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POVZETEK 

V kontekstu poslovanja organizacij v sodobnem okolju na Shakespearovo vprašanje "To be, 

or not to be?" (biti ali ne biti) podaja Friderich Nietzsche odgovor: "The snake which cannot 

cast its skin has to die" (Kača, ki se ne levi, mora umreti.). Spremembe so sicer nevarna in 

zahtevna pot v konkurenčnost ter prihodnost ali pa edini izhod iz slepe ulice z imenom 

"kriza". Pri spreminjanju organizacije je koncept poslovnega modela pomembno in za 

uporabo enostavno orodje, ki vršnemu managementu pojasnjuje, kakšno vrednost organizacija 

nudi odjemalcu, kakšne vire za to potrebuje in kako iz svojih aktivnosti ustvari dobiček. Ker 

je koncept imanenten vsaki organizaciji, ga je za njegovo implementacijo potrebno le 

artikulirati. 

Ključne besede: poslovni model, Canvas, inoviranje poslovnega modela, orodje za 

vizualizacijo, vrednost za uporabnika, ustvarjanje vrednosti. 

SUMMARY 

In the context of organisations operating in a modern environment, Shakespeare's question 

"To be, or not to be" is answered by Friderich Nietzsche as follows: "The snake which cannot 

cast its skin has to die". While changes are a dangerous and demanding path to 

competitiveness and to the future, they can also be the only exit from a "dead-end street" 

named "Crisis". When changing an organisation, the business model concept is an important 

and easy-to-use tool which explains to the executive management what is the value that the 

organisation provides to the customer and what are the resources needed for this, as well as 

how to generate profit with the business activities. As this concept is immanent in all 

organisations, its implementation only requires that it be articulated. 

Keywords: business model, Canvas, business model innovation, visualization tool, value 

proposition, value creation. 

UDK: 001.895:005(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju pričujočega dela na kratko predstavljamo problem, izhodišča in na prvi 

pogled retorično raziskovalno vprašanje, ali se organizacije zaradi spreminjajočih se okoliščin 

poslovanja spreminjajo. Kot bomo v nadaljevanju videli, to v preučevanih razmerah 

slovenskega poslovnega okolja še zdaleč ni retorično, spreminjanje organizacije pa ne 

samoumevno.      

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

S hitrim spreminjanjem pogojev in okoliščin poslovanja ter navad in želja uporabnikov je 

vsaka organizacija, ki hoče biti konkurenčna in želi preživeti, prisiljena v spreminjanje 

poslovanja v smislu Darwinove teorije evolucije: preživijo tisti, ki se prilagodijo. Kako torej 

spreminjati in prilagajati organizacijo, ko pa vemo, da so vsake spremembe neželene, 

zahtevajo veliko virov in vodijo v negotovo in nevarno področje? 

Spreminjanje in prilagajanje organizacije je izjemno zahtevno in v sodobnem okolju toliko 

kompleksno, da je taka aktivnost brez ustreznega orodja težko uspešno izvedljiva. 

Trdovratnost dominantne logike,1 ki sta jo opisala Prahalad in Bettis (1986), je velika ovira 

spremembam. Clay Christensen je na enem najbolje ocenjenih predavanj na Harvardski 

univerzi2 citiral izjavo bivšega vodilnega managerja podjetja Intel Andyja Groovea, ki je za 

skupnost Informationweek izjavil: "Izstopajoče nove tehnologije so neprimerne. Dejansko so 

nepomembne in zajebejo vaš poslovni model". Amit in Zott (2001) vidita vzrok odporu 

motečim inovacijam v strahu managerjev pred spreminjanjem obstoječe alokacije sredstev, 

kar lahko ogrozi obstoječi poslovni model. Chesbrough (2010) se z njunim stališčem strinja in 

kot drugi vir odpora spremembam dodaja kognitivno omejitev, ki se kaže v managerski 

obstrukciji razvoja novega poslovnega modela.  

Koncept poslovnega modela 

Začetno obdobje hitre rasti ponudbe storitev v svetovnem spletu v devetdesetih letih3 je 

opozorilo na koncept, ki je bil že dolgo prisoten, pa vendar do tedaj neeksplicitno izražen. Že 

v sredini devetnajstega stoletja je ameriško podjetje v mesni industriji4 spremenilo način 

poslovanja s ciljem večjega zadovoljstva kupcev in večje dobičkonosnosti. Glede na do sedaj 

uveljavljene definicije poslovnega modela lahko ugotovimo, da je podjetje imelo poslovni 

                                                 

1 Način konceptualiziranja poslovanja in odločanja o alokaciji kritičnih virov. 
2 Predavanje Building and Sustaining a Successful Enterprise, Course Number 1504. 

3 Poudariti moramo, da poslovni model ni produkt obdobja t. i. dot-com podjetij in kot tak ni kriv za 

propad marsikaterega tovrstnega podjetja. 

4 Podjetje Swift and Company je po letu 1870 spremenilo način distribucije svežega mesa in s tem 
izboljšalo poslovne rezultate kot tudi končni produkt (Encyclopedia of Chicago 2005). 
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model, ki ga je inoviralo – pa čeprav je šele mnogo let kasneje novinar Michael Lewis 

v svojem članku napovedal, da bodo prihodnje organizacije temeljile na "poslovnem modelu" 

povezanosti zgolj preko svetovnega spleta (Slávik in Richard 2014). S tem je terminu 

"poslovni model" odprl pot v poslovni in znanstveni svet. 

Čeprav v ekonomski znanosti še ne natančno utemeljen in definiran, je koncept poslovnega 

modela inherentno povezan z vsako organizacijo. Vsaka organizacija že od ustanovitve 

eksplicitno ali implicitno vsebuje poslovni model, ki pojasnjuje način ustvarjanja vrednosti za 

kupca, način dostave vrednosti kupcu in način ustvarjanja dobička (Teece 2010). Enako trdi 

Chesbrough (2007), ko pravi, da ima vsaka organizacija svoj poslovni model, pa naj bo 

artikuliran ali ne. V prid tej trditvi govori prej omenjeni primer inoviranja poslovnega modela 

ameriškega podjetja. 

Inoviranje poslovnega modela 

Poslovni model sam po sebi še ne zagotavlja uspeha. V danem trenutku predstavi način, kako 

organizacija razume kupca, kako z njim komunicira in kako mu lahko nudi dodano vrednost, 

ki jo bo pripravljen plačati. Poslovni model moramo poznati in ga razumeti, šele potem ga 

lahko spreminjamo oz. inoviramo (Chesbrough 2007). Posebno pomembna vloga poslovnega 

modela, ki jo avtorji redko omenjajo, je seznanjenost managementa z vsemi poslovnimi 

funkcijami njihove organizacije. Slednje so med seboj soodvisne, zato ni dovolj imeti zamisli, 

kako spremeniti posamezni segment, temveč moramo ob spreminjanju upoštevati medsebojni 

vpliv vseh funkcij.5 Prav tako pomembna vloga poslovnega modela je v razvoju poslovanja 

organizacije. Sea-Land, Xerox in Apple predstavljajo samo nekaj primerov, kjer je inovativni 

poslovni model povzročil novo povpraševanje na novem trgu po do tedaj neobstoječih 

storitvah. Navedene trditve so v skladu s Spieth, Schneckenberg in Ricart (2014), ki navajajo 

tri poglavitne kategorije definicij poslovnega modela, v sklopu katerih vključijo razlaganje, 

izvajanje in razvoj poslovanja. Slednje lahko interpretiramo kot navodila in korake pri 

inoviranju poslovnega modela: poznati moramo svojo organizacijo in njeno poslovanje in šele 

na to lahko spreminjamo obstoječi poslovni model ali razvijamo novega. Chesbrough (2007) 

pravi, da pri inoviranju poslovnega modela ne gre več zgolj za tehnologijo, zato sta z 

Richardom S. Rosenbloomom razvila delovno definicijo, ki pravi, da bo boljši poslovni 

model pogosto nadvladal boljšo zamisel ali tehnologijo. 

1.2 Namen in cilji 

Osnovni namen naloge je v teoretičnem delu pojasniti vlogo in pomen poslovnega modela kot 

tudi njegovega zavedanja in inoviranja pri doseganju konkurenčnosti, v empiričnem delu pa 

potrditi tezo o nujnosti spreminjanja poslovnega modela za ohranjanje konkurenčnosti 
                                                 

5 V nadaljevanju ponazarjamo pomen soodvisnosti sestavnih delov poslovnega modela s sestavnimi 

deli letala. 
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organizacije. Enostavnejša opredelitev namena, ki jo lahko neposredno preslikamo v prakso, 

je, da želimo z nalogo predstaviti poslovni model kot teoretični koncept, ki ga organizacija že 

ima, hkrati pa ga lahko iz implicitne oblike pretvori v eksplicitno s pomočjo svinčnika.6 Za 

dosego navedenega namena bomo izvedli naslednje dejavnosti, ki so v bistvu cilji: 

– ugotovili, katere sklope oziroma poslovne funkcije organizacije spreminjajo,  

– ugotovili, kako organizacije spreminjajo posamezne poslovne funkcije, 

– ugotovili, kakšni ekonomski in drugi učinki izhajajo iz spreminjanja poslovnih funkcij. 

Teoretični koncept poslovnega modela še vedno ni našel pravega mesta v ekonomski teoriji, 

pa vendar ga mnogi avtorji upoštevajo in na njem temeljijo svoja dela in raziskave, kot da bi 

imel v teoriji tako dolgo zgodovino, kot jo ima v praksi. Upoštevajoč to dejstvo v pričujoči 

raziskavi ne postavljamo hipotez, temveč kar temeljno tezo, in sicer da organizacije za 

preživetje in konkurenčnost spreminjajo in prilagajajo svoj poslovni model. Doseženi cilji 

nam bodo potrdili ali ovrgli temeljno tezo, ki ima univerzalno veljavnost táko v organizacijah, 

kjer je poslovni model jasno in natančno artikuliran, kot tudi v tistih, kjer je model le 

implicitno prisoten. 

1.3 Raziskovalno vprašanje 

Temeljni raziskovalni vprašanji sta, ali organizacije s ciljem doseganja večje konkurenčnosti 

spreminjajo svoj poslovni model in kako ga spreminjajo. Po eni od definicij naj bi se vsaj dva 

segmenta7 poslovnega modela morala korenito spremeniti, da lahko spremembe v organizaciji 

označimo kot spreminjanje poslovnega modela (Lindgardt et al. 2009). Zaradi omejitev, ki jih 

postavljajo majhnost slovenskega gospodarstva in njegove lastnosti, da organizacije pogosto 

prej propadejo kot spremenijo svoj poslovni model, je raziskovalno vprašanje relativno 

enostavno in se nanaša na osnovne parametre poslovanja. K temu so prispevale ugotovitve iz 

intervjujev v različnih poslovnih okoljih, vendar s podobno zaznano okorelostjo, ko vodilni 

management razmišlja o prihodnosti družb. 

 

                                                 

6 Avtor Alex Osterwalder na svojih predavanjih v šali rad poudari, da se na Canvas poslovni model ne 
sme nič pisati, hkrati pa v resnejšem tonu to utemelji. S samolepljivimi listki, ki vsebujejo lastnosti 
posameznih funkcionalnih sklopov, lahko lažje, hitreje in nazorneje oblikujemo poslovni model. 

7 V konkretni definiciji je uporabljen poslovni model s šestimi segmenti. 
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2 POSLOVNI MODEL 

V tem poglavju želimo opozoriti na pregled definicij poslovnih modelov skozi akademsko 

prizmo. Pregled nudi izhodišče za razumevanje razvoja teoretičnega koncepta poslovnega 

modela, ki ob pomanjkanju ontološkega pristopa ne pripelje do univerzalne definicije. Prav 

tako opozarjamo na razlikovanje med poslovnim modelom in orodjem za vizualizacijo 

poslovnega modela. 

2.1 Opredelitev in definicije 

Semantična analiza besedne zveze "poslovni model" nam pojasni naslednje: 

– besedo "poslovni" interpretiramo kot aktivnosti za zagotavljanje izdelkov in storitev 

vključno s finančnega, komercialnega in industrijskega vidika; 

– besedo "model" interpretiramo kot poenostavljeno razlago in predstavitev kompleksne 

entitete ali procesa. 

Upoštevajoč obe interpretaciji in predlog usmeritve nadaljnjega razvoja koncepta, 

Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005) predlagajo naslednjo definicijo: 

Poslovni model je konceptualno orodje, ki vsebuje nabor objektov, konceptov in njihovih 

povezav s ciljem pojasniti poslovno logiko specifičnega podjetja. Je predstavitev vrednosti, ki jo 

podjetje ponuja enemu ali več segmentom kupcev, in arhitekture podjetja in njegovega 

partnerskega omrežja za ustvarjanje, trženje in dostavo te vrednosti in povezanega kapitala 

za ustvarjanje dobičkonosnega in trajnega prihodkovnega toka. 

 

Slika 1: Grafični prikaz definicije poslovnega modela 

Vir: Clark, Osterwalder in Pigneur 2012, 34. 
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Po našem mnenju je definicija relativno ozka, ne poudarja usmerjenosti h kupcu in je 

pomanjkljiva v točki, kjer veže uporabo modela zgolj na podjetja. V praktičnem delu 

raziskave smo namreč ugotovili, da se lahko poslovni model artikulira tudi v drugačnih 

organizacijskih oblikah.8 Z vidika vrednosti je poslovni model teoretični koncept, ki nam 

pove, kako organizacija ustvarja vrednost za kupca in iz svojih aktivnosti zajema vrednost 

za svoje preživetje. Če definicijo dosledno upoštevamo, pomeni, da je poslovni model 

imanenten vsaki organizaciji, pri čemer se pojavlja bodisi v eksplicitni bodisi v implicitni 

obliki. Čeprav je to naša definicija, smo prepričani, da ni edina v taki obliki in da si jo lahko 

kdo od avtorjev pripiše sebi. Ob odsotnosti enotne definicije in poenotenih stališč glede 

vsebine ali bolje standardizacije koncepta poslovnega modela si težko lastimo izključno 

avtorstvo nad definicijo, pa čeprav je resnično naša. Do danes navedenih definicij je namreč 

veliko, in ker vsebujejo omejeno število besed, je težko najti novo besedno zvezo za novo 

definicijo. Na splošno je obveljalo, da so najbolj konsistentne tiste definicije, ki izpostavljajo 

usmerjenost h kupcu in zadovoljevanje njegovih potreb in zajem vrednosti iz teh aktivnosti 

zadovoljevanja potreb. Teece (2010) s svojimi teoretičnimi izhodišči poslovnega modela nudi 

zanimivo interpretacijo razvoja modela, ki bi lahko pripomogla k iskanju mesta znotraj 

ekonomske teorije. Meni, da odsotnost poslovnega modela v ekonomski teoriji izhaja 

iz vseprisotnosti teoretičnih konstruktov, ki imajo trge, s katerimi rešujejo probleme9 – pa 

čeprav je v resničnem svetu poslovni model tisti, ki jih rešuje. Ekonomska teorija implicitno 

predpostavlja, da se izmenjava vrši okoli otipljivih elementov, neotipljivi pa so neobvezni 

dodatek. V tem kontekstu velja predpostavka, da bo kupec dostavljeno vrednost vedno plačal. 

Prav v tem razlogu vidimo glavnega krivca v odsotnosti koncepta poslovnega modela 

iz ekonomske teorije. Resnični svet v nasprotju s teorijo, enostranskimi trgi in popolno 

konkurenco vsebuje veliko neotipljivih elementov in zahteva rešitve, ki v svojem jedru 

ponujajo rešitev kupčevih potreb. Ne moremo se torej izogniti dejstvu, da bo potrebno 

poslovni model umestiti na ustrezno mesto v ekonomiji, organizacijskih vedah ali marketingu. 

Teece (2010) pravi, da je študij poslovnih modelov interdisciplinarna tema, ki je pogosto 

zanemarjena in kljub njeni pomembnosti nima svojega dóma v družboslovju. Po drugi strani 

se je poslovni model kljub odsotnosti znanstvene utemeljitve v praksi relativno dobro 

uveljavil. Magretta (2002) v obdobju razvoja poslovnih modelov že zelo zgodaj preslika 

model v prakso. Pravi, da je poslovni model managerski ekvivalent znanstvene metode – 

začneš s hipotezo, ki jo preizkušaš v praksi in prilagajaš po potrebi. Nekaj let kasneje 

Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005) iščejo definicijo poslovnega modela preko razgrajevanja 

njegove besedne zveze in predlagajo smer, v katero naj se razvija. Pri pregledu literature 

ugotavljajo dva različna vidika obravnave termina, od katerih eden predstavlja poenostavljen 

pogled na izvajanje poslovne aktivnosti podjetja, drugi pa vidik modela v smislu 

                                                 

8 V raziskavi smo artikulirali poslovni model fundacije. Clark, Osterwalder in Pigneur (2012) na 

praktičnih primerih predstavljajo uporabo poslovnega modela na osebnem nivoju. 

9 Še posebno je to opaziti v postcentralno-planskih gospodarstvih, kot je npr. Slovenija, kjer trg 

enostavno sprejme, kar bi sicer le preko prefinjenega poslovnega modela ali pa še tako ne. 
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konceptualizacije z namenom zmanjšanja kompleksnosti slike do enostavno razumljive 

podobe. Primer take konceptualizacije je devetsegmentni poslovni model, katerega avtorja sta 

Osterwalder in Pigneur. 

Shafer, Smith in Linder (2005) definirajo poslovni model kot "predstavitev temeljne jedrne 

logike in strateških odločitev podjetja za ustvarjanje in zajem vrednosti znotraj vrednostnega 

omrežja." Definicija je sestavljena iz štirih ključnih terminov, s katerimi jo argumentirajo. 

Jedrna logika implicira, da primerno predstavljen poslovni model pripomore k artikulaciji in 

sprejemu eksplicitnih predpostavk vzročno-posledičnih povezav in interni konsistenci 

strateških odločitev, ki so drugi ključni termin. Brez razumevanja strukture poslovnega 

modela bomo težko sprejemali prave strateške odločitve,10 hkrati pa poslovni model odraža 

strateške odločitve. Termina ustvarjanje in zajem vrednosti odražata dve temeljni funkciji, ki 

jih mora vršiti prav vsaka organizacija, če hoče preživeti daljše časovno obdobje. Obe 

pomembni funkciji se izvajata v t. i. vrednostnem omrežju, ki predstavlja četrti termin in je 

sestavljeno iz deležnikov, ki tako ali drugače vplivajo na poslovanje podjetja. Relativno 

enostavni in konsistentni definiciji v prid govori dejstvo, da so Shafer, Smith in Linder (2005) 

eni izmed redkih avtorjev, ki so definicijo razširili na vse profitne organizacije in je niso 

vezali zgolj na podjetja. 

El Sawy in Pereira (2012) podajata primerjavo šestindvajsetih poslovnih modelov, v kateri 

navajata njihove komponente, njihovo možnost integracije v digitalni ekosistem in 

primernosti v obliki digitalne platforme za tehnologije in nudenje storitev. Avtorja sta 

iz množice pristopov uspela identificirati tri splošne kategorije definicij v naslednjih oblikah: 

– v obliki ekonomskega pristopa, ki obravnava način, s katerim organizacija ustvarja 

dobiček, 

– v obliki operativnega pristopa, ki se usmerja na interne procese organizacije, in 

– v obliki strateškega pristopa, ki poudarja splošno tržno usmeritev organizacije, 

sodelovanje z zunanjimi deležniki in možnostmi razvoja. 

Iz primerjave lahko ugotovimo, da imajo različni avtorji zelo različne predstave o obsegu in 

vsebini poslovnega modela. Že različno število komponent, ki se giblje od tri do devet, 

opozarja na odsotnost standardizacije koncepta poslovnega modela. Prav tako lahko 

iz primerjave ugotovimo, da nekatere definicije preprosto izpustijo vidik kupca, kar odstopa 

od splošno privzetega načela, da mora poslovni model nuditi rešitev kupčevih potreb (Teece 

2010) in da dober poslovni model odgovarja na staro vprašanje Petra Druckerja o tem, kdo je 

kupec in kaj naredi vrednost za kupca (Magretta 2002). Splošno uveljavljeni imperativ 

poslovnega modela je, da obravnava vidik kupca. Definicija poslovnega modela, ki sta jo 

oblikovala navedena avtorja, se glasi: "Poslovni model je predstavitev strateških izbir, ki 

karakterizirajo poslovno sodelovanje". 

                                                 

10 Strategije ne smemo enačiti s poslovnim modelom, kot pogosto poudarjajo Shafer, Smith in Linder 
in drugi avtorji.  
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Veliko raziskovalcev je poizkušalo določiti univerzalno definicijo poslovnega modela, zato so 

nekateri ob poplavi različnih predlogov naredili inventuro in soočili predloge in njihove 

argumente. 

Aziz, Fitzsimmons in Douglas (2008) so v svoji študiji uporabili eksploratorno faktorsko 

analizo elementov poslovnega modela, ki jih predlagajo različni avtorji. Študija je empiričen 

pristop k poizkusu pojasnitve konstrukta poslovnega modela. Avtorji so z njo predstavili 

jedrnat nabor dejavnikov, ki ožje definirajo poslovni model, ta nabor utemeljili v kontekstu 

razumevanja podjetnikov in ponudili natančneje določeno metodo za razlaganje narave 

novega podjetja. Tudi oni soglašajo, da se večina razprav o poslovnih modelih prične 

z njihovo definicijo, čemur sledi razprava o problemu izbire sestavnih jedrnih elementov. 

Pri tem pa ugotavljajo, da zaradi povezanosti poslovnega modela z okoljem, v katerem ga 

raziskovalci preučujejo, prihaja do pristranskih pogledov. Táko skozi "različne leče vidijo 

različne slike" in zmešnjava glede definicij in sestavnih delov poslovnega modela postane še 

večja. Paradoksalno temu ugotavljamo, da so se omenjeni avtorji zapletli v isti problem 

"videnja slike skozi svojo lečo". Avtorji izhajajo iz poslovne šole s programom MBA. Njihova 

raziskava temelji na podatkih, pridobljenih z anketo enainštiridesetih študentov ob njihovem 

zaključku študija. Pri iskanju univerzalne definicije poslovnega modela in njegove sestave je 

tak vzorec premajhen, predvsem pa preveč ozek. Posledično študija obravnava poslovni 

model v luči nastanka novega podjetja. Menimo, da se univerzalna definicija koncepta 

poslovnega modela in oblikovanje njegovih sestavnih delov ne smeta dogajati zgolj 

v kontekstu nastajajočih podjetij in prav tako ne zgolj v okolju podjetij, temveč na splošno 

v okolju organizacij. Našemu mnenju v prid govorijo številni primeri iz prakse,11 ki jih 

navajajo različni avtorji, kakor tudi koncept inoviranja poslovnega modela, ki se nanaša 

na spreminjanje že obstoječega modela organizacije. 

