drugimiPrimerjave z drugimiPrimerjave z drugimiPrimerjave z drugimi
� NeodloNeodloNeodloNeodloččččnost, nost, nost, nost, ““““cincanjecincanjecincanjecincanje””””
� ZavlZavlZavlZavlaaaaččččevanjeevanjeevanjeevanje
� Javno poniJavno poniJavno poniJavno ponižžžževanjeevanjeevanjeevanje
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Sestanek z vodjoSestanek z vodjoSestanek z vodjoSestanek z vodjo

� Nepotrebno, muNepotrebno, muNepotrebno, muNepotrebno, muččččno no no no 
ččččakanjeakanjeakanjeakanje

� Pripravljen, bistven, kratekPripravljen, bistven, kratekPripravljen, bistven, kratekPripravljen, bistven, kratek
� Human, olikan, vljuden, Human, olikan, vljuden, Human, olikan, vljuden, Human, olikan, vljuden, 

strokoven, mirenstrokoven, mirenstrokoven, mirenstrokoven, miren
� SpoSpoSpoSpošššštujotujotujotujočččč dostojanstvo dostojanstvo dostojanstvo dostojanstvo 

ččččllllovekaovekaovekaoveka
� PoPoPoPoššššten, odkritten, odkritten, odkritten, odkrit

� Brez primerjav, ocen,Brez primerjav, ocen,Brez primerjav, ocen,Brez primerjav, ocen,
� Razlog za odpuRazlog za odpuRazlog za odpuRazlog za odpuššššcanje: canje: canje: canje: 

gospodarska krizagospodarska krizagospodarska krizagospodarska kriza
� PoPoPoPoššššteni odgovori, ni teni odgovori, ni teni odgovori, ni teni odgovori, ni 

debatedebatedebatedebate
� Ni pogajanj, oklevanja, Ni pogajanj, oklevanja, Ni pogajanj, oklevanja, Ni pogajanj, oklevanja, 

mumumumuččččne tine tine tine tiššššiiiinenenene
� ZakljuZakljuZakljuZaključččček postopka na ek postopka na ek postopka na ek postopka na 

sestankusestankusestankusestanku
� Jezo je treba pomiritiJezo je treba pomiritiJezo je treba pomiritiJezo je treba pomiriti
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ZakljuZakljuZakljuZaključčččne misline misline misline misli
Je to mogoJe to mogoJe to mogoJe to mogočččče?e?e?e?

�Upravljanje v kriznem obdobju mora imeti dolgoroUpravljanje v kriznem obdobju mora imeti dolgoroUpravljanje v kriznem obdobju mora imeti dolgoroUpravljanje v kriznem obdobju mora imeti dolgoroččččne ne ne ne 
stratestratestratestratešššške cilje ke cilje ke cilje ke cilje 

�Mora upoMora upoMora upoMora upošššštevati vse dejavnike in udeletevati vse dejavnike in udeletevati vse dejavnike in udeletevati vse dejavnike in udeležžžžence, ence, ence, ence, 
predvsem pa: so odpupredvsem pa: so odpupredvsem pa: so odpupredvsem pa: so odpuššššččččanja delavcev res anja delavcev res anja delavcev res anja delavcev res 
neizbeneizbeneizbeneizbežžžžna?  na?  na?  na?  

� Ljudje so kljuLjudje so kljuLjudje so kljuLjudje so ključčččni: v podjetju, regiji, drni: v podjetju, regiji, drni: v podjetju, regiji, drni: v podjetju, regiji, držžžžavi!avi!avi!avi!
�OdpuOdpuOdpuOdpuššššččččanje ljudi mora biti primerno pripravljenoanje ljudi mora biti primerno pripravljenoanje ljudi mora biti primerno pripravljenoanje ljudi mora biti primerno pripravljeno
�Vsako obVsako obVsako obVsako obččččevanje z ljudmi mora biti: humano, evanje z ljudmi mora biti: humano, evanje z ljudmi mora biti: humano, evanje z ljudmi mora biti: humano, 

popopopoššššteno, prisrteno, prisrteno, prisrteno, prisrččččno, mirno, olikano in vljudno!no, mirno, olikano in vljudno!no, mirno, olikano in vljudno!no, mirno, olikano in vljudno!
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ZakljuZakljuZakljuZaključčččne misline misline misline misli
Je to mogoJe to mogoJe to mogoJe to mogočččče?e?e?e?

�Kristusov evangelij; Matej 5, 1Kristusov evangelij; Matej 5, 1Kristusov evangelij; Matej 5, 1Kristusov evangelij; Matej 5, 1----28282828
�Gospod pomaga, Gospod pomaga, Gospod pomaga, Gospod pomaga, čččče ga prosie ga prosie ga prosie ga prosišššš
�Molitev, predvsem skupnaMolitev, predvsem skupnaMolitev, predvsem skupnaMolitev, predvsem skupna
�PostPostPostPost
�MiloMiloMiloMiloššššččččinainainaina / / / / solidarnostsolidarnostsolidarnostsolidarnost
�Modrost & praviModrost & praviModrost & praviModrost & praviččččnost & razsodnostnost & razsodnostnost & razsodnostnost & razsodnost
��Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!Ljubezen do revnega = ljubezen do Boga!