K razvoju skupnih konceptualnih temeljev so nekateri avtorji pripomogli z inventurami do 

tistega trenutka narejenih definicij in lastnosti. Zott, Amit in Massa (2010) so zbrali najbolj 

konsistentne definicije, ki so bile objavljene v akademskih prispevkih, mi pa jih 

predstavljamo v spodnji tabeli. Svojo raziskavo so sklenili z identifikacijo dveh pomembnih 

ugotovitev: 

– z uporabo natančnejših oznak in terminov bodo raziskovalci uporabljali skupni jezik, ki 

bo odpravil neskladja v pogledih zaradi preširoko določenega področja koncepta; 

– koncept poslovnega modela postaja nova enota analize poslovanja, ki ponuja sistemsko 

perspektivo poslovnih aktivnosti, usmerjanje organizacijskih aktivnosti in kot vir 

ustvarjanja dodane vrednosti. 

                                                 

11 Avtorji v svojih raziskavah pogosto uporabijo primere Apple, Google, Nestle, IBM, HTC in še 
veliko drugih. 
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Preglednica 1: Izbrane definicije poslovnega modela 

Avtor Definicija 

(Timmers 1998, 2, po 

Zott, Amit in Massa 

2010, 6) 

"Arhitektura za produkt, storitev ali tok informacij, vključno z 
opisom različnih poslovnih akterjev in njihovih vlog, 

potencialnimi koristmi za različne poslovne deležnike in vire 
prihodkov." 

(Stewart and Zhao 

2000, 290, po Spieth, 

Schneckenberg in 

Ricart 2014, 239) 

"Poslovni model deklarira, kako podjetje ustvarja denar in 

vzdržuje njen tok dobička preko časa." 

(Amit and Zott 2001, 

511, po Zott, Amit in 

Massa 2010, 6) 

"Poslovni model predstavlja vsebino, strukturo in upravljanje 

transakcij, dizajniranih za ustvarjanje vrednosti preko iskanja 

poslovnih priložnosti." 

(Dubosson-Torbay, 

Osterwalder and 

Pigneur 2002, 7, po 

Spieth, 

Schneckenberg in 

Ricart 2014, 239) 

"Arhitektura firme in omrežja njenih partnerjev za ustvarjanje, 
trženje in dostavo te vrednosti in povezanega kapitala enemu ali 
več segmentom kupcev za ustvarjanje dobičkonosnega in 
trajnostnega prihodkovnega toka." 

(Chesbrough in 

Rosenbloom 2002, 

529, po Zott, Amit in 

Massa 2010, 6) 

"Hevristična logika, ki povezuje tehnološki potencial z realizacijo 
ekonomske vrednosti." 

Magretta (2002, 4, po 

Zott, Amit in Massa 

2010, 6) 

Zgodbe, ki pojasnjujejo, kako organizacija deluje. Dober poslovni 

model odgovarja na staro vprašanje Petra Druckerja: Kdo je 
kupec? In kaj ustvarja vrednost za kupca? Poleg tega odgovarja na 

temeljno vprašanje, ki bi si ga moral zastaviti vsak manager: kako 

ustvarjamo vrednost v tem poslu? Kakšna je temeljna logika, ki 
pojasnjuje, kako lahko dostavljamo vrednost kupcu po primernih 

stroških?  

Osterwalder (2004, 

15) 

"Konceptualno orodje, ki vsebuje nabor elementov in njihova 

razmerja in omogoča razlaganje podjetniške logike za služenje 
denarja. Je opis vrednosti, ki jo podjetje ponuja enemu ali več 
segmentom kupcev, in arhitektura podjetja in omrežja njenih 
partnerjev za ustvarjanje, trženje in dostavo te vrednosti in 
povezanega kapitala za ustvarjanje dobičkonosnega in trajnostnega 

prihodkovnega toka." 

(Shafer, Smith in 

Linder 2005, 202, po 

Spieth, 

Schneckenberg in 

Ricart 2014, 239) 

"Predstavitev temeljne jedrne logike podjetja in strateških izbir za 
ustvarjanje in zajem znotraj omrežja vrednosti." 
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Avtor Definicija 

(Morris, Schindehutte 

in Allen 2005, 727, po 

Zott, Amit in Massa 

2010, 6) 

"Kratka predstavitev nabora recipročno povezanih odločitvenih 
spremenljivk na področju negotovih strategij, arhitekture in 

ekonomije, ki so namenjene ustvarjanju trajnostne konkurenčne 
prednosti na določenih trgih. Ima šest temeljnih komponent: 

ponujena vrednost, kupec, interni procesi/kompetence, eksterna 

pozicija, ekonomski model in osebni/investitorjevi dejavniki." 

(Barringer in Ireland 

2006, 100, po Aziz, 

Fitzsimmons in 

Douglas 2008, 808) 

"Načrt konkurenčnega delovanja podjetja z uporabo njegovih 
virov, strukturiranjem njegovih povezav, povezovanjem z 

uporabniki in ustvarjanjem svoje trajne vrednosti na osnovi 

dobička, ki ga zasluži." 

(Johnson, Christensen 

in Kagermann 2008, 

52, po Zott, Amit in 

Massa 2010, 6) 

"Je sestavljen iz štirih med seboj zaključenih elementov, ki skupaj 
ustvarjajo in dostavljajo vrednost. Ti elementi so: vrednost za 

uporabnika, formula za dobiček, ključni viri in ključni procesi." 

(Teece 2010, 179, po 

Zott, Amit in Massa 

2010, 6) 

"Artikulira logiko, podatke in ostala dejstva, ki podpirajo ponujeno 

vrednost kupcu in vzdržno strukturo prihodkov in stroškov 
organizacije, ki dostavlja to vrednost." 

(Casadesus-Masanell 

in Ricart 2010, 195, 

po Zott, Amit in 

Massa 2010, 6) 

"Refleksija realizirane strategije podjetja." 

Vir: Povzeto po Zott, Amit in Massa 2010 in Spieth, Schneckenberg in Ricart 2014. 

Kot lahko ugotovimo, je bilo pri iskanju univerzalne definicije koncepta poslovnega modela 

narejenih veliko bolj ali manj uspešnih poizkusov. Raziskovalci so iskali definicijo 

za teoretični koncept, ki je že dolgo živel v praksi, hkrati pa si niso bili in si še vedno niso 

enotni, iz katerih sestavnih delov je sestavljen poslovni model. Ob odsotnosti definicije se je 

koncept pogosto omejil na vidik statičnega koncepta, ki ga je težko razlikovati od Porterjeve 

konkurenčne strategije in je vezan zgolj na podjetje (Mason in Spring 2011).  

2.2 Razvoj poslovnih modelov 

Kljub dosedanji odsotnosti univerzalne definicije poslovnega modela lahko ugotovimo, da se 

zmeda na tem področju zmanjšuje in prihajamo do skupnih temeljev. Zott, Amit in Massa 

(2010) so v študiji raziskali koncept poslovnega modela z multidisciplinarnega vidika in kljub 

različnosti stališč raziskovalcev ugotovili nekaj nastajajočih skupnih temeljev: 

– poslovni model nastaja kot nova enota analize poslovanja; 

– poslovni model poudarja celovit pristop na sistemskem nivoju razlage, kako podjetje 

posluje; 

– aktivnosti organizacije imajo pomembno vlogo v različnih konceptualizacijah 

predlaganega poslovnega modela; 

– poslovni modeli poskušajo pojasniti, kako je vrednost ustvarjena in kako zajeta. 
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Rezultati obsežne in temeljite študije in obsežna literatura, ki so jo v študiji preučili, nudijo 

dobre temelje za nadaljnji razvoj poenotenja koncepta poslovnega modela.  

Termin "poslovni model" označuje teoretični koncept, ki je v poslovnem svetu relativno mlad 

in se še vedno razvija. Njegovo popularnost zmanjšujeta negativen prizvok,12 ki izhaja iz 

poloma t. i. dot-com13 podjetij, in dejstvo, da še vedno nima svojega mesta v ekonomski 

teoriji (Teece 2010). Avtor kritično dodaja, da tudi v organizacijskih, strateških in 

marketinških vedah nima ustreznega mesta. DaSilva (2013) ugotavlja, da so termin prvič 

omenili Richard Bellman, Charles Clark, Cliff Craft, Don G. Malcolm in Franc Ricciardi 

v raziskavi z naslovom "On the construction of a Multi-Stage, Multi-Person Business 

game".14 Termin je uporabljen samo enkrat, in to le v kontekstu, ki se nanaša na simulacijo 

resničnega sveta preko modela, ne pa na pomen poslovnega modela, kot ga razumemo danes. 

Kot pomembnejši mejnik lahko označimo začetek devetdesetih let, ko se je termin pričel 

pogosteje uporabljati v kontekstu, kot ga poznamo danes. Osterwalder, Pigneur in Tucci 

(2005) so v raziskavi potrdili ugotovitev, da je koncept poslovnega modela na splošno 

dejansko mlad, kar potrjuje tudi spodnja preglednica. 

                                                 

12 Strateg Michael Porter je označil termin poslovni model kot del destruktivnega Internetnega 

leksikona. 

13 Dot-com podjetja, katerih poslovanje je temeljilo na internetu. 

14 Poglavje "Over-all objectives", stran 16. 
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Preglednica 2: Število objav termina "poslovni model" v znanstvenih publikacijah 

Leto V naslovu V povzetku Med ključnimi 
besedami 

V tekstu 

2003 30 159 10 667 

2002 22 109 2 617 

2001 11 100 7 609 

2000 16 67 1 491 

1999 3 42 1 262 

1998 1 19 0 128 

1997 1 14 0 66 

1996 0 14 0 57 

1995 0 4 0 36 

1994 0 2 0 18 

1993 0 5 0 18 

1992 0 2 0 15 

1991 0 1 0 10 

1990 0 4 0 7 

Vir: Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005. 

Iz podatkov v preglednici lahko sklepamo, da je bilo ravno obdobje dot-com podjetij v poznih 

devetdesetih letih tisto obdobje, ki je vzpodbudilo znanstvene razprave na temo poslovnih 

modelov. Po drugi strani je zaradi intrinzične, pa čeprav neupravičene povezanosti koncepta z 

dot-com podjetji koncept dobil negativni predznak. Upoštevati moramo, da je bila težava dot-

com podjetij v nepravilnih in pomanjkljivih predpostavkah, gotovo pa ne v samem konceptu 

poslovnega modela. 

Pri pregledu razvoja koncepta poslovnega modela preko teoretičnih izhodišč do uporabe 

v praksi naletimo na zanimiv paradoks v obliki razhajanja med teorijo in prakso. Čeprav je 

koncept poslovnega modela teoretični koncept, kar nam potrjujejo predlagane definicije 

večine raziskovalcev, njegova uporaba v praksi prehiteva njegovo teoretično 

konceptualizacijo. Kako je mogoče, da so prvi primeri poslovnih modelov in njihovega 

spreminjanja15 poznani že v poznem novem veku oz. v devetnajstem stoletju, enotne 

definicije in oblike pa nimamo še danes? 

                                                 

15 Gustavus Franklin Swift je po letu 1870 spremenil poslovni model zakola in distribucije mesa 

v Združenih državah in s tem postavil temelje korporaciji, ki uspešno posluje še danes. 
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Slika 2: Število člankov na temo "poslovni model" na poslovnem področju 

Vir: Zott, Amit in Massa 2010, 5. 

Slika 2 prikazuje število in razmerje med številom publikacij, objavljenih v strokovnih in 

akademskih publikacijah. Tako nesorazmerje med objavami v obeh vrstah publikacij in še 

posebno dejstvo, da število objav močno prednjači v strokovnih publikacijah, postavljata 

vprašanje o vzrokih nesorazmerja med obema publikacijama. Čemu taka pragmatičnost 

teoretičnega koncepta in zakaj nima koncept poslovnega modela prostora v ekonomski teoriji? 

Ker koncept poslovnega modela še vedno nima enotne definicije in oblike, menimo, da je to 

pomembno vprašanje, na katerega odgovor prispeva k boljšemu razumevanju koncepta in 

lažjemu iskanju enotne definicije. 

Razloge, da koncept poslovnega modela nima teoretične utemeljitve v ekonomskih ali 

poslovnih študijah, vidimo v naslednjih dejstvih: 

– Ekonomska teorija implicitno predpostavlja, da poslovanje temelji na opredmetenih 

stvareh. Organizacije zajemajo vrednost s prodajo na obstoječih trgih, za katere se 

predpostavlja, da obstajajo za vse ponujene produkte in storitve. Imperativ je torej, da bo 

kupec plačal, v kolikor mu dostavimo vrednost po konkurenčni ceni. Z reguliranjem cene 

reguliramo celoten prodajni proces. V tem kontekstu neopredmeteni dejavniki, ki so 

sestavni del poslovnih modelov, ne obstajajo ali pa niso pomembni (Teece 2010). 



 

13 

– Poslovni modeli v teoretičnih konstruktih planske ekonomije kot tudi v okolju popolne 

konkurence nimajo mesta. Poslovni modeli niso potrebni, saj potrošnik dobi, kar sistem 

proizvaja. Problem zajema vrednosti ne obstaja, saj država določi, kaj in kako se bo 

proizvajalo in kako se bo plačevalo (Teece 2010). 

– Poslovni model nastane še pred ustanovitvijo organizacije in v tem se pomembno 

razlikuje od npr. poslovnega načrta. Pri snovanju in ustanavljanju organizacije so nam 

znani odgovori na tri temeljna vprašanja: kaj bomo delali, kako bomo delali in kako 

bomo s tem nekaj zaslužili.16 To potrjuje, da poslovni model brez organizacije obstaja, 

organizacija brez poslovnega modela pa ne. Poslovni model je torej imanenten 

organizaciji, ni pa artikuliran, zato ga le redke organizacije upoštevajo in spreminjajo. 

– Ne nazadnje je velika ovira uveljavitvi koncepta poslovnega modela dejstvo, da še vedno 

ne obstaja konsenz o številu in vrsti sestavnih delov modela. Kako naj se koncept 

uveljavi, če nimamo predpisa o njegovi sestavi?  

Kljub odsotnosti teoretične utemeljitve koncepta poslovnega modela je koncept v praksi 

počasi dozoreval. Že leta 2001 je približno 27 % podjetij s seznama Fortune 500 v svojih 

letnih poročilih uporabilo termin poslovni model, pa čeprav še vedno veliko managerjev ni 

znalo pojasniti, kako koncept uporabljati oziroma pojasniti, kako njihovo podjetje služi denar 

v smislu ustvarjanja in zajema vrednosti (Shafer, Smith in Linder 2005). Osterwalder, Pigneur 

in Tucci (2005) glede na pregled obsežne literature v evoluciji literature na temo poslovnega 

modela predlagajo pet faz. 
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Slika 3: Evolucija koncepta poslovnega modela 

Vir: Prirejeno po Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005, 6. 

V pregledu evolucije koncepta poslovnega modela so uporabili le literaturo, ki se intenzivno 

ukvarja s konceptom in ga ne zgolj omenja. V izbruhu intenzivnosti uporabe termina poslovni 

model je bilo o tej temi popularno razpravljati, s tem pa se je termin večkrat uporabil 

v napačnem kontekstu. V kontekstu informacijskih sistemov sta Hedman in Kalling (2003) 

predstavila svoj koncept poslovnega modela, ki vsebuje sedem vzročno povezanih elementov: 

kupce, konkurente, ponudbo, aktivnosti in organizacijo, vire, oskrbo z viri in komponento 

                                                 

16 Po mnenju nekaterih avtorjev je to osnovna definicija poslovnega modela. 
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longitudinalnih procesov. S to komponento sta se avtorja dotaknila elementa, ki je kot 

pomanjkljivost očitan poslovnim modelom. Avtorja verjameta, da je koncept poslovnega 

modela koristen v razlaganju povezav med informacijskimi sistemi in strategijo. Njuno delo 

je sicer zanimiv prispevek k razvoju koncepta poslovnega modela in njun koncept obsega 

večino organizacijskih aktivnosti, upoštevati pa moramo, da avtorja izhajata iz okolja 

informacijskih sistemov in svoje delo temeljita na povezavi z informacijskimi sistemi, kateri 

so imeli v času njunega nastanka drugačno vlogo kot danes.17 Potrditev tega je tudi njuno 

stališče, da je znotraj informacijskih sistemov, managementa in strateške literature terminu 

"poslovni model" pričela naraščati popularnost. Táko stališče je lahko predmet polemike, saj 

se poslovni model v širšem gledanju lahko uporabi in uporablja na veliko več področjih18 in 

ne na zgolj treh, ustrezno temu pa je popularnost izraza naraščala na vseh področjih. 

 

Slika 4: Komponente poslovnega modela po Hedman in Kallingu 

Vir: Hedman in Kalling 2003, 53. 

Njun poslovni model integrira interne organizacijske vidike, ki pretvarjajo dejavnike v vire 

oziroma preko aktivnosti v strukturo, produkte in ponudbo ter trg. Če hočemo torej upravljati 

industrijske zmogljivosti in služiti trgu produktov, dejavnost potrebuje aktivnosti, vire s trga 

proizvodnih dejavnikov (delo in kapital) in proizvodne surovine. 

                                                 

17 V času nastanka dela so imeli informacijska tehnologija in z njo informacijski sistemi vlogo 

informacijsko podprtih poslovnih procesov, medtem ko se sedaj nudijo storitve preko digitalnih 

platform (El Sawy in Pereira 2012). 

18 Izbor vzorca v naši raziskavi to potrjuje. 
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Shafer, Smith in Linder (2005) so ob pregledu relevantne literature našli 12 definicij 

poslovnega modela, ki so nastale v letih 1998–2002. Tudi po letu 2002 so nastajale nove 

definicije in tako še danes nimamo ene, univerzalne. Različni vidiki so pisali različne 

definicije in jih pišejo še danes. Pri obupnem iskanju definicije so dodatno zmedo povzročale 

različne predstave o številu in vsebini komponent poslovnega modela. Shafer, Smith in Linder 

(2005) so odkrili 42 različnih komponent, v njih identificirali štiri glavne kategorije in združili 

komponente po podobnosti, s čimer so poenostavili model. 

Strateške izbire

Ustvarjanje vrednosti

Vrednostno omrežje

Zajem vrednosti

kupci

vrednost za uporabnika

zmožnosti - kompetence

prihodki

konkurenca

ponudba

strategija

blagovna znamka

diferenciacija

poslanstvo

dobavitelji

informacije o uporabnikih

razmerja z uporabniki

tok informacij

tok produkta - storitve

cena

finančni vidiki

dobiček

viri - sredstva

procesi - aktivnosti

Komponente poslovnega modela

 

Slika 5: Komponente poslovnega modela po Shafer et al. 

Vir: Shafer, Smith in Linder 2005, 202. 

Splošna definicija modela pravi, da je model poenostavljena razlaga in predstavitev 

kompleksne entitete ali procesa. Koncept poslovnega modela mora biti torej poenostavljena 

predstavitev poslovnih aktivnosti organizacije, s katerimi nudi vrednost uporabniku in od tega 

nekaj iztrži. Sestava modela, ki jo predlagajo Shafer et al., s svojo kompleksnostjo ne nudi 

enostavne predstavitve, kar je po mnenju mnogih avtorjev imperativ. Odsotnost temeljnih 

načel in smernic in pristopi z različnih vidikov so privedli do nepregledne in posledično 

neuporabne količine sestavnih delov, zaradi česar so Aziz, Fitzsimmons in Douglas (2008) 

poskušali iz nepregledne množice izvleči uporabne gradnike s pomočjo faktorske analize. 

Rezultat je bil v faktorjih, ki so nakazovali smiselne komponente v obliki deležnikov, 

zmožnosti, vrednosti za uporabnika in zajema vrednosti. Še večji korak v nasprotju z 
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imperativom poenostavljanja predstavitve je naredil IBM s svojim modelom "IBM 

Component Business Model".19 Poulin (2010) pravi, da je taka predstavitev – v nasprotju 

z željo IBM-a – preveč kompleksna20, hkrati pa nudi nepopoln pogled na strukturo komponent 

poslovnega modela, zato mu je dodal še modul poslovne arhitekture, kot je razvidno s spodnje 

slike. 

 

Slika 6: IBM-ov poslovni model "IBM Component Business Model" 

Vir: Poulin 2010 

                                                 

19 Component Business Modeling je IBM-ova tehnika za analizo organizacije preko njene 

dekompozicije v relativno majhne neodvisne poslovne komponente za identifikacijo priložnosti za 
inovacije in/ali izboljšave. 
20 IBM-ov cilj je bil na enem listu predstaviti poslovanje celotne organizacije.  



 

17 

Hipotetično vprašanje pri tako kompleksni nepoenostavitvi kompleksne entitete in procesov 

je, ali je vršni management korporacije IBM uporabil tak ali podoben model pri reševanju 

korporacije v začetku letu 1993, ko je korporacijo preusmeril iz produktne v storitveno. 

Menimo, da taki primeri poslovnih modelov niso v skladu z imperativom poenostavljenih 

predstavitev, zaradi česar so v nasprotju s stališči večine avtorjev, ki so do danes postavljali 

temelje konceptu poslovnega modela. 

Pomemben korak v snovanju enotnega koncepta poslovnega modela se je zgodil 

z inventarizacijo21 predlaganih sestavnih delov poslovnega modela. Raziskovalci niso več 

neposredno snovali različnih definicij poslovnega modela, temveč so preprosto naredili popis 

vseh sestavnih delov, ki so bili do tedaj uporabljeni v definicijah, in ugotavljali, kateri se 

najpogosteje pojavljajo. Osterwalder, Pigneur in Tucci so identificirali devet sestavnih delov, 

iz katerih so kasneje sestavili Canvas vizualizacijsko orodje. 

Steber Sestavni del poslovnega modela 

produkt vrednost za uporabnika 

uporabniški vmesnik 

ciljni uporabnik 

distribucijski kanali 

odnosi 

management infrastrukture 

sestava vrednosti 

ključne kompetence 

partnersko omrežje 

finančni vidiki 
struktura stroškov 

prihodkovni model 

Slika 7: Devet sestavnih delov poslovnega modela 

Vir: Povzeto po Osterwalder, Pigneut in Tucci 2005, 10. 

Temelj devetim sestavnim delom je postavil Osterwalder (2004) v svoji doktorski disertaciji, 

v kateri je k problemu univerzalne definicije poslovnega modela pristopil z ontološkega 

stališča. V disertaciji je poizkušal določiti ontologijo, s katero bi lahko natančno opisali 

poslovni model podjetja. Po definiciji je namreč ontologija dogovor o skupni 

konceptualizaciji, ki vsebuje konceptualno ogrodje za oblikovanje domenskega znanja 

oziroma neke vrste protokole, ki se uporabljajo med oblikovalci tega znanja. Ravno protokoli 

pa so bili vrsto let ključna ovira, saj so raziskovalci iskali univerzalno definicijo brez 

konsenza o osnovni ontologiji koncepta poslovnega modela. 

Razvoj koncepta poslovnega modela po letu 2000 označujejo iskanje enotne definicije, 

njegovih sestavnih delov in občasne preglede dotedanjega stanja. Edini skupni imenovalec 

ugotovitev in sklepov raziskav je, da je poslovni model obetajoč in uporaben koncept, ki je 

pritegnil akademsko pozornost, kljub temu pa še vedno nima teoretičnih konsenzov. Kot 

                                                 

21 To je bil v bistvu longitudinalni dogodek. 
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posledico ali opozorilo temu so raziskovalci nadaljevali z občasnimi inventarizacijami stanja. 

Burkhart et al. (2011) so tako v svoji raziskavi pregledali 30 relevantnih virov, ki se 

v glavnem osredotočajo na raziskovanje poslovnega modela. Izbrano literaturo tridesetih 

avtorjev v obdobju od leta 1998 do leta 2011 so klasificirali po sedemnajstih klasifikacijskih 

kriterijih in ugotovili naslednje pomanjkljivosti v dotedanjem razvoju modela: 

– pomanjkljivo poznavanje sestavnih delov poslovnega modela in še posebno njihovih 

medsebojnih povezav in odvisnosti; 

– odsotnost formalne predstavitve kot tudi modela za strukturirano in primerljivo 

vizualizacijo poslovnega modela; 

– omejen vpogled v kriterije in metriko za ustrezno evalvacijo poslovnega modela, kar je 

posledica majhnega števila obsežnih empiričnih študij; 

– pomanjkanje programskih orodij za upravljanje poslovnega modela, tako za vizualizacijo, 

evalvacijo in simulacijo kot tudi za celovit pristop; 

– odsotnost enotnega jezika in razumevanja koncepta za konsolidacijo različnih dotedanjih 

pristopov k raziskovanju koncepta. 

Ugotovitve avtorjev Burkhart et al. (2011) se ne razlikujejo od dotedanjih ugotovitev drugih 

raziskovalcev v podobnih raziskavah. Menimo, da je skupni imenovalec vseh navedenih 

pomanjkljivosti prav odsotnost ontološkega pristopa. Dokler nimamo določenega enotnega 

protokola komunikacije o konkretni zadevi, tudi programskih orodij ni smiselno načrtovati. 

Avtorji sicer v svoji raziskavi spregledajo vizualizacijsko orodje Canvas, ki ga je predstavil 

Alexander Osterwalder v letu 2009. Prav tako spregledajo IBM-ov "CBM – Component 

Business Model", ki je sicer svojevrstna smer v razvoju poslovnih modelov, saj s svojo 

kompleksnostjo dobesedno potrebuje programsko podporo. Taka kompleksnost je v nasprotju 

s stališči večine avtorjev, ki podobno kot Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005) vidijo 

poslovni model kot pomoč pri zajemu, vizualizaciji, razumevanju, komunikaciji in skupni 

uporabi poslovne logike. 

V preteklih dveh dekadah je termin poslovni model utrpel škodo v dveh oblikah: prvič, razvil 

se je v nedoločeno idejo s težnjo kanibalizacije drugih terminov v managementu, kot npr. je 

strategija, in drugič, še vedno ima pečat krivca za propad mnogih dot-com podjetij. Čeprav je 

lahko invertarizacija dosedanjega dela na temo poslovnega modela koristna, pa sama po sebi 

ne nudi pravega izhodišča za nadaljnji razvoj. DaSilva in Trkman (2013) sta naredila 

konkretnejši korak v smeri razvoja preko pregleda izvorov, razvoja in razlogov za izkrivljanje 

podobe termina poslovni model, ponudila njegove teoretične temelje, jasno določila, kaj 

poslovni model je in kaj ni, in na osnovi ugotovitev raziskave predlagala smernice za nadaljnji 

razvoj. Pri iskanju izvora poslovnega modela avtorja ugotavljata zanimiv fenomen. Uporaba 

termina poslovni model v akademski literaturi22 tesno sledi trendu indeksa NASDAQ23 od 

                                                 

22 Točneje v naslovih akademskih publikacij. 
23 National Association of Securities Dealers Automated Quotations – oznaka za ameriški trg delnic. 
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zgodnjih devetdesetih let pa do ponovne rasti indeksa po padcu zaradi dot-com podjetij v letu 

2005. 

 

Slika 8: Število prispevkov24 na temo poslovni model v primerjavi z indeksom NASDAQ  

Vir: DaSilva in Trkman 2013, 380. 

Termin poslovni model je bil v preteklosti kritiziran s treh različnih vidikov. Prvič, intenzivno 

se je pričel uporabljati v obdobju dot-com podjetij, kar ga označuje kot slabo managersko 

filozofijo. Drugič, pripisovalo se mu je krivdo za propad dot-com podjetij. Tretjič, zmeda 

okoli definicije in oblike je povzročala dvom v uporabnost in učinkovitost poslovnega 

modela. DaSilva in Trkman (2013) zato predlagata tri smeri, v katere naj gre nadaljnje 

raziskovanje, in sicer poleg jasne definicije koncepta poslovnega modela tudi razlago 

povezave s terminom inoviranje poslovnega modela, vlogo povezav preteklih odločitev 

s sedanjimi omejitvami organizacije in ne nazadnje iskanje odgovora na vprašanje, kako je 

lahko poslovni model vir konkurenčne prednosti. Kljub konvergenci različnih predstav, 

vidikov in stališč o konceptu poslovnega modela v akademskih krogih se najbolj elementarno 

vprašanje še vedno pojavlja. Od leta 1991, ko se je koncept pričel pojavljati in uveljavljati, do 

danes je minilo 14 let, kljub temu pa se v reviji s področja managementa po imenu Harward 

                                                 

24 Tudi tukaj velja, da se šteje tiste akademske publikacije, ki imajo v svojem naslovu termin poslovni 

model. 



 

20 

Business Review njena urednica Andrea Ovans sprašuje, kaj je poslovni model (Ovans 2015). 

Predvidevamo, da bo minilo še nekaj let do sprejema univerzalne splošno sprejete 

konsistentne definicije poslovnega modela s točno določenimi sestavnimi deli in skupaj 

z odgovorom na vprašanje, kako je lahko poslovni model vir konkurenčnih prednosti. 

2.3 Vrste poslovnih modelov 

Pri poizkusu razvrščanja poslovnih modelov se že na začetku soočimo s temeljnim 

problemom pomanjkanja jasne definicije modela. Kako lahko razvrstimo nekaj, za kar ne 

obstaja univerzalna in konsistentna definicija? Rappa (2010) poudarja, da se o poslovnih 

modelih na svetovnem spletu verjetno največ razpravlja in se jih hkrati najmanj razume, 

razvršča pa jih na naslednji način: posredniški, oglaševalski, informacijsko-posredniški, 

trgovski, model proizvajalca kot neposrednega ponudnika, podružnični, model skupnosti, 

naročniški in model plačila po dejanski uporabi. Posamezne modele pojasnjuje na konkretnih 

primerih in delitev je na prvi pogled konsistentna. Do nejasnega stanja pride, ko v razvrstitvi 

poskušamo najti mesto Osterwalderjevemu modelu Canvas, ki dejansko sploh ni model, 

temveč le orodje za vizualizacijo poslovnega modela. Njegova grafična predloga nam namreč 

ne pove, kar bi nam moral vsak poslovni model – poenostavljeno torej, kaj in kako dela 

organizacija in kako iz teh aktivnosti nekaj zasluži. Orodje Canvas predstavlja posamezne 

sestavne dele in njihove lastnosti. Ravno nekatere Rappove vrste poslovnih modelov 

(posredniški, oglaševalski, naročniški in model plačila po dejanski uporabi) pa nastopajo 

v Osterwalderjevem modelu Canvas kot lastnosti segmenta "prihodkovni tok". Po Rappu je 

torej npr. posredništvo vrsta poslovnega modela, po Osterwalderju pa le ena od lastnosti 

prihodkovnega toka. El Sawy in Pereira (2012) sta v pregledu koncepta poslovnih modelov 

primerjala 24 pristopov, ki uporabljajo od tri do devet komponent poslovnega modela. 

V pregledu pogrešamo pregled komponent Rappovega pristopa, saj so namesto komponent 

navedeni tipi Rappovih poslovnih modelov – od katerih večina nastopa kot lastnost 

komponente Osterwalderjevega modela. Delitev na tako veliko število ni smiselna, saj se 

s tem izgubi preglednost in se posamezni deli pričnejo prekrivati. Kljub temu je Perry (2008) 

predstavil in utemeljil delitev poslovnih modelov igralniških iger na 29 različnih modelov. 

V kolikor upoštevamo ugotovitev, da "več avtorjev določa poslovni model kot sistem za 

zaslužek" (Štefan in Richard 2014), je Perryjeva delitev primerna in jo lahko sprejmemo, 

čeprav se nanaša le na posamezne procese oziroma v konkretnem primeru posamezne igre. 

V literaturi termin poslovni model različni avtorji uporabljajo v različnih kontekstih. Tako se 

termin lahko nanaša na del poslovnega modela (npr. posredniški model), tip poslovnega 

modela (npr. model proizvajalca kot neposrednega ponudnika), konkretni primer iz prakse 

(npr. Southwest Airlines) ali celo koncept (sestavni deli in povezava med njimi) (Osterwalder, 

Pigneur in Tucci 2005). Menimo, da bi že dosledna konsistentna definicija ali pa vsaj 

eksplicitno izražen namen poslovnega modela odpravila večino nejasnosti in nesporazumov 

pri njihovem razvrščanju in omogočila jasen pregled. 
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2.4 Vizualizacija poslovnega modela 

Dober poslovni model nudi odgovor na stari vprašanji Petra Druckerja o tem, kdo je kupec in 

kaj ustvarja vrednost za kupca. Magretta (2002) dodaja, da poleg tega pojasnjuje, kako 

organizacija ustvarja denar v poslovnem procesu. Takemu izhodišču je kompatibilna 

definicija Clarka, Osterwalderja in Pigneurja (2012): "Poslovni model je logika, s katero 

organizacija finančno preživi samo sebe. Poenostavljeno je logika, s katero organizacija 

zasluži njeno preživetje." 

V uvodu navedeni Druckerjevi vprašanji sta mogoče za resno obravnavo poslovnega modela 

preveč poenostavljeno izhodišče, vseeno pa ne smemo pozabiti, da lahko kompleksnost 

današnjih organizacij preseže sposobnost naših predstav, in brez skiciranja, če ne že kar 

uporabe namenske programske opreme, ne zmoremo dojeti delovanja organizacije kot 

zaključene celote. Clark, Osterwalder in Pigneur (2012) poenostavljeno pravijo, da si je zaradi 

kompleksnosti in velikosti organizacij težko ustvariti sliko brez vizualne predstavitve. In kako 

lahko enostavno dojamemo poslovni model Ryanaira? 

 

Slika 9: Skica poslovnega modela letalske družbe Ryanair 

Vir: Casadesus-Masanell in Ricart 2011, 7. 
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S pomočjo vizualizacijskega orodja lahko hitro in enostavno ugotovimo, kdo so Ryanairovi 

kupci, kako Ryanair ustvarja vrednost za kupca in kako iz tega ustvarja prihodkovni tok. To 

so bistveni elementi, ki jih moramo poznati, v kolikor želimo organizacijo dobro upravljati 

in/ali uspešno spreminjati. Ugotovitev ni nova in zato je še manj banalna, ko se srečamo 

z ugotovitvami raziskave o tem, koliko vršni management pozna organizacijsko jedrno logiko 

za ustvarjanje in zajem vrednosti – kar je osnova poslovnega modela. Shafer, Smith in Linder 

(2005) navajajo, da so v študiji, v kateri je sodeloval eden od avtorjev, prišli do presenetljivih 

ugotovitev. V intervjuju je sodelovalo 70 izvršnih managerjev iz štiridesetih organizacij, kar 

62 % vseh pa je imelo težave pri pojasnjevanju, kako njihova organizacija ustvarja 

prihodkovni tok. Iz tega izhaja retorično vprašanje, kako bo potem vršni manager lahko 

inoviral poslovni model, če ga ne zna niti pojasniti? 

 

Slika 10: Canvas orodje 

Vir: Clark, Osterwalder in Pigneur 2012, 49. 

Eden prvih v praksi uporabnih načinov vizualizacije poslovnega modela temelji 

na predpostavki, da model vsebuje devet medsebojno odvisnih sestavnih delov, s katerimi 

lahko celovito prikažemo "zgodbo" poslovanja organizacije, kot to imenuje Magretta (2002). 

Canvas z razvrstitvijo sestavnih delov odkriva imperative, ki veljajo v konkurenčnem okolju, 

hkrati pa nudi enostaven pregled nad področji, kjer lahko implementiramo izboljšave oziroma 

inovacije poslovnega modela organizacije. V središču je vrednost za uporabnika, desna stran 

se nanaša na razmerja s kupci, leva z dobavitelji, spodnji del pa predstavlja denarne tokove.  
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V središču orodja Canvas je dodana vrednost za uporabnika,25 s katero pridobivamo ali 

izgubljamo uporabnike. To je temelj celotnega poslovnega modela, saj pojasnjuje bistveno 

vprašanje obstoja organizacije: kako rešujemo problem uporabnika. V kolikor ga ne rešujemo 

ali pa ga rešujemo manj ugodno kot konkurenca, naša storitev ali izdelek uporabniku ne bosta 

privlačna. Segment uporabnikov predstavlja razlog za obstoj organizacije in identificira, 

komu bomo ponujali našo vrednost. Da lažje usmerjamo našo vrednost, ga delimo na pet vrst: 

masovni, segmentirani, nišni, diverzificirani in večstranski. Zaradi specializacije in 

racionalizacije dela moramo v naš proces vključiti zunanje sodelavce, med katerimi so naši 

ključni partnerji, ki izvajajo posamezne poslovne aktivnosti, nujne za poslovanje organizacije. 

Vrednost za uporabnika, segment uporabnikov in ključni partnerji predstavljajo v Canvas 

orodju tri največja polja, kar ustreza njihovemu pomenu v poslovnem modelu. Sledijo jim 

štiri manjša, ki ne predstavljajo bistva obstoja organizacije, so pa vseeno pomembna, saj so 

lahko pomemben vir konkurenčne prednosti. Ravnanje z uporabniki predstavlja interakcijo 

z uporabniki. Poleg standardnih oblik se je v zadnjih dvajsetih letih nabor močno razširil 

z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V zadnjih letih je pomembno vlogo 

dobila oblika soustvarjanja, v kateri uporabnik postane soustvarjalec produkta ali storitve. 

S tem je ta segment toliko pridobil na pomenu, da je lahko temelj poslovnemu modelu.26 

Segment distribucijskih kanalov predstavlja način dostopa do uporabnikov oziroma tega, kako 

jih dosegamo, in ima pet funkcij: ustvarja zavedanje storitev ali produktov, potencialnim 

uporabnikom pomaga overdnotiti produkt ali storitev, uporabnikom omogoča nakup, jim 

dostavlja vrednost in ne nazadnje omogoča zadovoljstvo po nakupu. Na strani dobaviteljev je 

še segment ključnih aktivnosti, ki jih mora organizacija izvajati, da njen poslovni model 

deluje. Delimo jih na proizvodnjo, prodajo in podporo, pri čemer moramo upoštevati dva 

vidika aktivnosti: z vidika organizacije so to naloge in ne vrednost, z vidika uporabnika pa je 

to vrednost in ne naloga. Zadnji segment na strani dobaviteljev so ključni viri, ki predstavljajo 

opredmetene in neopredmetene vire, potrebne za ustvarjanje in dostavo vrednosti uporabniku. 

Delimo jih na človeške, fizične, intelektualne in finančne. Spodnji del Canvas orodja 

predstavljata segment stroškov in segment prihodkov. Prvi nam predstavlja stroške aktivnosti 

za ustvarjanje vrednosti za uporabnika, v kakšni obliki nastopajo in kako jih lahko delimo ali 

oblikujemo. Drugi del, prihodki, je namenoma omenjen kot zadnji. Šele ko smo zadovoljili 

uporabnika preko vseh aktivnosti, lahko zajamemo ustvarjeno vrednost. Predstavlja način, 

kako sprejeti plačilo za rešitev uporabnikovega problema preko načina, ki bo zanj najbolj 

primeren. 

                                                 

25 Po našem mnenju bi bilo smiselno uvesti termin "prednostna vrednost", kajti s to vrednostjo 
pridobivamo ali izgubljamo prednost v primerjavi s konkurenti. V nadaljevanju vseeno uporabljamo 

uveljavljen termin "vrednost za uporabnika". 

26 Soustvarjanje je pomemben koncept interakcije v nastajajoči globalni panogi interneta stvari 
oziroma IoT (Internet of Things). 
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Vizualizacijsko orodje Canvas je po mnenju Štefana in Richarda (2014) najbolj kompleksno, 

analitično, prilagodljivo in splošno. Seveda ima tudi omejitve, ki nastopajo v obliki odsotnosti 

segmenta konkurenčnega okolja in smisla oziroma namena organizacije. Za potrebe njune 

raziskave sta zato modificirala segment ključnih aktivnosti in ključnih virov. Bertels, Koen in 

Elsum (2015) so v svoji raziskavi o poslovnih modelih za širitev izven jedrnih dejavnosti 

razširili Osterwalderjev poslovni model. S tem so omogočili celovitejšo primerjavo 

obstoječega poslovnega modela z novim, s katerim posegajo na področje izven jedrnih 

zmožnosti. Izvorno Canvas orodje ne pokriva nekaj področij, ki so pomembna za njihovo 

raziskavo. 

 

Slika 11: Modificirano Canvas orodje po Bertels et al. 

Vir: Bertels, Koen in Elsum 2015, 25. 

V odsotnosti jasnih definicij se v literaturi pogosto meša termine, ki se nanašajo na poslovni 

model. Poudariti je potrebno, da Canvas ni poslovni model, temveč le orodje za predstavitev 

poslovnega modela, ki temelji na predlaganih devetih gradnikih koncepta poslovnega modela. 

Koncept so predstavili Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005) in stališče, da poslovni model 

Canvas ne vsebuje ključnih dinamičnih elementov delujočega poslovnega modela, se lahko 

nanaša le na poslovni model in ne na orodje Canvas. V skladu s tem Euchner in Ganguly 

(2014) obravnavata Canvas kot orodje, hkrati pa v imenu uporabljata malo začetnico in mu 

očitata pomanjkljivosti, ki se sicer nanašajo na poslovni model. Dejstvo je, da bi v praksi 

težko inovirali Canvas poslovni model, medtem ko poslovni model lahko in lažje inoviramo 

s pomočjo Canvas orodja. Canvas torej nudi podlago za usmerjeno diskusijo, v kateri 

sodelujoči odkrivajo in soočajo zamisli različnih poslovnih modelov (Innovation portal b. l.). 
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3 INOVIRANJE POSLOVNEGA MODELA 

Kot v prejšnji točki je tudi v tej težava v odsotnosti ontologije in posledično odsotnosti enotne 

definicije, kaj pomeni in kdaj postane spreminjanje poslovnega modela njegovo inoviranje. 

V nadaljevanju opozarjamo na mnogokrat prezrt pomen izbire pravih nosilcev inoviranja in 

poudarjamo osnovno oviro inoviranju poslovnega modela v obliki neartikuliranega modela in 

s tem tudi nezavedanja obstoječega modela.   

3.1 Opredelitev in definicije 

Koncept poslovnega modela nima univerzalne definicije in v akademskih krogih še ni našel 

svojega mesta. Zaradi tega se soočamo z enakimi težavami pri iskanju definicije za inoviranje 

poslovnega modela. Iščemo torej definicijo inoviranja nečesa, kar še nima definicije. Kljub 

temu je zaradi razvoja koncepta poslovnega modela v praksi bilo tudi v akademskih krogih 

narejenih precej korakov v smeri iskanja njegove univerzalne definicije, s tem pa tudi 

definicije inoviranja poslovnega modela. Kot izhodišče nam torej lahko služi vidik 

poslovnega modela kot skupek sistemov specifičnih aktivnosti, ki služijo zadovoljevanju 

zaznanih potreb trga vključno z deležniki, ki sodelujejo v teh aktivnostih, in načinom, kako so 

ti dejavniki medsebojno povezani (Amit in Zott 2001, Amitt in Zott 2012). Iz tega lahko 

izpeljemo, da je inoviranje poslovnega modela korenito spreminjanje posameznih procesov 

znotraj organizacije z namenom doseganja konkurenčne prednosti ali v skrajni obliki 

preživetja organizacije. Nekoliko ožja definicija pravi, da je inoviranje poslovnega modela 

vsaka inovacija modela, ki ustvarja nove trge ali vpliva na konkurenčno prednost konkurentov 

(Euchner in Ganguly 2014). Menimo, da je pri oblikovanju definicije inoviranja poslovnega 

modela bolj pomembna določitev obsega potrebnih sprememb, da lahko neko aktivnost 

označimo kot inoviranje poslovnega modela. Lindgardt et al. (2009) v skladu s tem navajajo, 

da inovacija postane inoviranje poslovnega modela, ko se dva ali več elementov poslovnega 

modela spremenijo in kupcu dostavijo vrednost na nov način. Matzler et al. (2013) 

predstavljajo inovacijo poslovnega modela kot rezultat, ko organizacija poveča vrednost 

za kupca in simultano ustvari nov model ustvarjanja vrednosti in prihodkov, ki omogoča 

organizaciji zajem dela vrednosti, ustvarjenega na nov način. Menimo, da slednja definicija 

konsistentno določa obseg inoviranja poslovnega modela. 

3.2 Razlogi in vloga inoviranja poslovnih modelov 

Povprečna življenjska doba večjih korporacij, ki so uvrščene na lestvice The Fortune 500, The 

Forbes 100 in The S&P 500, je relativno kratka. Po dosedanjem trendu bo na lestvici S&P 

500 v letu 2020 le še četrtina podjetij, ki so bila na njej v letu 2003. Povprečna letna smrtnost 

je na lestvici The Fortune 500 dvanajst korporacij, na lestvici The Forbes 100 ena in na 

lestvici The S&P 500 več kot deset letno (Morris 2013). Temu sindromu so enako podvržene 
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manjše organizacije. Za vsakim uspehom ali porazom je zgodba, skupni imenovalec teh 

zgodb pa so spremembe v okolju poslovanja. Brez spreminjanja ali bolje prilagajanja je 

možnost dolgoročnega preživetja organizacije veliko manjša in pri tem tudi tehnološko 

superioren produkt ne pomaga. Zmotno je mnenje, da visoka tehnologija in tehnološke 

inovacije le v sedanjem času ne zagotavljajo več trajne konkurenčne prednosti. Primer 

korporacije Xerox, ki svojih visokotehnoloških odkritij ni učinkovito monetizirala, nam 

nazorno predstavlja, da tudi v preteklosti brez pravega poslovnega modela in brez njegovega 

trajnega inoviranja organizacija ne more biti konkurenčna navkljub tehnološko superiornemu 

produktu. 

Inovativni poslovni model lahko igra bistveno vlogo v konkurenčnosti organizacije z dveh 

vidikov. Prvi predstavlja možnost komercializacije novih idej ali tehnologij. Kot nam pove 

primer korporacije Xerox, je le novi poslovni model prodaje fotokopirnih strojev omogočil 

njihovo prodajo, hkrati pa je odsotnost primernega poslovnega modela za npr. tehnologijo 

grafičnega vmesnika in Ethernet protokola ti dve tehnologiji za Xerox v celoti razvrednotila. 

Drugi vidik se nanaša na sam inovativni poslovni model, s katerim lahko dosežemo 

pomembno konkurenčno prednost (Dell, Southwest Airlines …) ali pa sploh preživimo (IBM, 

Gilette, HTC …). Med ti dve skrajnosti lahko uvrstimo primer podjetja Apple, ki je s svojim 

inovativnim poslovnim modelom prodaje produkta v povezavi s storitvijo dosegel rast, ki je 

v vsej svoji zgodovini z visokotehnološkimi izdelki ni uspel. Še več: Apple je z uspehom 

na področju glasbe, ki ni bilo nikoli področje njegovih jedrnih zmožnosti, pomembno 

pripomogel k povečanju prodaje drugih svojih izdelkov. Inoviranje obstoječega poslovnega 

modela ali v celoti nov inovativen poslovni model, ki se nanaša na področje izven jedrnih 

zmožnosti organizacije, je lahko izjemno uspešno, včasih pa tudi izhod iz slepe ulice, v kateri 

lahko zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov obtiči organizacija. Organizacije morajo za 

vzdržno rast z inoviranjem obstoječega poslovnega modela ali novim inovativnim modelom 

poseči na nove ciljne kupce in nove trge. Apple je z inovativnim poslovnim modelom, ki se 

nanaša na iTunes, naredil točno to (Bertels, Koen in Elsum 2015). 

3.3 Nosilci in udeleženci 

Inoviranje poslovnega modela je kompleksna, zahtevna in praviloma ponavljajoča se naloga. 

Je sistematična proceduralna aktivnost, ki lahko prinese organizaciji nove trge, nove kupce, 

drugačno pozicijo na trgu, novo vrednost obstoječim kupcem ali pa organizaciji omogoči 

vstop v popolnoma novo panogo. Najmaei (2011) pravi, da inoviranje poslovnega modela 

sega nad strateško planiranje in odločanje, zato morajo nosilci inoviranja natančno poznati vse 

procese v organizaciji, relacije z okoljem, njene vire in bodoče potrebe inoviranega ali novega 

poslovnega modela. Skratka, poznati morajo vsa razmerja in socialne vidike, ki vplivajo 

na organizacijske zmožnosti za ustvarjanje in zajem vrednosti. Poleg navedenega je ključnega 

pomena poznavanje in razumevanje obstoječega poslovnega modela. Ravno slednje je 

s konceptom poslovnega modela in orodja za vizualizacijo enostavneje, saj ponuja tako 
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grafično kot verbalno prezentacijo, kar omogoča managementu artikulacijo in predstavitev 

inovacije ali inoviranega poslovnega modela, s tem pa vključevanje tako pasivnih kot aktivnih 

udeležencev v inovacijske aktivnosti (Massa in Tucci 2014). Teece (2010) pravi, da je 

dizajniranje dobrega poslovnega modela umetnost in da so možnosti dobrega dizajna veliko 

večje, če managerji dobro razumejo potrebe kupca, upoštevajo več možnih alternativ in preko 

analize verige vrednosti razumejo, kako vrednost dostaviti kupcu na primeren in cenovno 

učinkovit način. Kdo je po vsem tem v organizaciji odgovoren za inoviranje poslovnega 

modela? Chesbrough (2010) pravi, da morajo organizacije za spreminjanje poslovnega 

modela poiskati voditelje med svojimi vrstami, ki bodo ob dobrem poznavanju stanja 

za doseganje zastavljenih ciljev upravljali procese spreminjanja do boljšega poslovnega 

modela.  

3.4 Kdaj inovirati poslovni model 

Enostaven in z ustaljeno teorijo in prakso podprt odgovor narekuje podrobno analizo 

poslovanja organizacije. Analitičen pristop, ki ga ekonomska teorija brez upoštevanja 

neopredmetenih dejavnikov zapoveduje, zagotavlja, da so zaznana pretekla odstopanja preko 

dovoljenih meja razlog za spremembo sedanjih aktivnosti. Morris (2013) se s tem ne strinja in 

trdi, da v dobi, ki je zaznamovana s stalnimi spremembami, tak pristop ne more biti uspešen. 

Vojaški voditelji ga imenujejo "priprava na zadnjo bitko", ki kljub skrbnim pripravam in 

popolnemu načrtovanju praviloma odpove. Tako zgodovina bojevanja kot zgodovina 

managementa to potrjujeta. Pretekle strategije so v spremenjenih okoliščinah pogojno ali pa 

celo popolnoma neuporabne. Morris dodaja, da je pomembneje od s prihodnostjo usklajene 

strategije prihodnost soustvarjati. Iz do sedaj navedenega lahko ugotovimo, da moramo 

inovirati poslovni model, ko z razvojem organizacije zaidemo v slepo ulico, ko se borimo 

za preživetje organizacije ali pa ko želimo ponuditi trgu nov izdelek, ki preko obstoječih 

modelov nima svoje tržne pozicije. Johnson, Christensen in Kagermann (2008) določijo 

primeren trenutek za nov poslovni model takrat, ko so potrebne pomembne spremembe vseh 

štirih elementov obstoječega modela. Pri tem izhajajo iz definicije poslovnega modela, 

sestavljenega iz štirih segmentov: vrednost za uporabnika, enačba dobička, ključni viri in 

ključni procesi. Definicija je podobna Osterwalderjevi, sestavljeni iz devetih segmentov, le 

nekatere segmente ima združene. Seveda pa odgovor, ki za seboj povleče dejanske 

spremembe, v tako enostavni obliki ne zadostuje oziroma ne določa dovolj natančno 

primernega trenutka za inoviranje. Nujno potrebna je čim bolj natančna presoja managementa 

in Johnson, Christensen in Kagermann (2008) so zaznali pet strateških stanj, ki pomagajo pri 

odločitvi, saj pogosto zahtevajo spremembo poslovnega modela. Ti so: 

- ciljanje na kupce, ki jih je obstoječi trg izpustil oziroma jih ni zadovoljil s svojimi 

predragimi ali preveč kompliciranimi rešitvami (primer avtomobilov Tata); 

- kapitalizacija popolnoma nove tehnologije (primer iTunes Apple); 

- ciljanje na kupce, katerim obstoječa ponudba ni izpolnila pričakovanj (primer FedEx); 
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- potreba po obrambi pred posledicami ponudbe nizkocenovnih rešitev (Nano in ostali 

avtomobilski proizvajalci); 

- prilagajanje ponudbe spreminjajoči se ponudbi konkurence (primer Hilti). 

Opisi stanj so sicer precej posplošeni, pa vendar dovolj dobri, da so lahko verodostojen 

indikator potrebe po novem poslovnem modelu. V kolikor zaznamo, da z obstoječim 

poslovnim modelom ne moremo biti konkurenčni ali izkoristiti poslovnega potenciala 

organizacije, je čas za spremembo tega. Chesbrough (2007) za identifikacijo trenutne pozicije 

in možnih izboljšav poslovnega modela predlaga ogrodje, ki modele glede na njihove 

lastnosti razvršča v šest tipov: 

– Tip 1: Organizacija ima nediferenciran poslovni model. Velika večina organizacij nima 

artikuliranega poslovnega modela, zato ga tudi ne spreminjajo, njihovo poslovanje pa 

temelji na konkuriranju s ceno in razpoložljivostjo. Običajno so take organizacije ujete 

v t. i. blagovno past.27 

– Tip 2: Organizacija ima delno diferenciran poslovni model. Diferenciacija temelji 

na drugačnem modelu, kot je tip 1, z njim pa cilja na kupce v manj zasedenem segmentu, 

ki ne izbirajo zgolj glede na ceno in razpoložljivost. 

– Tip 3: Organizacija ima segmentirani poslovni model. Konkurira in deluje na različnih 

tržnih segmentih, kar posledično prinaša več dobička. V cenovno občutljivem segmentu 

tekmuje z ekonomijo obsega, na zahtevnem trgu pa z visoko dodano vrednostjo. Model se 

bolj razlikuje, je bolj dobičkonosen in cilja na več vrst tržnih niš, kar pomeni močnejšo 

prisotnost v distribucijskih kanalih. 

– Tip 4: Organizacija ima navzven odprt poslovni model. Odprta je za zunanje ideje in 

tehnologije v razvoju in poslovanju. S tem pridobi dostop do večjega nabora virov. 

– Tip 5: Organizacija integrira inovacijski proces v poslovni model. Model ima ključno 

integracijsko vlogo znotraj organizacije. Dobavitelji in odjemalci sedaj formalizirano 

dostopajo do inovacijskega procesa organizacije. Ker tudi organizacija recipročno 

dostopa do razvojnih planov dobaviteljev in odjemalcev, ima neposreden vpogled v 

bodoče zahteve. S poslovnim modelom sedaj eksperimentira bolj aktivno in neposredno. 

Organizacije tipa 5 podrobno preučujejo celotno nabavno verigo z namenom odkrivanja 

novih priložnosti v obliki tehničnih izboljšav ali znižanja stroškov in investirajo 

v proučevanje kupčevega kupca. S slednjim dobijo boljši vpogled v neizpolnjene potrebe 

kupca in s tem v priložnosti na trgu. Organizacija se spreminja iz ponudnika blaga 

v ponudnika storitev. 

– Tip 6: Organizacija ima poslovni model v obliki prilagodljive platforme. Ta tip modela je 

najbolj odprt. Organizacija eksperimentira preko poslovnih modelov različnih oblik 

(start-up, spin-off, joint-venture) za komercializacijo tehnologij izven poslovnega modela 

organizacije. Pomembna lastnost tipa 6 je, da dobavitelji in odjemalci postanejo poslovni 

                                                 

27 Blagovna past oz. commodity trap pomeni preprosto prodajo blaga. 
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partnerji, ki si lahko delijo tako tehnično kot poslovno tveganje. Poslovni model 

dobavitelja je integriran v organizacijski proces načrtovanja.  

Pri oblikovanju izhodišč za inoviranje poslovnega modela različni avtorji predlagajo različna 

vprašanja, vsem pa je skupno, da moramo imeti jasno izoblikovane cilje, ki jih želimo doseči 

z novim poslovim modelom. Amit in Zott (2012) predlagata, da si management pred 

inoviranjem postavi šest ključnih vprašanj: 

- katere zaznane probleme kupcev bomo reševali z novim poslovnim modelom; 

- kakšne nove aktivnosti organizacije so potrebne za reševanje teh problemov; 

- kako bodo te aktivnosti povezane med seboj na nov način; 

- kdo bo izvajal vsako aktivnost novega poslovnega modela; 

- kako je preko novega poslovnega modela ustvarjena vrednost za vsakega deležnika; 

- s kakšnim prihodkovnim modelom bomo zajemali vrednost iz novega poslovnega modela. 

Število predlaganih vprašanj se s strani različnih avtorjev spreminja, pri čemer nekateri bolj 

nekateri pa manj poudarjajo vlogo reševanja kupčevega problema. Teece (2010) tako 

poudarja nujo poznavanja t. i. "globoke resnice", ki se nanaša na dobro poznavanje potreb 

kupca in njihovo zadovoljevanje. Poleg odgovorov na navedena vprašanja je temeljni pogoj 

novemu poslovnemu modelu konsenz z deležniki, ki bodo pri spremembah udeleženi. Vsaka 

sprememba prinaša negotovost in v kolikor nimamo podpore vsaj glavnih deležnikov, je 

spreminjanje oteženo, v skrajni obliki pa obsojeno na neuspeh. 

3.5 Ovire in omejitve 

V obstoječih organizacijah obstajata dve vrsti preprek inoviranju poslovnega modela: 

strukturne, ki se nanašajo na konflikt z obstoječim modelom zaradi spremembe alokacije 

virov, in kognitivne, ki se kažejo v nezmožnosti managerjev, da bi dojeli in razumeli potencial 

novega modela in paradigem izven obstoječega modela (Chesbrough 2010, povz. po Massa in 

Tucci 2014). Inoviranje poslovnega modela pomeni spreminjanje ustaljenih postopkov, znanj, 

praks, povezav, razmerij in v skrajnih oblikah tudi poslanstva, vizije, kulture in vrednot 

organizacije. Spletni trgovec Amazon je s spremembo ustaljenega poslovnega modela prodaje 

knjig v knjigarnah v brezosebno prodajo preko spleta izničil pomen vrednot, ki so nastopale 

pri osebni prodaji v tradicionalnih knjigarnah. Na trg je sicer vstopil z novim poslovnim 

modelom in ni spreminjal obstoječega, zato ostaja hipotetično vprašanje, ali bi Amazonu 

uspelo inovirati obstoječi poslovni model s spreminjanjem kulture zaposlenih. Kultura 

izjemno močno in bolj kot se zavedamo, vpliva na nas in na naš odnos in vedenje do stvari, 

pojavov in ljudi (Musek Lešnik 2008), prav tako pomemben dejavnik pa so tudi vrednote, 

poslanstvo in vizija, ki izhajajo iz kulture. Poleg kognitivnih so enako pomembne strukturne 

ovire. Korenite spremembe povzročijo spremembo alokacije virov organizacije, zaradi česar 

je obstoječim aktivnostim namenjeno manj materialnih ali človeških virov. Čeprav 

sprememba alokacije ni vedno glavna ovira, je priročen izgovor za izogibanje spremembam in 
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sprejemanjem odgovornosti za njih, s tem pa prikrivanjem fenomenov, kot so dominantna 

logika oziroma pristranska percepcija aktivnosti organizacije v okolju in past identitete kot 

nesposobnost reagiranja na spremembe zaradi identitete organizacije. Sivertsson in Tell 

(2015) v svoji raziskavi dodajata še fenomen vodstvene vrzeli kot osredotočanje 

managementa na prilagajanje procesov namesto na temeljitejše spremembe in na t. i. "kmečko 

mentaliteto". Čeprav slednjo omenjata v kontekstu svoje raziskave o vlogi ovir inoviranju 

poslovnega modela v panogi kmetijstvo na Švedskem, je po našem mnenju pogosto prisotna 

ovira v organizacijah. Ustaljeni vzorci obnašanja in načelo "mi tako poslujemo" so imperativ 

mnogih organizacij. Avtorja sicer ovire delita glede na stopnjo tehnološke razvitosti, v kateri 

posluje organizacija, in glede na velikost organizacije. 

 

Slika 12: Ovire pri inoviranju poslovnega modela 

Vir: Sivertsson in Tell 2015, 1961. 

Inoviranje poslovnega modela je izpostavljeno podobnim nevarnostim kot snovanje 

poslovnega modela. Preden pričnemo spreminjati poslovne procese, se moramo zavedati štirih 

osnovnih težav (Shafer, Smith in Linder 2005), in sicer: 

- napačnih predpostavk jedrne logike poslovnega modela; 

- pomanjkljivega strateškega načrtovanja; 

- nerazumevanja mehanizmov za ustvarjanje in zajem vrednosti; 

- napačnih predpostavk glede vrednostnega omrežja. 

Jedrna logika poslovnega modela mora temeljiti na pravilnih in po možnosti preizkušenih 

predpostavkah. Xerox je moral v svojemu novem poslovnemu modelu prodaje fotokopirnega 

stroja Xerox 914 upoštevati bistveno predpostavko, da z obstoječim modelom prodaje nima 

trga. Poslovni model se mora nanašati na celotno jedrno logiko za ustvarjanje in zajem 
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vrednosti in ne samo na določen del. Tipičen primer takšne napake so bila dot-com podjetja. 

Njihov poslovni model je pokrival le del aktivnosti, pri čemer so ostale zanemarjali ali 

izpustili. V kolikor se osredotočamo zgolj na ustvarjanje vrednosti in zanemarjamo segment 

zajema vrednosti, ne bomo uspeli zajeti nagrade za ustvarjeno vrednost. To je posebej 

nevarno pri modelu "Freemium",28 kot sta to izkusili korporaciji Yahoo! in Skype. Napačne 

predpostavke glede vrednostnega omrežja so podobne že omenjenemu pristopu "priprava na 

zadnjo bitko". Poslovni model s predpostavko, da se bo ohranjalo sedanje stanje vrednostnega 

omrežja, pogosto vodi v bankrot. Spreminjata se poslovno okolje in vrednostno omrežje. 

Zavedanje navedenih osnovnih štirih težav je pomembno, še vedno pa gre lahko veliko stvari 

narobe, kot ugotavljajo Lindgardt et al. (2009). Z vsebinskega vidika so nevarnosti v obliki 

množice nekoordiniranih sprememb ter pomanjkanja pozornosti in virov po začetnem 

navdušenju; nevarnosti pa so tudi pripisovanje prevelikega pomena hišnim idejam, razvoj idej 

"skunk-works"29 timov, realizacija idej, usmerjanje pozornosti v organizacijo namesto v kupca 

in ne nazadnje v obliki zgodovinskih predsodkov, zaradi katerih prevrednotimo pretekle 

modele, novim pa zmanjšujemo vrednost. Kljub navedenim nevarnostim pa velja, da je 

inovativni poslovni model izvor vseh današnjih poslovnih priložnosti, nalogi organizacije pa 

sta poiskati nove načine za ustvarjanje dodane vrednosti in monetizacija dela ustvarjene 

vrednosti (Matzler et al. 2013). 

                                                 

28 Model, ki nudi osnovno različico brezplačno, s predpostavko, da bo prejemnik zaradi pozitivne 
uporabniške izkušnje kupil naprednejšo plačljivo različico. 
29 Skunk-works team je oznaka za majhne skupine razvijalcev, ki imajo nalogo v omejenem času 
razviti nove ideje brez vpliva obstoječih organizacijskih procesov. 
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4 METODOLOGIJA 

V procesu snovanja raziskave smo posebno pozornost namenili vzorcu. V njem sicer 

pogrešamo predstavnika bankrotiranega podjetja, pa vendar je vzorec raznovrsten tako 

z vidika panog kot velikosti organizacij in njihovih statusnopravnih oblik.  

4.1 Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu bomo analizirali vsebine dosedanjih raziskav in se oprli na nekaj 

praktičnih primerov. Poudarek bo na predstavitvi koncepta poslovnega modela in pomenu 

oziroma nujnosti njegovega inoviranja. Ker je področje poslovnih modelov v ekonomski 

znanosti relativno slabo obdelano in koncept poslovnega modela v ekonomskih ali poslovnih 

študijah nima vzpostavljenih teoretičnih temeljev (Teece 2010), bomo v sicer omejenem 

obsegu in dosegu pričujoče naloge poskušali umestiti vlogo poslovnega modela na mesto, ki 

mu pripada. S predstavitvijo različnih vidikov poslovnega modela bomo pojasnili dilemi 

o prisotnosti in starosti tega koncepta, predvsem pa poudarili nujen pogoj poznavanja 

poslovnega modela organizacije, v kolikor ga želimo uspešno spremeniti in spreminjati. 

Koncept poslovnega modela se je pričel pospešeno širiti po letu 1995. Avtorji, ki so 

raziskovali teoretična izhodišča oziroma t. i. teoretične korenine, navajajo, da se je prva 

konkretnejša definicija pojavila šele leta 1998 (Zott, Amit in Massa 2010). Vse do danes se 

enolična definicija poslovnega modela še vedno ni uveljavila. Kljub temu poslovni model 

tako v praksi kot tudi v znanosti dobiva svoje mesto, seveda pa je pri tako novem konceptu v 

raziskovanju smiselno uporabljati predvsem izhodišča, konvergirana mnenja in literaturo 

predvsem zadnjih let. Zato se bomo z redkimi izjemami naslonili na prej omenjene dosežke 

zadnjih desetih let. 

V empiričnem delu smo s pomočjo individualnega polstrukturiranega intervjuja preko 

namenskega vzorca podjetij, sestavljenega iz mikro, malih, srednjih in velikih podjetij iz 

različnih panog, zajeli vsebine, iz katerih bomo ugotavljali spreminjanje poslovnega modela 

v organizacijah. Vprašanja so bila predhodno poslana udeležencem v raziskavi, da so se nanje 

lahko pripravili. Z analizo intervjujev smo torej poskušali ugotoviti, kako podjetja 

spreminjajo svoj poslovni model in s kakšno stopnjo uspešnosti glede na implicitno ali 

eksplicitno prisotnost poslovnega modela. Polstrukturirani intervju je sestavljen iz enajstih 

vprašanj, od katerih prvih devet preverja obliko in segmente spreminjanja poslovnega modela, 

zadnji dve pa preverjata, kako se to spreminjanje odraža na uspešnosti organizacije. 

Kredibilnost raziskave smo povečali s triangulacijo po virih podatkov. V namenski vzorec 

podjetij so vključena različno velika podjetja iz različnih panog. Intervjuji so bili posneti. 

Že na začetku smo udeležencem v raziskavi eksplicitno pojasnili popolno anonimnost 

pri prikazu rezultatov. Cilj raziskave je poiskati odgovor na raziskovalno vprašanje in ne 

primerjati uspešnosti podjetij, vključenih v raziskavo. 
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Upoštevajoč teoretična izhodišča in ugotovitve iz analize intervjujev smo iskali odgovor 

na naše raziskovalno vprašanje. S tem smo lahko potrdili ali ovrgli temeljno tezo, ki temelji 

na raziskovalnem vprašanju in narekuje, da se organizacije za doseganje večje konkurenčne 

prednosti spreminjajo preko inoviranja vsaki organizaciji inherentnega poslovnega modela.  

4.2 Omejitve in predpostavke 

Raziskava izhaja iz več predpostavk. Prva predpostavka je, da organizacije želijo biti 

konkurenčne, kar je osnova za njihovo dolgoročno preživetje na trgu. Zato vzorec sestavljajo 

organizacije iz nereguliranih panog gospodarskih organizacij. Druga predpostavka je, da se 

poslovno okolje spreminja. V tem primeru se morajo tudi organizacije spreminjati. 

V raziskavi imamo tudi metodološke in vsebinske omejitve pri obravnavanju problema. Prva 

metodološka omejitev je v triangulaciji samo po virih. Naslednja omejitev je interna 

veljavnost informacij, ki so izluščene na podlagi subjektivno oblikovanih tem, vzorcev 

in kategorij kvalitativne analize intervjujev. Prav tako se ne moremo izogniti vsebinskim 

omejitvam zaradi sestave vzorca. Slednji bi moral zajeti tako različne organizacije v različnih 

panogah, kakor tudi organizacije v različnih državah. K večji kredibilnosti ugotovitev 

raziskave bi pripomogel drugačen vzorec podjetij, s katerim bi izločili vpliv dolgoletne 

splošne gospodarske krize v Sloveniji. V zagovor nezmožnosti dosledne uporabe 

predpostavke "ceteris paribus" zaradi dinamike slovenske gospodarske krize lahko 

navedemo, da je spreminjanje poslovnega modela aktivnost organizacije, ki lahko služi tako 

za dosego večje konkurenčnosti, kot tudi za preživetje v kriznih obdobjih gospodarskega in 

političnega okolja. Kot táko se nanaša na kakršnokoli poslovno okolje, krizo in trajanje. 

Pomanjkljivost vzorca vidimo v odsotnosti vsaj enega udeleženca v raziskavi, ki bi predstavil 

spreminjanje in spremembe poslovnega modela insolventne organizacije ali organizacije 

v stečaju. V vzorec smo zajeli organizacije različnih velikosti in iz različnih panog. 

To prispeva k bogatejši sliki, hkrati pa ne moremo neposredno primerjati sprememb 

med organizacijami. Mogoče največja omejitev je v dejstvu, da smo z raziskavo posegli 

na področje teoretičnega koncepta poslovnega modela, ki še ni znanstveno utemeljen. 

Pogrešamo univerzalno definicijo poslovnega modela, definicijo inoviranja poslovnega 

modela in merila za ocenjevanje in vrednotenje sprememb v poslovnem modelu. Ne nazadnje 

je težava tudi v priklicu izvedenih sprememb v organizacijah s strani udeležencev v raziskavi, 

kar smo sicer v interpretaciji delno omilili z iskanjem vzorcev v kontekstu celotnih 

intervjujev.  

4.3 Analiza in interpretacija podatkov iz polstrukturiranega intervjuja 

Intervjuje z managementom smo opravili v podjetjih, ki poslujejo v različnih panogah. S tem 

smo se izognili pristranosti, ki bi jih v ugotovitve raziskave prinesla obravnava zgolj podjetij, 

ki delujejo v npr. tehnološko bolj napredni panogi. Tako smo izbrali podjetja iz različnih 
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panog in različnih statusnopravnih oblik. V vseh intervjujih so sodelovali člani vršnega 

managementa, ki so imeli popoln pregled nad celotnim poslovanjem podjetja. Inoviranje 

poslovnega modela se namreč nanaša na vse segmente podjetja in v kolikor želimo ustvariti 

konsistentno sliko o spreminjajočih se procesih znotraj podjetja, moramo pridobiti 

informacije o vseh aktivnostih. Intervjuje smo opravili po vnaprejšnjem dogovoru, v terminu, 

ki so si ga izbrali sami udeleženci, in v prostorih podjetij. Najmanj teden dni pred intervjujem 

smo udeležencem poslali vprašanja z uvodnim pojasnilom in grafično prilogo, pred začetkom 

intervjuja pa smo eksplicitno poudarili anonimnost, ki jo zagotavljamo udeležencem. Tako 

pridobljene informacije preko odkritih in neobremenjenih odgovorov lahko torej smatramo 

za realne, avtentične in najboljše možne v danem obdobju. Intervjuje smo opravili v mesecu 

aprilu in maju, posamezni intervjuji pa so trajali od 50 do 160 minut. Zaradi lažje in boljše 

interakcije sodelujočih v intervjujih in zaradi točnejšega beleženja vseh informacij smo 

intervjuje snemali, udeležence pa seznanili z mestom in časom hrambe posnetka. S tem smo 

poleg popolnejšega beleženja vsebine omogočili proučevanje subjektivnih doživetij 

posameznika preko njihovih neverbalnih povratnih informacij, ki so bile zaradi osebnega 

poznanstva toliko bolj izrazite. Udeležence v raziskavi smo označili s črkami od A do G. 

Pridobljene informacije smo uredili po posameznih vprašanjih iz intervjuja, ki se nanašajo na 

Osterwalderjev devetsegmentni poslovni model, in so: vrednost za uporabnika, uporabniki, 

ključni partnerji, ravnanje z uporabniki, distribucijski kanali, ključne aktivnosti, ključni viri, 

stroškovni tok in prihodkovni tok. Navedenemu smo dodali še dve vprašanji iz vprašalnika, 

s katerima smo ugotavljali stališče udeležencev v raziskavi glede izvedenih sprememb 

v podjetju. Čeprav vprašanji nista v sklopu modela, pa nudita pomembno informacijo 

o stališču managementa do sprememb, ki so bile posledica bodisi notranjih bodisi zunanjih 

vzrokov. V analizo smo vprašanji vključili, ker menimo, da njuna vsebina prispeva 

k ugotovitvam raziskave in predstavlja stališče managementa do sprememb v smislu 

proaktivnosti ali reaktivnosti. 



 

35 

5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

V tej fazi raziskave je bil poglavitni cilj poiskati in s čim manj popačenji interpretirati misli 

udeležencev v raziskavi. Vse intervjuje smo posneli z ustrezno tehnično opremo, analizo in 

interpretacijo pa izvedli po posameznih točkah, hkrati pa upoštevali celoten kontekst 

intervjuja. S slednjim smo zmanjšali vpliv težave priklica informacij in njihovega 

nepravilnega razvrščanja po posameznih segmentih vizualizacijskega orodja. 

5.1 Vrednost za uporabnika 

Vrednost za uporabnika ali tudi vrednostna ponudba je v bistvu najpomembnejša sestavina 

poslovnega modela, kar izpostavljata Chesbrough in Rosenbloom (2002) v celotni analizi 

korporacije Xerox. Je razlog, zakaj organizacije obstajajo, in temeljni kamen konkurenčne 

prednosti. Pove, katere probleme kupcev rešujemo in zakaj so kupci izbrali nas namesto 

konkurence. 

Za osebo A je ključno, da so ohranili jedrne zmožnosti. To je edina oseba, ki poudarja pomen 

ključnih zmožnosti. Osrednjemu produktu so dodali nove vrednosti, kar je sicer redkost med 

organizacijami. Oseba B že v uvodu pred vprašanjem izpostavlja pomen neposredne 

usmerjenosti h končnemu uporabniku in ne posredniku, ko predstavlja cilj: "[…] da 

zadovoljimo tvojega končnega kupca pri mizi – ne posrednika, ne nabavnika, temveč 

gospodinjo, ki kupuje v Mercatorju. Vemo, da ustvarjamo vrednost za njo […]". Podobno 

razmišlja oseba C, ko preko personalizacije opravičuje dvig cenovnega nivoja in pojasnjuje 

vključitev storitve v prodajni proces: "To možnost ponujamo kot trženje ali marketing 

kupčevega izdelka […]". To pomeni, da svojemu kupcu pomagajo prepričevati njegovega 

kupca. Oseba D daje večji pomen spremembi oziroma širitvi segmenta kupcev: "[…] torej iti 

na mlajšo starostno kategorijo, da nismo več samo trgovina za upokojence" in nižjemu 

cenovnemu segmentu: "Šli smo na linije, ki so po materialih manj zahtevne in cenovno bolj 

sprejemljive." Izpostavlja odnos med ceno in kvaliteto, saj "uporabnik s tem dobi večjo 

varnost in manjše uporabniško tveganje". Oseba E predstavi spremembe za večje udobje 

uporabe: "Strankam smo prilagodili urnik, stranka sama izbira terminski plan, termin del, 

delo ob sobotah, nedeljah, zvečer" in večjo vrednost za stranko v obliki boljših materialov: 

"[…] na splošno vgrajujemo boljše materiale." To dosegajo preko optimizacije stroškov 

storitev: "[…] nižamo ceno na račun cene dela in ne materiala." Oseba F predstavlja večjo 

vrednost za njihovega uporabnika zaradi specifičnosti dejavnosti preko večjega udobja 

uporabe: "[…] turisti lažje pridejo do teh informacij […]". Osebo G moti izguba lojalnosti 

v panogi na račun cene storitve: "Če je razlika v ceni obveznega zavarovanja avtomobilske 

odgovornosti 1 EUR, stranka nima lojalnosti – pomembno je le "how much" in nič drugega." 

Izpostavlja personalizacijo: "[…] temveč enostavno pakete in vsak si jih lahko sestavi glede 

na svoje potrebe" in udobje uporabe preko novih možnosti spletnih strani in mobilnih 

aplikacij. Organizacije vrednost za uporabnika torej najpogosteje dvigajo preko 
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personalizacije produktov ali storitev (osebe A, B, C, E in G). Na drugem mestu je 

poenostavitev nakupnega procesa (osebe A, B, F in G), na tretjem pa zmanjšanje 

uporabniškega tveganja (osebe D, E, in F). Prevladuje mnenje, da je za boljši položaj na trgu 

kupcu potrebno ponuditi več, pri čemer se tudi v precej togo prodajno usmeritev podjetja 

vključuje storitev (oseba C). 

5.2 Uporabniki 

Uporabniki ali struktura odjemalcev nam povedo, kdo nam ustvarja dodano vrednost oz. kdo 

so naši odjemalci, torej kupci in odjemalci. To je pomemben segment poslovnega modela in 

izbira pravilnega tržnega segmenta je ključnega pomena za preživetje organizacije. 

S spreminjanjem okolja, pogojev poslovanja ali inoviranjem poslovnega modela se lahko ta 

segment močno spremeni. 

Spremembe strukture uporabnikov udeleženci v raziskavi različno dojemajo. Nekateri 

ugotavljajo, da so na tem področju naredili velike spremembe, drugi nasprotno in 

spremembam ne pripisujejo večjega obsega in pomena. Po prepričanju osebe A je 

organizacija naredila pomemben korak s prehodom iz segmenta malih podjetij v nov segment 

velikih. Strukturo odjemalcev so spremenili in jo spreminjajo "ne zaradi širitve, temveč ker se 

je pokazala nuja […]". Dejansko so obstoječi segment uporabnikov razširili z novim 

segmentom velikih odjemalcev. S tem so pridobili večje število kupcev, kar ugotavlja tudi 

oseba B, ko pravi, da vstopajo "v nove segmente", pa tudi v tiste, ki so "jih do sedaj slabo 

pokrivali". Zaradi stanja na trgu in trgovskih marž vlagajo veliko naporov v neposredno 

prodajo kupcem in v tujino in pri tem tudi dodatno zaposlovanje ni ovira. V nasprotju 

z osebama A in B oseba C ne vidi večjih sprememb segmenta uporabnikov in omenja le nove 

kupce zaradi novega prodajnega programa in širitve na tuje trge. Še manj sprememb segmenta 

uporabnikov vidi oseba D, saj glede sprememb pravi: "Prej je bilo tako in tudi sedaj je 

enako". Pa vendar pri spremembah segmenta vrednost za uporabnika pravi, da je podjetje 

pomlajevalo ponudbo z namenom "[…] iti na mlajšo starostno kategorijo, da nismo več samo 

trgovina za upokojence." Tudi s cenovno politiko so spreminjali segment uporabnikov: "Šli 

smo v bolj uporabno, bolj potrošniško." Oseba E ne vidi sprememb in pravi: "Ta segment se 

ni spreminjal." Enako pravi oseba F, pri čemer v nadaljevanju le ugotavlja: "Večji spekter 

različnih kupcev je" in spremembo v razmerju med fizičnimi in pravnimi osebami: "Mislim, 

da je pravnih oseb vedno več." Skladno s stališčem oseb A in B je stališče osebe G. 

V spremembe je prepričana: "Segment se je spremenil in se spreminja, […]. Ne vzamemo več 

vsakega za vsako ceno in tudi zavračamo stranke." Segment uporabnikov oblikujejo v skladu 

s svojimi smernicami, kot pravi: "[…] nekaterih strank dejansko ne želimo imeti". V poslovni 

model so vključili brezplačno storitev: "[…] s strani pogodbenih partnerjev, ki imajo interes, 

da brezplačno pregledajo škodo." 
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Organizacije imajo glede spreminjanja segmenta uporabnikov različna stališča. Medtem ko 

udeleženci A, B in F pripisujejo segmentu velik potencial preko pridobivanja novih kupcev 

(oseba A in B) ali preko izbiranja in zavračanja neprimernih (oseba F), pa osebe C, D, E in F 

spremembe ne vidijo, prav tako pa tudi potenciala spreminjanja ne. 

5.3 Ključni partnerji 

Ključni partnerji so vsi tisti partnerji, ki jih pri izvajanju našega poslovnega procesa 

potrebujemo, pri čemer so tudi ključni partnerji z njihovimi aktivnostmi lahko ključni viri. 

Čeprav varnost poslovanja zahteva omejeno odvisnost od posameznih partnerjev, pa te 

zahteve ni mogoče vedno izpolniti. 

Oseba A pravi, da segment spreminjajo s širjenjem partnerske mreže, saj "se precej 

povezujemo s partnerji in še bolj se bomo. Po državah širimo partnersko mrežo […]." 

Osnovni razlog navaja v stroških delovne sile: "Ker so taki kadri dragi, se povezujemo 

s partnerji." Tudi po mnenju osebe B se segment ključnih partnerjev spreminja, vendar 

v nasprotni smeri: "Iz kaosa smo izvlekli posamezne ključne dobavitelje z njihovo rezervo, da 

dosegamo ekonomijo obsega." Oseba C ugotavlja, da se je segment na strani kupcev 

spremenil zaradi novega programa: "Če so bili prej naši glavni kupci samo vinarji, so zdaj 

vinarji in oljarji." Na strani dobaviteljev se je spremenil z uvedbo novega programa plastične 

embalaže, posledično pa z novim dobaviteljem: "Dobili smo novega partnerja, zdaj moramo 

pridobiti samo še kupce." Segment ključnih partnerjev se lahko v kratkoročnem obdobju 

spreminja na različne načine. Oseba D pojasnjuje, da so najprej "[…] iz mreže dobaviteljev, ki 

smo jo hoteli še bolj zožiti, smo zato, da smo našim strankam ustregli, začeli sodelovati z več 

dobavitelji." Zaradi tega so mrežo ponovno razširili. Prav tako je bil segment deležen 

sprememb na strani dobaviteljev: "Na strani dobaviteljev se je vse skupaj spremenilo. Prešli 

smo na tuje dobavitelje, na Nemce." Oseba D nadalje ugotavlja, da zmanjšanje dobaviteljev 

ne bi bilo smiselno, saj "če bi zmanjšali število dobaviteljev, finančno ne bi nič pridobili«, po 

njegovem mnenju dobijo več "iz pestrosti ponudbe […]." Spreminjanje segmenta ključnih 

partnerjev utemeljuje: "Dejansko iščemo vse možne načine, da obstoječe kupce servisiramo." 

Tudi oseba E pravi, da so segment močno spremenili in število dobaviteljev "[…] znižali iz 

okoli 30 na 2 do 3." S tem so racionalizirali nabavo, saj kot pravi "dobavitelji sedaj 

zagotavljajo celotno dobavo in nam je ni več potrebno drobiti." Na zunanje izvajalce kot 

ključne partnerje se še vedno opirajo, vendar so "[…] šli na večje izvajalce, ki imajo ime in ki 

nudijo varnost." Pretekle izkušnje so pokazale, da so zunanji partnerji nezanesljivi, saj so 

večinoma "imeli zelo slabe izkušnje kljub rednim plačilom in v naprej dogovorjeni ceni ure." 

Oseba F ne vidi večjih sprememb v tem segmentu, vseeno pa ugotavlja: "Območje 

partnerstva se širi. Partnerji prihajajo z različnih področij, od turizma do znanosti. Tudi krog 

dobaviteljev se širi." Pomembne spremembe segmenta so na področju, ki ga opisuje oseba G: 

"Segment ključnih partnerjev spreminjamo z namenom optimizacije. Število zmanjšujemo, 

veliko operacij smo centralizirali." Meni, da to ni nujno dobra praksa in edino dobro stran 
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takega zmanjševanja vidi v doseganju nižje cene: "vse ostalo po mojem prepričanju zmanjšuje 

kvaliteto." Zaradi zagotavljanja večjega udobja uporabe so morali dodatno spremeniti 

segment. Tudi na strani dobaviteljev so spremembe in "občasno so trendi, da bi sami izvajali 

določene aktivnosti, je pa to zaenkrat še v taki fazi, da je lažje imeti te storitve v zunanjem 

izvajanju in izvajati zgolj kontroling nad tem kot pa direktno izvajati". Zato za večino 

dopolnilnih storitev (še vedno) uporabljajo zunanje partnerje. 

Skoraj vse organizacije segment ključnih partnerjev spreminjajo, izjema je le ena. 

S povečanjem števila partnerjev znižujejo stroške dela (oseba A), nudijo večje zadovoljstvo 

kupca (oseba D) ali pa zmanjšujejo stroške poslovanja (oseba G), medtem ko z zmanjšanjem 

optimizirajo poslovanje (osebe B, E in G). Oseba C pravi, da so sicer povečali število 

partnerjev, vendar izključno zaradi dodatnega programa, česar pa ne moremo razumeti kot 

spremembo z namenom dviga konkurenčnosti. 

5.4 Ravnanje z uporabniki 

Ravnanje z uporabniki oziroma odnosi z odjemalci nam pove, kakšne odnose imamo in 

vzdržujemo z našim segmentom uporabnikov, kako so integrirani v naš poslovni proces in 

koliko nas to stane. S tem segmentom lahko dosegamo pomembno konkurenčno prednost, 

na novi paradigmi uporabnikovega soustvarjanja pa lahko temelji nov poslovni model. 

Oseba A pravi, da enakovredno skrbijo za obstoječe kot za nove kupce. Pri tem so previdni, 

saj se izogibajo situaciji "[…] kjer več prodaš, kot pa lahko narediš." Kupce vključujejo 

v proces soustvarjanja tako, da poslušajo "[…] želje in predloge strank in več enakih 

predlogov dobi prioriteto, da se razvije (demand list). Večji posli vključujejo razvoj novega 

področja […]". Pri komunikaciji s kupci se zavedajo prednosti komuniciranja "ena na ena", 

vendar ga zaradi naraščajočega obsega poslovanja zmanjšujejo in prehajajo na drugačne 

oblike. V zadnjih letih so razvili spletni portal za podporo obstoječim strankam in s tem 

"[…] poenostavili proces podpore, nadzora in obračunavanja storitev." Komunikacija preko 

spletne strani počasi nadomešča neposredni osebni stik s ciljem optimizacije poslovanja. 

V kontekstu celotnega intervjuja oseba A poleg navedenega omenja uvedbo telekonferenc, ki 

jih vzpostavljajo s partnerji, vse pogosteje pa tudi s kupci. Oseba B izpostavlja rast prodaje 

novim domačim in tujim kupcem preko ekonomije razpona: "Če ni tega, si mrtev." Po njenem 

mnenju je to "atomizacija kupcev", ki temelji na personalizaciji. V kontekstu celotnega 

intervjuja ugotavljamo, da s pomočjo prilagojenih produktov (vinomati, prilagojena embalaža, 

prilagojene etikete, prilagojeni produkti) izdatno podpirajo obstoječe kupce in jih vključujejo 

v soustvarjanje: "[…] povabimo npr. 5 ključnih gostincev, da pridejo in povedo njihovo 

mnenje […]." Oseba B v intervjuju bežno omeni uvajanje novih oblik ravnanja z uporabniki, 

kar je za tako klasično panogo, kot je vinarstvo, "težko, saj je vino kot produkt staro 5000 let" 

zato je korak naprej, hkrati pa le bežna omemba odraža majhen pomen, ki ga novim oblikam 

ravnanja s kupci pripisuje organizacija. Oseba C pripisuje enak pomen skrbi za obstoječe 
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kupce kot za pridobivanje novih. Pri tem izhajajo iz predpostavke, da bodo danes majhni 

kupci nekoč postali večji in bojazen pred stroški, ki jih ima organizacija pri ponovnem 

pridobivanju izgubljenih kupcev: "Zavedamo se, da če hočemo obstajati na dolgi rok, so 

pomembni tudi majhni kupci, od katerih bodo nekateri zagotovo postali pomembni, in v tem 

kontekstu se zavedamo, da izgubiti kupca in ga ponovno pridobiti predstavlja bistveno večji 

strošek kot pa ga samo pridobiti kot novega kupca […]." Dejansko se bojijo ovire 

pri vzpostavitvi ponovnega sodelovanja v obliki razlogov, ki so bili vzrok za prekinitev 

sodelovanja. V kontekstu celotnega intervjuja ugotavljamo, da kupce sicer vključujejo 

v proces soustvarjanja, vendar v podrejeni obliki: "[…] se pravi, mi jim damo signal za 

njihove prodajne možnosti […]. V bistvu hočemo vplivati že na njihov marketing." Kljub 

konservativnem stališču do novih oblik ravnanja z uporabniki ustvarjajo in podpirajo 

neformalne skupnosti: "Če se zavedamo, da je to neke vrste orodje, je to dobro." Strategija 

osebe D temelji na močnem poudarku na obstoječe kupce: "Izreden poudarek dajemo na 

obstoječe kupce in prav iz tega razloga smo uvedli kartico zaupanja in tem obstoječim 

kupcem želimo še več prodati." Obstoječa baza strank je po njenem prepričanju 

najpomembnejša in na njej poskušajo čim več narediti. Kot razlog navaja reakcijo na obdobje 

po začetku krize: "Prej na obstoječih kupcih nismo delali, temveč smo delali predvsem na 

pridobivanju novih." Zaradi specifičnosti panoge kupce le v manjšem obsegu vključujejo 

v soustvarjanje, pa vendar večkrat omeni nabavni proces, ki se opira tudi na želje in mnenja 

kupcev: "Kupcu se prilagodimo tako, da zaključimo 10–15 % vzorcev od tisočih in te 

prilagodimo našim kupcem oz. njihovemu povpraševanju. […] Vsak poslovodja zaključuje za 

svoje stranke, za svojo trgovino. […] Vpeti smo v lokalno okolje, poslušamo kupce in že 

zaradi tega moramo poslovati tako." V kontekstu celotnega intervjuja je zaznati, da 

namenjajo posebno pozornost neposrednemu delu s kupci na mestu prodaje – tako preko 

strokovnega kadra kot preko vzpostavljanja dolgotrajnega razmerja prodajalec – kupec in 

oblik financiranja nakupa. Pozicijo, ki se ji na področju prodaje tekstila izogibajo, ponazori 

s primerom:30 "Takrat sem rekel direktorju Mure, mi imamo 150 metrov stran 400 oblek, ti jih 

imaš tam 100 in dve študentki, ki niti ne vedo, kaj pomenijo moške obleke." Oseba E še bolj 

kot oseba D prisega na obstoječe kupce. Pridobivanja novih kupcev sploh ne omenja. Bolj jo 

motijo pomanjkanje časa za neposreden stik s kupci in omejitve v javnem naročanju: 

"Naročnik sam pove, da me raje ne vidi, da mu tega ne bi očitali." Kupce vedno bolj 

vključujejo v soustvarjanje storitev, saj "kupca lahko direktno" povežejo "s stranko31 za 

posamezen projekt, da si kupec lahko sam izbere materiale. Mi smo le izvajalci storitev." 

Pri spreminjanju oblik ravnanja z uporabniki in pri uvajanju novih oblik so sicer zelo 

konservativni. Največji pomen vidijo v vzdrževanju neformalnih skupnosti, ki pa je pri 

sodelovanju z javno upravo močno oteženo: "Tudi komunikacija je težja, saj sodelovanje 

z javno upravo ni več odvisno od osebnih stikov." Podobno kot osebi D in E tudi oseba F 

                                                 

30 Primer se nanaša na odprtje trgovine Mura v trgovskem centru Qlandia. 
31 Oseba E s tem misli dobavitelja. 
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pravi, da zgrajeno bazo obstoječih kupcev sedaj aktivneje negujejo kot pred leti, ko so jo šele 

gradili: "To je segment, od katerega lahko živimo." V nasprotju z osebo E in podobno kot 

oseba D so aktivni pri pridobivanju novih kupcev, pri čemer jim pomagajo dobavitelji: "[…] 

hkrati pa se tudi dobavitelji trudijo in nas podpirajo pri pridobivanju novih kupcev." Kupce 

v zadnjem obdobju vključujejo v soustvarjanje ponudbe: "Sedaj poizvemo, kakšne skupine so, 

in glede na njihovo sestavo predlagamo […] – to v zadnjem času zelo poudarjamo in 

razvijamo okolje, da bo okolje lahko to ponujalo." V kontekstu celotnega intervjuja 

ugotavljamo, da kljub neizpostavljanju, kar pomeni pripisovanje premajhnega pomena, 

spreminjajo segment ravnanja s kupci in uvajajo neformalne skupnosti in samopostrežbo kot 

nove oblike. Oseba G za razliko od vseh ostalih oseb predstavlja paradigmo "izbire strank" po 

ključu ekonomske upravičenosti: "Ve se, h kateri stranki je smiselno iti in h kateri ne." 

Segment ravnanja z uporabniki spreminjajo, saj pravi: "Kupce vključujemo v soustvarjanje 

storitev, kar je v zadnjem obdobju novost. Ta segment se je spremenil in se spreminja, saj jih 

vedno bolj vključujemo." Ponudbo personalizirajo glede na zaznane želje in potrebe kupcev: 

"[…] npr. upoštevali smo željo ene prodajne skupine bele tehnike in za njih razvili produkte 

podaljšanja garancije […]." Pri tem jih omejuje konservativna zavarovalniška regulativa, 

vseeno pa pravi, da se je ta segment "[…] ogromno spremenil in intenzivnost sprememb je 

vedno večja." Kot dodatno oviro navaja pasivnost uporabnikov pri uporabi uvedenih novosti. 

Kot ostale osebe tudi oseba G pripisuje velik pomen osebnemu stiku, pri čemer v kontekstu 

celotnega intervjuja ugotavljamo, da se spremembe segmenta ravnanja z uporabniki poleg 

navedenega kažejo v vzpostavitvi avtomatiziranih servisov v obliki storitve prijave škode, 

pregleda statusa zavarovanca in sklepanja novih zavarovanj preko spletnih storitev. 

Glede segmenta ravnanje z uporabniki prevladuje relativno enotno mnenje, da organizacije 

kupce vedno bolj vključujejo v soustvarjanje vrednosti. Resda je to vključevanje v nekaterih 

primerih na začetnem nivoju, pa vendar je. To je eden redkih segmentov, kjer med vsemi 

osebami, ki predstavljajo svoje organizacije, prevladuje relativno enotno mnenje. 

5.5 Distribucijski kanali 

Distribucijski kanali prikazujejo poti, za katere naši odjemalci želijo, da dostopamo do njih. 

Segment nam predstavlja, kako sedaj dostopamo do njih, kako so ti kanali integrirani v naš 

poslovni proces, kateri so najboljši in cenovno učinkoviti in kako jih integriramo v odnose 

z odjemalci. 

Oseba A pove, da se je ta segment precej spreminjal. Kot primer navaja udeležbo na dogodkih 

in sejmih, ki so jo z izjemo letošnjega leta precej razširili, letos pa zaradi reguliranja obsega 

dela omejili. Pred dvema letoma so prenovili spletno stran, vseeno pa je že potrebna 

osvežitve: "[…] razmišljamo o vpeljavi sodobnejšega načina trženja in komunikacije v smislu 

webinarja". Ponovno pove, da se je ta segment precej spreminjal. Oseba B je podobno 

prepričana, da se je segment pomembno spremenil, izpostavlja željo po večjem deležu 
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direktnega dostopa do kupca, kot razlog pa navaja, da si "[…] trgovci vzamejo preveč, zato 

ves čas" delajo "na iskanju direktnega dostopa do kupca." Oseba C za razliko od osebe A in 

B pravi, da področja niso skoraj nič spremenili. Kupce dosegajo "[…] na zelo tradicionalen 

način – s fizičnimi obiski, ki so vedno manj prisotni zaradi pomanjkanja časa." Spletne strani 

imajo le zaradi ustvarjanja zavedanja kupcev oziroma so na spletu prisotni, ker pač morajo 

biti prisotni v taki obliki. Osebne stike maksimirajo. Oseba D je prva, ki o tem segmentu pove 

veliko več in mu namenja več pozornosti. Izjemen poudarek dajejo osebnemu stiku s kupci, 

kar je moč zaznati ob vsakem obisku njihovih prodajaln,32 prav tako pa iz njenih besed: 

"Strategija podjetja je prav v osebnem stiku s kupci, da se stranki posvetiš. Imamo izobražen 

in zelo izkušen kader. Povprečna starost je 48 let. To so trgovke z dolgoletnimi izkušnjami. 

Celotno strategijo gradimo na tem, da imamo osebni stik in postrežbo. Zato imamo tudi več 

ljudi zaposlenih." Zavedanje ustvarjajo preko pazljivo oblikovanih sporočil z rdečo nitjo, ki jo 

skozi čas povezuje nekaj ključnih elementov. Kupcem so sporočila na voljo preko klasične in 

elektronske pošte, SMS-sporočil, radijskih in časopisnih oglasov z v naprej določeno 

frekvenco. S povedjo "Drugih kanalov do sedaj nimamo in ostajamo klasični trgovec." 

oseba D opravičuje neuporabo novih inovativnih kanalov dostopa do kupca. Kupcem 

omogočajo in olajšujejo nakup tako, da "ko prideš v trgovino, ti trgovka že predlaga kos 

oblačila, ki se poda na tistega, ki si ga nazadnje kupil." Nakup olajšujejo "še posebno na 

moškem oddelku, saj imaš tam tri poizkuse. Ženske se lahko oblačijo celo popoldne, če pa pri 

moškem trikrat zgrešiš, si ga izgubil. Tam ekipa točno ve, in če prideš do garderobe, ti bodo v 

2-3 poizkusih dobili pravo obleko, pravo srajco, prave hlače – to je zagotovo." Nakupno 

izkušnjo so toliko dodelali, da je nemajhen delež prodaje moške konfekcije šel preko partnerk, 

ki so kupovale za svoje partnerje. Pri poprodajni podpori izstopajo z jamstvi: "Pri nas skoraj 

ni nerešene garancije. V osmih dnevih lahko vrneš blago brez razloga. […] Tu smo 100 % 

elastični." To ni bilo vedno tako: "Prej je bilo "raje ne" oziroma je bilo kup težav za 

zamenjavo […]." Oseba D izpostavi pomlajeno spletno stran in preko nje možnost neposredne 

komunikacije s prodajalnami. Oseba E je pri opisu segmenta distribucijskih kanalov najbolj 

skopa in opiše jih s tremi povedmi: "Vsi naši ključni kupci nas dosegajo preko maila ali 

povpraševanja preko telefona ali pošte. Z nami so že delali. Kanali so utečeni in se niso veliko 

spreminjali." Oseba F je podobno kratka in skopa s to razliko, da potrjuje spreminjanje 

segmenta. Obstoječim kanalom so "dodali oglaševanja na tramvaju, ki vozi po Milanu […]. 

Dodali smo mesto nakupa v obliki hiške na Kolovratu." Kot nov kanal lahko smatramo tudi 

prodajo njihovih artiklov preko partnerjev. Oseba G temelji spremembo segmenta 

na spremembi lastnosti nakupa in dostave produkta ali storitve preko spletnih strani. Poudarja 

ohranjanje neposrednih stikov s kupcem preko zastopnikov. Pravi: "Po svoje smo pri 

prodajnih kanalih konservativni, so se pa spreminjali." V poprodajnih aktivnostih so šibki in 

                                                 

32 Po intervjuju smo obiskali večjo prodajalno in trgovski center Qlandia in predstavljeno stanje lahko 

potrdimo. Medtem ko smo bili v prodajalni deležni profesionalne postrežbe s strani očitno izkušenega 
prodajnega osebja, smo v trgovskem centru v treh različnih prodajalnah ugotovili, da nam je po 
dolgem čakanju bilo prodajno osebje sposobno ponuditi le osnovne informacije o prodajanih izdelkih. 
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jim zaenkrat ne namenjajo posebne pozornosti: "Poprodajne aktivnosti niso izrazite." Kot 

možen vzrok temu omeni težave s kadrom ali bolje s sredstvi za plačilo boljšega kadra, ki bi 

šibke točke v distribucijskih kanalih odpravil. 

Za ta segment osebe A, B, D in G pravijo, da se je precej spreminjal, osebe C, E in F pa vidijo 

le manjše spremembe ali pa še teh ne. Prva skupina se sicer zaveda potenciala sprememb tega 

segmenta, pa vendar je pri vseh udeležencih opaziti pomanjkanje strokovnega pristopa 

k izkoriščanju možnosti segmenta. 

5.6 Ključne aktivnosti 

Segment predstavlja ključne aktivnosti, ki jih moramo opravljati za ustvarjanje vrednosti 

za uporabnika. Neposredno je povezan z distribucijskimi kanali, ravnanjem z uporabniki in 

prihodkovnim tokom. Nove ključne aktivnosti so lahko izhod iz t. i. "identity trap"33 

fenomena, ki smo ga zaznali v več intervjujih. Na splošno je ta segment v večini primerov 

najbolj zanemarjen. 

Oseba A ugotavlja, da "Ni bilo potrebe po širjenju osrednjih sposobnosti, ker smo 

razprodani." Oseba B opiše med vsemi intervjuvanci največjo spremembo segmenta. Njihova 

širitev ključnih aktivnosti je bila zaradi togosti razmišljanja zaposlenih težavna: "Znotraj 

firme je bilo tudi boleče, saj smo iz čisto konservativne vinske firme začeli proizvajati nekaj, 

kar ni vino, ki je nekakšna svetinja." Kljub temu so z mislijo na kupca iskali zaslužek povsod, 

kjer se lahko ustvari vrednost za kupca. Nadalje so "registrirali turistično agencijo, saj je 

najboljši marketing pripeljati ljudi v vinsko klet." Zaradi previsokih cen zunanjega izvajanja 

čiščenja odpadnih voda prenavljajo svojo čistilno napravo, na katero bodo priklopili še dve 

zunanji enoti, s čimer bodo nudili storitev čiščenja odpadnih voda na trgu. V kontekstu 

celotnega intervjuja ugotavljamo, da so poleg navedenih ključnih aktivnosti dodali 

proizvodnjo olivnega olja, ko so od občinske uprave prevzeli oljarno. Oseba C omenja nove 

aktivnosti, vendar jih lahko uvrstimo med širitev ekonomije razpona, saj ne širijo jedrnih 

zmožnosti organizacije. Oseba D opisuje spreminjanje segmenta v obliki priklopljene sončne 

elektrarne na strehi ene od prodajaln in v manjšem obsegu oddajanje nepotrebnih 

nepremičnin. Oseba E pravi, da so ključne aktivnosti zmanjšali z oddajo prodajalne. To je bila 

edina sprememba: "Bolj se fokusiramo in ostajamo v tistem segmentu, kjer smo. Tu smo 

poznani in delati poizkuse ni na mestu." Oseba F predstavi spremembe segmenta oziroma 

nove ključne aktivnosti v obliki objavljanja prispevkov iz treh občin v zamejskem časopisu, 

za kar prejemajo plačilo. V najem dajejo konferenčni prostor, pomembna nova ključna 

aktivnost pa je priprava projektov za evropske razpise. Oseba G pravi, da drugih dejavnosti 

niso dodajali: "V bistvu nobene spremembe. Prihodnost bo prinesla spremembe, vendar na 

                                                 

33 Fenomen past osebnosti predstavlja stanje, v katerem organizacija vidi svoje sedanje zmožnosti kot 
edine, ki jih lahko obvladuje in izvaja. 
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daljši rok." Boji se, da to ni dobro: "Ni nujno, da je to dobro. Po mojem bi bilo dobro širiti 

dejavnost." 

V tem segmentu prevladuje fenomen "identity trap". Osebe A, C, E in G ne vidijo potrebe 

po novih ključnih aktivnostih, še manj pa priložnost, da te nove aktivnosti lahko nekoč 

prevzamejo vlogo jedrnih sposobnosti. Pri osebah B, D in F v nasprotju s prvo skupino 

ugotavljamo, da imajo vse tri organizacije iz nekaterih novih ključnih aktivnosti možnost 

razviti nove jedrne zmožnosti. 

5.7 Ključni viri 

Ključni viri povedo, kakšne vire zahteva ustvarjanje vrednosti za uporabnika oziroma katere 

vire potrebujemo pri reševanju težav odjemalcev in zadovoljevanju njihovih potreb. Vire 

običajno delimo na fizične, intelektualne in finančne. 

Oseba A pravi, da "se ta segment ni spreminjal." Kadrovska zasedba je stabilna in fluktuacije 

ni, kar je po njenih besedah posledica zavedanja lastnika o pomembnosti kadra. Oseba B 

spremembe segmenta opisuje kot posledico spremembe števila in strukture zaposlenih. 

Ustvarili so novo delovno mesto tržnika in nadzornika prodajnih zastopnikov. Sami ne 

razvijajo kadrov in "Ves čas je želja, da bi tisto znanje, ki ga nimamo v hiši, kupili na trgu." 

Organizacijske spremembe pogojuje z nakupom znanja in pojasni: "Sami smo premajhni in 

nimamo takih ljudi, ki bi delali npr. magisterij iz nekega področja in potem to uporabili 

v firmi." Oseba C ne vidi velikih sprememb segmenta in podobno kot oseba B veže 

spremembe na spreminjanji števila in strukture zaposlenih. Zaradi širitve dejavnosti je 

naravno raslo število zaposlenih, pri čemer so okrepili prodajni del. Zanimivo sporočilo osebe 

C je, da "v zadnjih desetih letih nismo niti informatike spreminjali in smo na istem." Dopušča 

možnost, da so "popustili pri človeških virih v smislu izobraževanja", v nadaljevanju pa 

pojasnjuje: "Te politike nismo spreminjali, bolj so se ljudje zaprli in čutijo manjšo potrebo po 

izobraževanju." Tudi oni imajo stabilno kadrovsko zasedbo in fluktuacije nimajo. Tudi oseba 

D vse pomembnejše spremembe segmenta veže na zmanjševanje števila zaposlenih, vendar za 

razliko od osebe B brez zaposlovanja kadrov z novimi znanji. Poudarek je bil 

na izobraževanju zaposlenih za potrebe novih načinov poslovnih procesov (računalniška 

oprema) in izboljšanje obstoječih (prodajni postopki, reševanje reklamacij). Kljub nizkim 

plačam imajo izjemno stabilno kadrovsko zasedbo: "Pri nas je večina takih, ki jim je to prva 

služba in se od nas upokojujejo." Področje finančnih virov so spremenili in sedaj več ali manj 

vse avansirajo, saj jim banke stojijo ob strani, sami pa so tako deležni ugodnosti dobaviteljev 

in boljših pogojev. Oseba D izpostavlja t. i. notranji trajnik, ki je njihova konkurenčna 

prednost. Pravi, da kljub nevarnostim takega načina plačevanja "našim strankam nudimo 

obročno plačevanje neposredno – brez posredništva banke." Dodaja: "To je še en način 

negovanja odnosov s stranko, ji omogočiš, da kupi na obroke brez stroškov in se ji tega ne 

vidi na računu, kar ji ne zmanjšuje plačilne sposobnosti." V nasprotju z do sedaj 
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ugotovljenimi vzorci spreminjanja ali ohranjanja obstoječega stanja pa oseba E sicer navede 

zmanjšanje števila zaposlenih, vendar izpostavi menjavo pomembnih zaposlenih: "Stare 

delavce, ki so delali 15 let ali več, smo odpustili, ker smo jih razvadili. Vajeni so bili stanja 

konjunkture in se niso hoteli prilagoditi, zato smo osvežili delovno silo in zaposlili nove ljudi. 

Ker se ljudje niso prilagajali, firma pa se je morala, smo bili prisiljeni ljudi zamenjati." Pri 

tem je to veljalo tudi za ključne kadre: "Ključne kadre smo z vsemi odpravninami odpustili in 

cena tega ni bila previsoka." Oseba F omenja le spremembe finančnega področja, saj "je 

sedaj več prihodkov iz lastne dejavnosti na trgu. Finančne vire pridobivamo iz EU-razpisov in 

na tem sedaj aktivno sodelujemo." V kontekstu celotnega intervjuja ugotavljamo, da je 

kadrovska zasedba stabilna, presežke ali primanjkljaje opravljenih delovnih ur pa uspešno 

regulirajo z zimskimi meseci, ko je aktivnosti veliko manj. Tudi oseba G na prvo mesto 

postavlja zmanjšanje števila zaposlenih. Sedaj opravijo več dela z manj zaposlenimi, poudarja 

pa, da je to mogoče z vlaganjem "[…] vedno več energije v človeške vire in jih negovati, 

kolikor se da." Izpostavlja pomen spremenjenih letnih srečanj: "Meni osebno je slabše, da so 

naši šefi ukinili letne razvojne pogovore. To se mi ne zdi v redu in borili se bomo, da bi jih 

spet uvedli. […] v vseh petnajstih letih je bila vedno pozitivna izkušnja." Spremembo fizičnih 

virov veže na zmanjšanje števila službenih vozil, kar vidi bolj kot optimizacijo poslovanja. 

Zmanjšanja namreč nihče ne opazi, finančni učinki pa so. Z novim lastnikom je prišlo do 

spremembe strategije lastništva nepremičnin za lastno uporabo: "Velika razlika je, da se je 

prej upoštevalo želje, sedaj pa argumente. To je bistvena razlika pri teh virih. Ni več dovolj, 

da si nekomu všeč." 

V organizacijah se ta segment spreminja predvsem na račun področja človeških virov. 

V kolikor izločimo vpliv na spremembe zaradi zmanjševanja števila zaposlenih, kar 

neposredno ne vpliva na konkurenčnost organizacije, ugotavljamo, da imajo skoraj vse 

organizacije "stabilno kadrovsko zasedbo" (osebe A, C, D, F in G), kar predstavljajo kot 

prednost oziroma pozitivno lastnost. Le osebi B in E predstavljata spremembe segmenta v luči 

menjave obstoječega z boljšim kadrom. Spremembi področja fizičnih virov z izjemo osebe G 

in finančnih virov (oseba F in v kontekstu celotnega intervjuja oseba C) nihče ne namenja 

pozornosti. 

5.8 Stroškovni tok 

Stroškovni tok predstavlja skupne stroške, ki jih imamo pri reševanju odjemalčevih 

problemov in zadovoljevanju njegovih potreb, in pokaže, kateri viri in katere aktivnosti so 

najdražji. 

Oseba A – tako kot skoraj vse ostale osebe – ugotavlja, da so človeški viri najdražji. 

Po njenem mnenju se ta segment v zadnjih letih ni spreminjal. Oseba B pravi, da kljub 

visokim stroškom dela tega segmenta še niso optimizirali. Stroške dela so nižali 

z zmanjševanjem števila zaposlenih. V kontekstu celotnega intervjuja ugotavljamo, da so 
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z odpuščanjem in zaposlovanjem nadomeščali manj strokovno delovno silo z bolj strokovno. 

Stroške so na splošno optimizirali, težavi ostajata strošek dela in cena optimizacije: "[…] 

morali bi najeti 300.000,00 kredita za izvedbo robotskega skladanja. Vendar denarja 

nimamo, kredita ne dobimo, stane pa nas dve delovni mesti […]." Tudi oseba C ugotavlja, da 

se segment ni veliko spreminjal: "V bistvu ostaja ista struktura in dejansko sploh ni 

sprememb." Po premisleku doda: "[… ] so spremembe na področju finančnih virov. V začetku 

smo delali z bančnimi sredstvi, ob začetku krize pa smo se vsega tega znebili in od takrat 

naprej delamo izključno z lastnimi sredstvi." Oseba D tako kot ostale ne vidi velikih 

sprememb, pa vendar navaja optimiziranje poslovanja in s tem nižanje stroškov: "[…] sem 

glede na moje dosedanje informacije iz drugega okolja po mojem prihodu za bolj pravične 

odnose ali pogoje izpogajal boljše pogoje glede rabatov in plačilnih rokov. Tam sem si dobil 

vsaj dve ali triletno plačo." Izpostavi skrajšani delovnik, zaradi katerega zaposleni delajo 38 

namesto 40 ur tedensko, dobijo pa enako plačo: "Za isto delo, ki ga opraviš, imaš isto plačo, 

vendar delaš manj." Optimizirali so stroške energentov in s ciljem dolgoročnih prihrankov 

pri razsvetljavi prodajne prostore opremljajo z varčnimi svetlobnimi telesi. Za razliko od 

ostalih oseb oseba E pove, da so se stroški veliko spreminjali: "Pred časom smo začeli stroške 

aktivno nižati. Bančne stroške, stroške elektrike, vode, plina smo zmanjšali. Spremembe smo 

naredili, kjer se je le dalo." Nižanje stroškov je povzročilo popolno ustavitev aktivnosti 

na področju marketinga: "Ne oglašujemo, ne sponzoriramo, ker nimamo s čim – ni rezerv." 

Oseba F vidi spremembe segmenta v "nihanju stroškov glede na projekte in ne glede na 

spremembe v okolju." Oseba G poudarja pomembnost stroškov človeških virov. V kontekstu 

spremembe stroškov zaradi optimizacije izpostavlja zmanjševanje števila zaposlenih preko 

centralizacije aktivnosti, ki "[…] je v prvi fazi cenejša, v drugi fazi pa dražja […]." Na daljši 

rok se običajno izkaže, da optimizacija ni bila premišljena, temveč bolj kratkoročno všečna. 

V organizacijah je ta segment relativno stabilen (osebe A, C, F in G) ali pa ga močno 

spreminjajo (oseba B, oseba D v kontekstu celotnega intervjuja in še posebno oseba E). Tudi 

tukaj predpostavljamo, da spreminjanje segmenta zgolj z nižanjem stroškov zaposlenih ne 

more biti glavni način za pridobivanje konkurenčne prednosti. 

5.9 Prihodkovni tok 

Prihodkovni tok nam na koncu pokaže, kako bomo iz vseh naših aktivnosti ustvarili prihodke 

in dobiček, hkrati pa pojasnjuje, kakšno vrednost so naši kupci pripravljeni plačati, kaj 

trenutno plačujejo in kako plačujejo in kako bi radi plačevali. Cenovno oblike plačil lahko 

delimo na statično, v naprej določeno in dinamično, prilagodljivo. 

V segmentu prihodkovnega toka so udeleženci v raziskavi predstavili različne obsege 

sprememb. Tako oseba A ne vidi bistvenih sprememb, kar utemeljuje z ustaljenim modelom 

poslovanja. Principal narekuje najem produkta, ker na tak način ponudnik proda več, oseba A 

pa ugiba: "Ta segment se bistveno ni spremenil, mogoče tudi zaradi vezanosti na principala." 
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Principal še dodatno spreminja koncept prodaje preko licenc, vendar spremembe zaenkrat le 

spremljajo in jih ne implementirajo. Oseba B izpostavlja vpeljavo rednih kompenzacij in 

daljših plačilnih rokov. Kupcem se prilagajajo in mu ponudijo "[…] konsignacijo." Po drugi 

strani se prilagajajo trgovcem in zaradi kompenzacij ohranjajo prodajo repromateriala, kar 

sicer ni usmeritev organizacije. V kontekstu celotnega intervjuja predstavi nove vire prihodka 

iz naslova oljarne, turistične agencije in čiščenja odpadnih voda. Oseba C spremembe vidi v 

močnejših cenovnih pritiskih trga in verižni plačilni nedisciplini: "Glede plačil so stalni 

pritiski, saj jih povzročajo že kupci naših kupcev." Pravi, da se plačilna nedisciplina bistveno 

razlikuje med vinarskim in oljarskim segmentom – slednji so veliko boljši plačniki. 

Pomembno spremembo vidi v osredotočanju kupcev na čim nižjo ceno, pa čeprav na račun 

manj dodatnih koristi. Nov vir prihodkov organizaciji predstavljajo plastična embalaža in novi 

zamaški, čeprav v kontekstu tega segmenta ne omeni. Oseba D pravi, da se je v segmentu 

prihodkovnega toka v zadnjem obdobju veliko spremenilo. Uvedli so interni trajnik, ki se je 

izkazal kot konkurenčna prednost. Plačila s kreditnimi karticami so v porastu in pologov 

gotovine je vedno manj. Obseg prodaje preko akcij je vedno večji: "Ko imamo neke 

ugodnosti, kupone, popuste, takrat je večina prodaje in prometa. […] Vedno se kaj dogaja in 

brez akcije nimaš več človeka v trgovino." Pomembno spremembo segmenta, ki je vplivala 

na časovno razporeditev plačil, je povzročil način prodaje, ki ga narekujejo tuji dobavitelji: 

"Že sama naša ponudba se ne deli več na hlače, majice, temveč na kornersko ponudbo po 

proizvajalcih […]. Ta kornerska ponudba zaradi zagotavljanja likvidnosti omogoča, da ne 

pride vse blago naenkrat. […] To nam je olajšalo zaloge in koeficient obračanja." Na tak 

način imajo v prodajalnah vsak mesec osveženo ponudbo, kar pozitivno vpliva na prodajo: 

"To je del prodajne strategije z namenom, da si zmanjšaš zaloge in da se v trgovini nekaj 

dogaja. […] V bistvu je to zaznavanje kupčevih neizraženih potreb, saj si kupec želi po enem 

mesecu videti nekaj novega." Nov vir prihodkov predstavlja prihodek iz naslova sončne 

elektrarne in najemnin poslovnih prostorov, vendar tega eksplicitno ne pove. Oseba E 

stopnjuje ugotovitve osebe C: "Kupci glede na krizo pričakujejo, da bodo dobili zastonj." 

Izvzame korektne kupce, ki pa kljub temu pričakujejo, da bodo dobili ugodno ceno. Zaradi 

težav s plačili težijo k vsaj delnim avansom, s čimer se delno zavarujejo pred neplačili. 

Povpraševanja s prenizko pričakovano ceno zavrnejo. Poudarja bistveno spremembo 

segmenta zaradi koncesnin, kar je posledica spremembe segmenta uporabnikov. Tudi to je 

povzročilo spremembo segmenta: "Včasih je bilo prihodkov večkrat po malo, sedaj pa je 

obratno." Oseba F podobno kot oseba A težav s plačili ne vidi. Cene so fiksne in jih ne 

prilagajajo, v primeru večjih skupin pa ponudijo več storitev. Dopušča možnost, da bodo 

glede na rezultat letošnje sezone uvedli višje cene v času poletne sezone. Izpostavi aktivnosti 

za dvig prihodkovnega toka: "Imamo kar nekaj potenciala, le tisti del financiranja od javne 

uprave moramo zamenjati s tržno dejavnostjo." Pri tem so sicer delno omejeni: "Je pa res, da 

pokrivamo tudi znanstveno raziskovalni del, iz katerega ne dobimo nič oz. posredno." Tudi 

oseba G kot prej omenjeni osebi A in F težav s plačili ne vidi. Segment se je spremenil 

predvsem zaradi načina plačevanja, saj klasičnega plačevanja preko položnic skoraj ni več: 
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"Sprememba je ta, da je vedno več tega in manj enkratnega plačila, tudi pri pravnih osebah." 

Kot drugi razlog za spremembo segmenta omenja določanje premije glede na stranko: "Na 

področju zaračunavanja in oblikovanja cene je cena najbolj odvisna od segmentacije. Smo 

bolj fleksibilni in bolj po meri stranke ne glede na to, ali je fizična ali pravna, in zaradi teh 

segmentacij skoraj ni stranke, ki bi imela enako ceno." Različne cene torej temeljijo na 

segmentaciji, ki je posledica škodnega dogajanja in lojalnosti kupca. Poudari: "To se je 

spremenilo, saj so bile prej enotne cene. Sedaj je res po meri človeka. To se je v zadnjem 

obdobju občutno spremenilo in blizu tega smo, da bo imel vsak svojo ceno. Vprašanje je samo 

na tehnični strani, torej odvisno od rudarjenja in obdelave statističnih podatkov […]." 

Navedeno potrjuje izjava zavarovalnega zastopnika v kasnejšem pogovoru, ko se je 

pritoževal, da "brez računalnika ne more več vedeti cene, ker ima vsak zavarovanec 

drugačno." Med spremembe segmenta lahko štejemo selektivno izbiro kupcev: "Tukaj 

pridemo do tega, da vsakega ne vzamemo, v kolikor je nedobičkonosna stranka." 

Večino sprememb tega segmenta osebe pripisujejo spremembam v načinu plačevanja (osebe 

B, D in E). Osebe A, C in F sprememb ne zaznavajo, oseba G pa omenja uvedbo dinamičnega 

načina plačevanja, s čimer jo skupaj z osebo D (interni trajnik) uvrščamo med tiste, ki so 

segment spremenili v smeri doseganja konkurenčne prednosti.  

5.10 Ocena posledic sprememb 

Vsako spreminjanje poslovnih procesov povzroči želene ali nezaželene posledice, 

najpogosteje pa kar oboje. Če so spremembe posledica proaktivnega dela, prevladujejo želene 

spremembe. Pri spreminjanju poslovnega modela je vedno prisotno veliko neznank in možnih 

aktivnosti, dejstvo pa je, da nam proaktivno ravnanje nudi neprimerno več možnosti kot 

reaktivno, krizno. Chesbrough (2010) poudarja pomen eksperimentiranja pri spreminjanju 

poslovnega modela, vemo pa, da v kriznih obdobjih reaktivnega odzivanja organizacije časa 

za eksperimentiranje preprosto ni. Udeleženci v raziskavi predstavljajo organizacije, ki so bolj 

ali manj spreminjale segmente poslovnega modela. Zato smo želeli izvedeti, kako ocenjujejo 

izvedene spremembe, njihovo nujnost in kako so vplivale na tržno pozicijo organizacije. 

Oseba A ocenjuje, da je ohranitev obstoječega poslovnega modela dobra. Zaradi zunanjih 

okoliščin so model le prilagajali in ga tako ohranili. Pravi: "Ostajamo zvesti temu, kar delamo 

že 15 let, ker vemo, da smo v tem najboljši. Konkurenčno prednost smo dobili, ker nismo 

bistvo poslovnega modela spreminjali." Tudi v bodoče ne vidi potrebe po spreminjanju 

modela: "Pri nas ni potrebno inoviranje poslovnega modela, temveč samo prilagajanje. 

Lahko, da ga bomo morali zaradi principala, zato se na to tudi pripravljamo […]." 

Popolnoma nasprotno ugotavlja oseba B: "Kdor sprememb ni naredil, ga ni več na trgu. 

Dobesedno. […] Kdor sprememb ni naredil ali pa je naredil preveč usmerjene spremembe, je 

izpadel iz igre." Sami ostajajo usmerjeni na širok trg in navaja primer, ki opisuje prilagajanja 

konkurentov: "Pred desetimi leti so velika imena Goriških vinarjev izjavljala, da v Mercator 
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ne gredo za nikakršno ceno. Že 5-7 let so vsi tam in delajo na tem, da bi bili še bolj." Razlog 

vidi v plitkosti slovenskega trga. Oseba C se od izhodišč za spremembe oddaljuje in jih 

pripisuje potrebam kupcev. Izvedenih sprememb ne vidi kot kritičnih in "[č]e ne bi naredili 

teh sprememb, bi še vedno obstajali, gotovo pa ne bi bili na tem nivoju." Dopušča možnost, 

da so naredili premalo sprememb, pri čemer pa ne ve, kaj vse bi morali spremeniti, oziroma to 

označi kot "Vprašanje za milijon dolarjev ali pa tudi več." Na koncu sklene, da so spremembe 

pripomogle k ohranitvi iste pozicije. Oseba D je tako kot oseba B prepričana, da so bile 

spremembe eksistencialnega pomena: "Če ne bi naredili teh sprememb, ki smo jih izvedli v 

zadnjih petih letih, naše hiše ne bi bilo več. Prepričan sem, da naše podjetje danes ne bi več 

obstajalo. To vedo tudi naši zaposleni. […] Če ne bi zmanjšali števila ljudi, če ne bi 

spremenili ponudbe, načina prodaje, skratka če bi se držali tistega, kar je bilo, lahko tudi 

sodelavci potrdijo, da nas ne bi bilo več." Organizacija je imela daljše obdobje stagnacije, v 

katerem se ni spremenilo nič, zato so tudi zaposleni komaj čakali nujne spremembe. 

Spremembe so bile nujne zaradi spreminjanja panoge: "Tekstilno področje je doživelo veliko 

pretresov. Tisti, ki se temu niso znali prilagoditi in izračunati, kaj morajo narediti, da lahko 

oživijo ali ostanejo v tej konkurenci, so bili prisiljeni v kratkem zapreti." Po desetletnem 

obdobju razcveta v tekstilni panogi so se še pred krizo pričele težave: "Po letu 2007 se je 

stvar začela spreminjati in če se nisi prilagodil, si pogorel." Pri tem je bila pomembna 

strategija: "Ko smo se odločali, kaj bi spremenili, je bila naša prva odločitev, da ostanemo na 

ponudbi, ki jo imamo, na strankah, ki jih imamo." Na trgu so nastopali s ključnima 

elementoma organizacije – s ponudbo in servisom, konkuriranju v nižjem cenovnem razredu 

pa so se zavestno izognili. Oseba E je tako kot osebi B in D prepričana, da so spremembe 

segmentov poslovnega modela pripomogle k preživetju organizacije: "Če sprememb ne bi 

naredili, ne bi bili več tukaj." S spremembami so utrdili svojo moč. Strateško moč so si 

zagotovili s koncesninami, ki jim "[…] zagotavljajo redne prihodke in za 15 let v naprej so to 

redni prilivi, na katere lahko edine računaš." Kljub negativnim odzivom v javnosti je bila 

menjava dela zaposlenih sprememba, ki je pozitivno vplivala na poslovanje in na preostali del 

zaposlenih. Podobno kot oseba E je tudi oseba F prepričana, da so s spremembami postali 

močnejši, sprememba strukture prihodkov pa jim je zagotovila stabilno poslovanje oziroma 

kot pravi oseba F: "S pridobivanjem vedno več sredstev iz tržnih oz. lastnih aktivnosti 

poslovanje postaja bolj stabilno." Oseba G pravi, da bi brez sprememb še vedno obstajali. 

Bolj problematičen se ji zdi obseg potrebnih sprememb, ki bi bil danes potreben, v kolikor 

posameznih segmentov v zadnjem obdobju ne bi spreminjali. Izpostavlja spremembo 

maksimiranja ciljev, kateremu "je potem prilagojena vsa ostala strategija in na koncu tudi 

poslovni model." To je povzročilo veliko sprememb, tržna pozicija pa se je "stabilizirala in 

hiša se je sprijaznila, da ni dobro za vsako ceno biti med prvimi." Meni, da so spremembe 

dovolj zgodaj identificirali in jih izvedli. Kot eno takšno pozitivno posledico navaja primer 

segmenta zavarovanj: "Zavestno smo se odpovedali zavarovanjem za večino tovornih vozil, 

ker smo po sistemu dobičkonosnosti ugotovili, da smo pri enem evru premije ustvarili dva 
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evra škode. […] Z vrha gledano je lahko v redu, vendar ko se vprašaš, kako lahko posluješ 

bolje, odkriješ take anomalije v prihodkih." 

Osebe kot predstavniki svojih organizacij različno ocenjujejo posledice sprememb segmentov. 

Za nekatere so bile skrajno nujne in eksistencialne (oseba B, D in E), za druge dobra odločitev 

(oseba C in G), oseba F pa pravi, da so s spremembami postali močnejši. Izstopa oseba A 

s prepričanjem, da so z nespremenjenim poslovnim modelom pridobili konkurenčno prednost. 

5.11 Zaznane koristi 

V primeru reaktivno izvedenih sprememb management često spregleda oziroma ne zazna 

koristi ali pa jih zaznava kot kolateralne. Vsaka odločitev, vsaka iniciativa in vsaka evalvacija 

posameznih procesov, ki so sestavni del spreminjanja, nudijo pomembne povratne informacije 

in možnost učenja, ki je sestavni del inoviranja poslovnih modelov. Preko njih pridobivamo 

novo znanje, nove informacije, nove notranje zmožnosti, odkrivamo skrite rezerve in ne 

nazadnje nove priložnosti. Prav nove priložnosti pa so izhodišče za širitev znotraj obstoječe 

panoge kot tudi izven. Širitev jedrnih zmožnosti na nova področja je lahko način za doseganje 

konkurenčne prednosti ali pa za izjemno uspešno rast organizacije. V študiji, ki so jo izvedli 

Bertels, Koen in Elsum (2015), so prišli do presenetljivega odkritja, da je širitev aktivnosti 

organizacije izven njenih jedrnih zmožnosti v nasprotju s splošno uveljavljenim prepričanjem 

pogosto uspešna. Rastoče priložnosti na novih trgih, ki se odpirajo organizacijam, pa so za 

organizacijo t. i. "zlati prstan", kot na koncu svoje študije ugotavljajo omenjeni avtorji. 

Pri udeležencih v raziskavi smo poleg ekonomskih učinkov iskali zaznane koristi, ki so jih 

bile organizacije deležne zaradi sprememb segmentov poslovnega modela. 

Oseba A izpostavlja prepoznavnost svoje organizacije, ki so jo povečali s spremembami 

segmentov poslovnega modela. To pojasnjuje: "S tem zmanjšujejo tveganje, ki je prisotno 

zaradi vezanosti na en sam principal." Oseba B pravi, da so zaznali veliko koristi: "Ko začneš 

delati spremembe, se začne obzorje odpirati." Hkrati poudarja problematičnost sprememb, kar 

je še posebej izrazito v majhnem lokalnem okolju: "Je pa spremembe težko pognati in 

vzdrževati. Postaneš neprijeten. Smo v incestnem lokalnem okolju, kjer je vse povezano in je 

zelo težko dopovedati ljudem, da obstoječe stanje ni dovolj dobro in da so spremembe 

potrebne. Ljudje se bodo morali sprijazniti z dejstvom, da so spremembe stalnica." Oseba C 

poudarja pomen odkrivanja skritih možnosti in priložnosti skozi prizmo sprememb: "Dobili 

smo veliko novih izkušenj, še posebno z vstopom v novi segment, in tudi sami se učimo in 

spoznavamo nove zadeve in kombiniramo z našo ponudbo, našim programom." Poslovni 

model so že uporabljali za inventuro poslovanja in pove svojo izkušnjo: "Ko greš skozi ta 

model, narediš neke vrste analizo, kje podjetje je in kje je bilo. Kaj ima in kam je prišlo in 

poskušaš ozavestiti to in na tak način oblikuješ nove temeljne zmožnosti, temeljne zmožnosti 

pa predstavljajo vir konkurenčne prednosti." Oseba D zaznane koristi pripisuje 

informatizaciji in izobraževanju zaposlenih. Z uporabo orodij že na prodajnih mestih "[…] 
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ugotavljajo ustvarjeno razliko v ceni, prodanost …, imamo nekaj takih orodij, da lahko že 

v trgovini ugotovijo šibke točke – prej tega nikoli nismo preverjali. […] Povsod iščemo skrite 

točke, kjer bi se dalo nekaj privarčevati. To je v neki obliki aktiviranje skritih rezerv." 

Z informatizacijo poslovanja so aktivirali skriti potencial zaposlenih. Spremembe so jim 

dejansko pokazale skrite rezerve. Zavedajo se, da je vsaka kriza dobra, "[…] da preverjaš 

stvari, za katere si prej nisi vzel časa in kjer lahko prihraniš." Pomembna ugotovitev po letu 

2007 je, da je baza kupcev tista, "[…] ki te v kriznem obdobju lahko reši." Oseba E pravi, da 

so v vsaki organizaciji pomembni kadri. Skozi spremembe so ugotovili, da so dobri "[…] tisti 

kadri, ki so ostali tukaj in ki se prej niso tako izkazali, so se sedaj pozitivno izkazali in 

pokazali svoje skrite zmožnosti." Skozi spremembe so torej dobili "[…] možnosti, ki jih prej 

mogoče niso imeli ali si niso upali." Oseba F v pozitivne eksternalije sprememb vključi 

zaznane nove možnosti s strani drugih deležnikov: "Skozi delo smo zaznali nove možnosti in 

tudi drugi so to našli v nas." Prav tako so prišli do pomembnega vprašanja, koliko informacij 

nuditi brezplačno. V kolikor nudijo vse zastonj, izgubijo prihodek iz naslova vodenja, zaradi 

česar so, kot pravi: "[…] na Kolovratu postavili info hiško, da jih vsaj tam polovimo, če že ne 

vzamejo našega vodiča." Zaradi spremenjenega segmenta uporabnikov so pričeli svojo 

ponudbo diferencirati in personalizirati. Oseba G poudarja pomen drugih koristi, ki so jih 

pri spreminjanju segmentov poslovnega modela zaznali. V kontekstu celotnega intervjuja 

lahko ugotovimo, da so ekonomski učinki po pomenu neprimerno manjši od novih znanj 

in skritih rezerv organizacije. 

Vse organizacije zaznavajo koristi sprememb, vendar v različnih oblikah. Oseba A vidi korist 

v večji prepoznavnosti, oseba B na več področjih (pomembno korist ugotavljamo v nujnosti 

nekaterih sprememb, s čimer so lažje spreminjali tudi segmente, ki niso nujno potrebovali 

sprememb), pri vseh ostalih osebah pa ugotavljamo korist v aktiviranju notranjih, do tedaj 

skritih rezerv. 
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6 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

V tej točki podajamo ugotovitve raziskave, ki so v nekaterih delih presenetljive, saj odkrivajo 

več sprememb v poslovanju organizacij v tradicionalnih panogah kot v poslovanju 

organizacij, ki jih označujemo kot visokotehnološke. Bistveno sporočilo priporočil za prakso 

pa lahko strnemo v nasvet: artikulirajte vaš poslovni model! In kot je rekel eden od 

udeležencev v raziskavi: "Ko začneš delati spremembe, se začne obzorje odpirati". 

6.1 Ugotovitve raziskave 

V pričujoči nalogi smo iskali odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje, ali organizacije 

s ciljem večje konkurenčnosti spreminjajo svoj poslovni model in kako ga spreminjajo. 

Ugotovili smo, da se organizacije sicer spreminjajo in prilagajajo, da pa zaradi odsotnosti 

znanstvene utemeljitve teoretičnega koncepta poslovnega modela in s tem odsotnosti meril, 

po katerih bi objektivno ocenjevali, absolutnega odgovora ne moremo podati. V nadaljevanju 

zato predstavljamo ugotovitve po posameznih segmentih vizualizacijskega orodja Canvas. 

6.1.1 Spreminjanje segmenta vrednost za uporabnika 

Personalizacija je prevladujoča paradigma pri spreminjanju segmenta in preko nje 

organizacije najpogosteje ponujajo kupcu večjo vrednost, v posameznih primerih pa to 

uporabijo za dvig cen. Poenostavitev nakupnega procesa je druga najpomembnejša lastnost 

segmenta, ki jo organizacije spreminjajo, na tretjem mestu pa je zmanjšanje uporabniškega 

tveganja. Z izjemo ene organizacije pomenu jedrnih zmožnosti ne pripisujejo posebnega 

pomena, še manj pa spreminjanju teh, čeprav je širitev izven jedrnih zmožnosti močno orodje 

za ohranjanje vzdržne rasti in zaščito pred nevarnimi inovacijami konkurentov. Ohranjanje 

jedrnih zmožnosti ni nujno pot v prihodnost. Ugotavljamo, da v nekaterih organizacijah 

namenjajo pozornost "kupčevemu kupcu" in vključevanju storitev v prodajni proces, kar je 

lastnost zelo naprednih poslovnih modelov. V enem primeru je bila izpostavljena izguba 

lojalnosti kupcev. Z dviganjem stopnje racionalnosti kupcev se zmanjšuje lojalnost in v tem 

primeru je to znak, da kupcu ne nudimo prave vrednosti. Ugotavljamo, da organizacije 

z izjemo posameznih primerov najpomembnejšemu segmentu poslovnega modela ne 

namenjajo dovolj pozornosti. V večini primerov se osredotočajo na spremembe nekaterih 

pogosto uporabljenih lastnosti (personalizacija, dostopnost, znižanje tveganja, cena), medtem 

ko potencial spremembe ostalih lastnosti ostaja neizkoriščen.  

6.1.2 Spreminjanje segmenta uporabniki 

V spremembah tega segmenta smo ugotovili velika odstopanja. Skoraj polovica udeležencev 

v raziskavi pravi, da se segment ni spremenil in da so obdržali enako strukturo kupcev, hkrati 
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pa druga polovica zaznava velike spremembe, ki so v nekaterih organizacijah posledica 

zunanjih pritiskov, v drugih pa lastne volje in usmeritve. Izpostavljamo organizacijo, ki je 

poleg segmentacije kupcev pričela z njihovo selekcijo v skladu s svojimi smernicami. Kupce 

so dejansko pričeli izbirati, izbrani segment pa celo izločili. 

6.1.3 Spreminjanje segmenta ključni partnerji 

Spremembe segmenta opisujejo vsi udeleženci v raziskavi in vse organizacije so ta segment 

spremenile. Razlogi za spreminjanje so različni, prav tako načini in spreminjanje števila 

partnerjev. Ugotavljamo, da organizacije število partnerjev lahko zmanjšujejo ali povečujejo, 

pa čeprav iz istega razloga. Več kot polovica organizacij namreč zaradi optimizacije 

poslovanja povečuje število partnerjev, preostale pa ga zmanjšujejo. Izstopa organizacija, ki je 

je v preteklem obdobju zaradi optimizacije zmanjšala število partnerjev, kmalu potem pa zato, 

da bi strankam ustregla, pričela sodelovati s precej večjim številom partnerjev, saj so 

ugotovili, da na račun pestrosti ponudbe pridobijo več koristi. V večini primerov 

identificiramo racionalizacijo kot gonilno silo sprememb, v enem pa poleg racionalizacije tudi 

zmanjševanje tveganja odvisnosti od ključnih partnerjev. Menimo, da taka paradigma 

spreminjanja nima razvojno usmerjene strategije. Ključni partnerji izvajajo dejavnosti, ki jih 

v organizaciji ne znamo ali ne zmoremo izvajati zaradi virov ali višjih stroškov, ki pri tem 

nastanejo. Teža izbire bi torej morala sloneti na virih in aktivnostih, s katerimi bi pridobili 

na konkurenčni prednosti, ne pa zgolj na optimizaciji. 

6.1.4  Spreminjanje segmenta ravnanje z uporabniki 

Ugotavljamo, da večina udeležencev v raziskavi pripisuje velik pomen osebni komunikaciji in 

pomoči kupcem. Čeprav se zavedajo nuje po uvajanju novih oblik komunikacij s kupci, le 

redke organizacije uvajajo nove načine z v naprej določeno strategijo. Uvajanje novih oblik je 

bolj posledica pritiskov trga in racionalizacije poslovanja kot pa premišljene strategije, ki bi 

imela za cilj rast in razvoj organizacije. Prevladuje skrb za obstoječo bazo kupcev v smislu 

"to je segment, od katerega lahko živimo". Tej paradigmi ne nasprotujemo in se strinjamo, da 

je baza lojalnih kupcev bistveni element preživetja organizacije v krizi, dodajamo pa, da 

morajo organizacije s ciljem trajnega in vzdržnega poslovanja v spreminjajočem se 

konkurenčnem okolju gledati dlje in že danes izvajati aktivnosti za prilagajanje jutrišnjemu 

poslovanju. Izstopajoča izjema pri spreminjanju segmenta ravnanja s kupci je vključevanje 

kupcev v soustvarjanje storitev, ki smo ga opazili pri več organizacijah. To je vsekakor korak 

izven ustaljenih vzorcev razmišljanja in poslovanja. 
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6.1.5 Spreminjanje segmenta distribucijski kanali 

V tem segmentu v vseh organizacijah najbolj izstopa odsotnost strokovno usposobljenih 

tržnikov.34 Ugotovljeno stanje v kontekstu celotnih intervjujev nas navaja k sklepu, da je 

večina sprememb segmenta zaradi tega, "ker drugi tako delajo" in "ker se tako dela", ne pa 

kot posledica konsistentne tržne strategije oziroma maksimiranja učinkov tako posameznih 

kanalov kot vseh skupaj. Čeprav posamezni udeleženci v raziskavi ocenjujejo, da se je 

segment močno spreminjal, pa o spremembah ne znajo ravno veliko povedati. Nekateri celo 

priznavajo, da kupce dosegajo zgolj po tradicionalnih poteh ali pa da so pri kanalih 

konservativni. Izstopa organizacija, ki se kupcu najbolj posveča in v poslovni proces 

implementira načine za zavedanje in vrednotenje storitev, posebno intenzivno pa omogočanje 

nakupa, dostavo in poprodajne aktivnosti. Pri pregledu celotnega intervjuja smo ugotovili, da 

udeleženec nikjer posredno ali neposredno ne omenja težav s kupci oziroma z njihovo 

lojalnostjo in da ima organizacija veliko stabilno bazo lojalnih kupcev. Tudi med samim 

intervjujem smo opazili izkazano izstopajoče pozitivno stališče do kupcev, kar za ostale 

udeležence v raziskavi ne moremo trditi. Čeprav organizacija ostaja klasični trgovec in ne 

uporablja inovativnih kanalov za interakcijo s kupcem, pa ocenjujemo, da je njena baza 

stabilnejša in lojalnejša kot baza tiste organizacije, ki ima vpeljane nove kanale. 

6.1.6 Spreminjanje segmenta ključne aktivnosti 

Po Bertels, Koen in Elsum (2015) morajo organizacije za vzdržno rast in zaščito pred 

"inovacijskimi motnjami"35 inovirati izven jedrnih sposobnosti organizacije. V posameznih 

primerih je to lahko edini izhod iz krize ali rešitev za organizacijo, lahko pa je izjemno 

uspešen korak – kot potrjuje iTunes storitev korporacije Apple. Širitev ali iskanje novih 

jedrnih sposobnosti je lahko razvojno naravnava dolgoročna strategija in Google X projekt36 

je nazoren primer paradigme "streljanja v luno", ki pravi, da bo od stotih poizkusov eden 

zadel mesec – in ta zadetek se bo odrazil v novi jedrni sposobnosti oziroma ključni zmožnosti 

organizacije. Ugotavljamo, da sicer klasične in konservativne organizacije prednjačijo v 

širitvi jedrnih sposobnosti. Izstopata organizaciji, ki sta v svoj poslovni proces vpeljali 

popolnoma nove aktivnosti. V tem segmentu izstopa pomembna vloga dolgoročne strategije, 

splošno stanje pa najbolj nazorno prikaže izjava enega udeleženca v raziskavi: "Delati 

poizkuse ni na mestu". Kot splošni napotek lahko uporabimo izjavo drugega udeleženca, ki se 

zaveda pomena spreminjanja tega segmenta in pravi: "Ni nujno, da je to dobro. Po mojem bi 

bilo dobro širiti dejavnost." 

                                                 

34 Poleg ugotovitev v intervjujih smo upoštevali analizo spletnih strani organizacij z vidika podpore 

različnim distribucijskim kanalom. 
35 Inovacije, s katerimi si konkurenčne organizacije pridobijo konkurenčno prednost. 
36 Google X je javnosti manj znan projekt in laboratorij za raziskovanje popolnoma novih tehnologij, 

za katere se ve, da bodo izjemno redke doživele tržno kapitalizacijo. 
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6.1.7 Spreminjanje segmenta ključni viri 

Ugotavljamo, da so vsem udeležencem v raziskavi najpomembnejši človeški viri in 

spremembe so v večini primerov posledica zmanjševanja števila zaposlenih zaradi zniževanja 

stroškov. Le ena organizacija je zaposlila nove ljudi za podporo novim poslovnim funkcijam. 

Stabilna kadrovska zasedba je stanje, ki ga udeleženci izpostavljajo kot prednost, s čimer pa 

se ne strinjamo in trdimo, da je to prej odraz "status quo" stanja. Čeprav ključne vire 

sestavljajo fizični, intelektualni, človeški in finančni, jih le malokdo od udeležencev 

v raziskavi omenja. Pri pregledu celotnih intervjujev smo ugotovili, da so jih dejansko 

spremenile tri organizacije. Nadalje ugotavljamo, da je potencial spremembe fizičnih virov 

segmenta na področju IKT37 popolnoma zanemarjen. Četudi so bile organizacije deležne 

sprememb tega področja, jih udeleženci v raziskavi ne omenjajo, kar predstavlja pomen, ki ga 

spremembam pripisujejo. V tem segmentu je bilo narejenih malo sprememb in še te – 

z izjemo ene organizacije – v smeri, ki ne podpira razvoja in izboljšav strateških poslovnih 

procesov.  

6.1.8 Spreminjanje segmenta stroškovni tok 

V uvodnem neformalnem vprašanju o razvrstitvi po pomenu posameznih segmentov 

vizualizacijskega orodja Canvas je večina udeležencev v raziskavi postavila segment 

stroškovnega toka na najvišja mesta. Vsi udeleženci so prepričani, da je strošek delovne sile 

najvišji, zato ga optimizirajo ali znižujejo. V dveh primerih so v organizaciji zaradi zniževanja 

stroškov – in ne optimizacije poslovanja, kar udeleženci večkrat zamenjujejo – ukinili 

posamezne poslovne funkcije. V dveh organizacijah, ki so sicer vrednostno usmerjene, 

segmenta niso spreminjali, kar je v današnjem poslovnem okolju svojevrsten fenomen, hkrati 

pa je to, da ga niso spreminjali, razumljivo zaradi njihove usmeritve. V kontekstu celotnega 

intervjuja ugotavljamo, da organizacije v večini primerov za širitev poslovanja uporabljajo 

tako ekonomijo obsega kakor ekonomijo razpona, večje pozornosti pa segmentu stroškovnega 

toka in njegovemu spreminjanju ne namenjajo. 

6.1.9 Spreminjanje segmenta prihodkovni tok 

Organizacije so reaktivno spreminjale segment predvsem zaradi eksogenih dejavnikov in 

inovativnosti na lastno pobudo ne zaznavamo. Licenčnine, kompenzacije, daljšanje plačilnih 

rokov in nižanje cen zaradi cenovnih pritiskov imajo skupni imenovalec v odzivanju na okolje 

in ne v iskanju inovativnih oblik prihodkovnih tokov. Plačila se spreminjajo v smeri 

kompenzacij, povečanega plačila s kreditnimi karticami, avansnih plačil zaradi nevarnosti 

neplačila ali v smeri koncesnih, ki jih organizacije sprejemajo kot manjša, vendar zajamčena 

plačila, porazdeljena na daljše časovno obdobje. Poleg sezonskih popustov lahko kot 

                                                 

37 Informacijsko-komunikacijska tehnologija. 
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dinamično prilagajanje cen smatramo predvidene višje cene v poletni sezoni. Čeprav eden od 

udeležencev v raziskavi pove, da iz znanstveno-raziskovalnega segmenta ne dobijo ničesar, in 

se kasneje popravi, da dobijo posredno, je to vsekakor neposredno plačilo in ni primer 

navzkrižnega subvencioniranja. Tudi sicer v kontekstu intervjujev ne zaznavamo inovativnih 

načinov spreminjanja segmenta in posledično drugačnih oblik prihodkovnih tokov.  

6.1.10 Posledice izvedenih sprememb 

V večini raziskav in znanstvenih člankov, ki smo jih preučili, velja enotno mnenje, da je 

prilagajanje in spreminjanje organizacije spreminjajočim se pogojem poslovanja in okolju 

osnovna dolgoročna strateška usmeritev in po pravilu nuja. Teece (2010) kot eden izmed 

mnogih avtorjev, ki to zagovarjajo, pravi, da se mora poslovni model skozi čas spreminjati 

kot odziv na spreminjajoče se trge, tehnologije in v skladu s pravnim okoljem. Tudi 

Giesen et al. (2007) v svoji raziskavi kot ključno ugotovitev navajajo, da vsaka oblika 

inoviranja poslovnega modela skupaj s pravo strategijo in doslednim izvajanjem prinaša 

uspeh. V nasprotju s paradigmo, ki jo primerjamo z Darwinovo evolucijsko teorijo in 

naravnim imperativom, da preživijo le prilagajanja sposobni, je v naši raziskavi polovica 

udeležencev v raziskavi prepričana, da bi organizacije z manjšimi težavami enako preživele. 

Druga polovica udeležencev trdi ravno nasprotno, eden od udeležencev pa eksplicitno 

poudari, da nespremenjeni poslovni model predstavlja celo prednost. Torej, ali je znanost 

v zmoti pri v polovico v raziskavi zajetih organizacijah? Menimo, da ta izrazita bipolarnost 

stališč lahko izhaja iz nepravilno zaznanih sprememb in stanja s strani udeležencev 

v raziskavi, vsekakor pa v povezavi s stopnjo razvitosti trga, s katero se soočamo v Sloveniji. 

Pri obravnavi veljavnosti ekonomskih zakonitosti trga ne moremo mimo dejstva, da je poleg 

Slovenije tudi slovensko gospodarstvo mlado, izvore pa ima v dolgoletni implementaciji 

etatizma in planskega gospodarstva in ne nazadnje šolskega sistema. Mrkaić (2007) pravi: 

"… moja generacija ne v osnovni ne v srednji šoli ni slišala za Johna Locka, Davida Huma, 

Johna Stuarta Milla ali Karla Popperja, in to kljub temu da gre za mislece, na katerih temelji 

današnja evropska civilizacija, ampak so nas neprestano bombardirali z raznimi Hegli, 

Fichterji in seveda z Marxom in Engelsom." Kreiranje in implementacija svobodnega trga, ki 

bo živel v skladu s splošno veljavnimi ekonomskimi zakonitostmi, torej ni izstopajoča 

lastnost samostojne Slovenije, posledice pa so vidne (tudi) v poslovanju organizacij 

v neskladju z ekonomsko teorijo. 

6.1.11 Zaznane koristi sprememb 

V kontekstu celotnih intervjujev in odgovorov na zadnje vprašanje ugotavljamo, da 

organizacije poleg ekonomskih koristi zaznavajo tudi druge koristi, kar najbolj nazorno opiše 

odgovor enega udeleženca v raziskavi: "Ko začneš delati spremembe, se začne obzorje 
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odpirati." Udeleženci izpostavljajo nove izkušnje in nova znanja in v nekaj primerih 

aktiviranje skritega potenciala zaposlenih kot tudi same organizacije. 

6.1.12 Končne ugotovitve raziskave 

Pred oblikovanjem končnih ugotovitev raziskave smo poslovne modele organizacij razvrstili 

in ocenili z ogrodjem "Business Model Framework"38, ki ga predlaga Chesbrough (2007) in 

zanj pravi, da lahko organizacije z njim ocenjujejo, kje je njihov poslovni model pozicioniran 

v razmerju s potencialnim in kakšne korake morajo narediti za nadaljnje izboljšave modela. 

Pri ocenjevanju in razvrščanju smo ugotovili, da poslovni model večine organizacij sodi v tipe 

1, 2 in 3. Konkurirajo po ceni in razpoložljivosti (tip 1), uvedejo nekaj segmentacije svojih 

ciljnih trgov (tip 2) ali pa konkurirajo na nekaj trgih istočasno in zadovoljujejo kupce 

na masovnem cenovno občutljivem trgu kot tudi na trgu z visoko dodano vrednostjo (tip 3). 

Nobena od organizacij nima poslovnega modela, ki bi bil odprt navzven (tip 4). Pri dveh smo 

ugotovili skrb za "kupčevega kupca", pri eni pa tudi premik v smeri od ponudbe produktov 

proti ponudbi storitev, kar so lastnosti modela tipa 5. Lastnosti modela tipa 6 kot 

najnaprednejšega, ki prinaša najvišjo dodano vrednost, v vzorcu organizacij nismo zaznali, 

čeprav so nekatere izmed njih v preteklosti imele priložnosti za korak v tej smeri. Ponovno 

poudarjamo, da je evalvacija poslovnega modela v skladu s Chesbroughovo delitvijo modelov 

na šest tipov le ena izmed možnosti in kot taka izhodišče razpravi in ne končnemu sklepu. 

V primeru naše raziskave smo ugotovljeno razvrstitev upoštevali skupaj z ostalimi 

ugotovitvami.  

Ključna ugotovitev raziskave je, da nobena organizacija v vzorcu raziskave nima 

artikuliranega poslovnega modela. Udeleženci v raziskavi sicer razmišljajo o spreminjanju 

posameznih segmentov, vendar z dobršno mero previdnosti in v manjšem obsegu. Vse 

organizacije poslujejo po ustaljenem modelu, zato so za spremembe dve možnosti: inoviranje 

obstoječega poslovnega modela ali vpeljava popolnoma novega. Pri ugotovljeni stopnji 

zavedanja in konservativnosti modela nihče ne razmišlja o vpeljavi novega, prav tako pa tudi 

o inoviranju obstoječega ne. V razmišljanju vodilnih smo zaznali prevladujoče kognitivne 

omejitve nad strukturnimi, kar je razumljivo: v kolikor se s spremembami ne strinjaš, viri za 

uvedbo sprememb pač niso pomembni. 

V skladu z ugotovitvami v raziskavi podajamo odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje. 

Organizacije s ciljem doseganja večje konkurenčnosti kakor tudi zaradi spreminjanja 

poslovnega okolja ne spreminjajo svojega poslovnega modela, saj ga nimajo eksplicitno 

izraženega, obseg sprememb posameznih poslovnih procesov pa tudi ni takšen, da bi jih lahko 

označili kot spremembo poslovnega modela. Prvi korak pri spreminjanju oziroma inoviranju 

                                                 

38 Poudarjamo, da je to le eden od načinov za evalvacijo poslovnega modela. Menimo, da nazorno in 
realno odraža njegovo stanje. Ogrodje smo predstavili v točki 3.4. 
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poslovnega modela je njegova artikulacija,39 naslednji temeljite priprave, oblikovanje 

konsistentnih predpostavk ter testiranje in na koncu implementacija. Matzler et al. (2013) 

pravijo, da je inovacija poslovnega modela vidna takrat, ko organizacija poveča vrednost 

za kupca in hkrati ustvari novo vrednost in prihodkovni model, ki ji omogoča zajem 

vrednosti, ustvarjene na novi način. Predlagajo pet komponent inoviranja poslovnega modela: 

a) inovativna, edinstvena pozicija, b) konsistenčen produkt in storitvena logika, c) ustrezna 

arhitektura za ustvarjanje vrednosti, č) učinkovita prodajna in tržna logika in d) delujoča 

profitna formula. Tudi po teh merilih organizacije udeležencev v intervjuju svojih poslovnih 

modelov ne inovirajo. 

6.2 Priporočila za prakso 

Priporočilo vseh priporočil je: artikulirajte svoj implicitni poslovni model. Vsaka organizacija 

ga ima in tako trdi tudi Chesbrough (2007), ko pravi, da je vedno prisoten, pa naj si bo 

artikuliran ali ne. S pomočjo vizualizacijskega orodja ga pretvorite v eksplicitni prikaz, kako 

vaša organizacija ustvarja vrednost za uporabnika in kako od tega nekaj zasluži. Chesbrough 

(2007) ter Sivertsson in Tell (2015) pravijo, da je razumevanje obstoječega poslovnega 

modela ključni korak v inoviranju poslovnega modela. Naslednji korak je osredotočanje na 

uporabnika ali – kot parafrazirajo nekateri avtorji – obujte si njegove čevlje. Tako kot je 

segment vrednosti za uporabnika v središču vizualizacijskega orodja Canvas, tako mora biti 

v središču učinkov jedrnih zmožnosti organizacije. Organizacije obstajajo zaradi uporabnikov, 

konkurenčnost pa dosegajo z reševanjem njihovih potreb. Zato je naslednji imperativ 

poznavanje uporabnika in njegovih osnovnih potreb kakor tudi razumevanje, kako mu 

konkurenti potreb ne zadovoljujejo. Teece (2010) to imenuje "globoka resnica". Uporaba 

visoke tehnologije ni nujna, medtem ko sta za konkurenčno prednost poznavanje globoke 

resnice, kaj je pripravljen plačati, in subtilno razumevanje uporabnikovega problema temeljna 

pogoja. Mnogo pomembnejše kot naslanjanje na visoko tehnologijo je osredotočanje na 

racionalne in emocionalne koristi, ki jih bo kupec prejel z nakupom izdelka ali storitve 

(Matzler et al. 2013). McGrath (2010) pri ciljanju na bodoče kupce predlaga antropološki 

pristop kot najboljšo prakso. Torej, poglobite se v uporabnika in njegovo obnašanje. Ko smo 

postavili uporabnikove potrebe in želje v središče našega razmišljanja, lahko pričnemo 

z inoviranjem obstoječega poslovnega modela ali s snovanjem novega. Bistveno je zavedanje, 

da je poslovni model toliko dober, kot so dobre naše predpostavke. Nerealne in pomanjkljive 

predpostavke so namreč temeljile pot dot-com organizacij v propad. Zavedati se moramo, da 

je vsak segment poslovnega modela40 pomemben in prav vsak od njih lahko pomeni 

                                                 

39 Razumevanje obstoječega poslovnega modela je po Sivertsson in Tell (2015) ključnega pomena 
v inoviranju poslovnega modela. 

40 V mislih imamo segmente Canvas vizualizacijskega orodja. 
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pomembno konkurenčno prednost ali pa celo obstoj organizacije.41 V sklopu posameznega 

segmenta imamo veliko niš za inoviranje, ki so lahko posamezna inovacija ali pa temelj 

inoviranemu segmentu. 

 

Slika 13: 37 možnih niš inoviranja 

Vir: Morris 2013, 11. 

Pomembna ugotovitev, ki izhaja s seznama niš za inoviranje, je, da večina od njih ni vezana 

na uporabo naprednih tehnologij. To potrjuje dejstvo, da je bolj pomembno, kako organizacija 

posluje, kot pa kaj dela. Delovna definicija Chesbrougha in Rosenblooma (Chesbrough 2007) 

pravi, da boljši poslovni model pogosto premaga boljšo idejo ali tehnologijo. Tehnološke 

inovacije sicer pogosto potrebujejo inovacijo poslovnega modela, medtem ko inovacija 

poslovnega modela le redko potrebuje tehnološko inovacijo. Iz intervjujev ugotavljamo 

pomembno implikacijo, ki je pogosto eksplicitno izražena, da se večina managerjev 

osredotoča na svoj jedrni izdelek, ne pa na način poslovanja. Ne smemo pozabiti 

na konsistentnost poslovnega modela, ki jo lahko parafraziramo z letalom: vsak del letala zase 

ima absolutno težnjo, da takoj pade na zemljo, medtem ko v celoto sestavljeni isti deli v obliki 

                                                 

41 Korporacija Xerox je inovirala prihodkovni tok in preživela. 
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letala letijo. Tudi inoviranje posameznih delov v odvisnosti od drugih je tako pomembno kot 

spreminjanje posameznih delov letala: v kolikor v letalo vgradimo samo močnejše motorje, 

bomo naleteli na težave. Uspešen poslovni model je predvsem koherenten, edinstven, 

posledično pa težko posnemljiv. 

Pomembno priporočilo se nanaša na izbor nosilcev sprememb ali snovanja novega 

poslovnega modela. V odsotnosti pravega izbora nosilcev prihaja do t. i. vodstvene vrzeli 

v inoviranju poslovnega modela, ki ga bralcu lahko ponazorimo s preprostim in 

provokativnim vprašanjem: kdo v vaši organizaciji je odgovoren za inoviranje poslovnega 

modela? Naj pojasnimo, da mora biti celoten vršni management pri inoviranju ali snovanju 

poslovnega modela obvezno udeležen. Amit in Zott (2010) predstavljata inoviranje 

poslovnega modela kot način, s katerim prav vršni management in podjetniki ustvarjajo in 

zajemajo vrednost. 

V kriznih obdobjih je razumljivo, da inoviranje poslovnega modela ni prva naloga, s katero se 

mora ukvarjati management. Pa vendar je upoštevanja vredno dejstvo, da je spremembe 

poslovnega modela lažje uvajati v obdobjih, ki sama po sebi zahtevajo spremembe, kar je še 

posebej smiselno upoštevati v konservativnih okoljih s pomanjkljivo inovacijsko kulturo 

oziroma tam, kje se predvideva močan odpor na spremembe. 

Ne nazadnje velja poudariti, da sta spreminjanje in inoviranje poslovnega modela procesa, ki 

se morata izvajati kontinuirano, saj noben poslovni model ne traja večno. Morris (2013) pravi, 

da je v realnosti "sprememba" norma in "stabilnost" anomalija.  

6.3 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Osnovna zamisel nadaljnjega raziskovanja, ki je spremljala celotno raziskavo, je ponovitev 

empiričnega dela v trenutku, ko bomo imeli znanstveno utemeljeno univerzalno definicijo 

koncepta poslovnega modela. Analiza intervjujev po splošno sprejetih merilih bi mogoče 

ponudila podobne rezultate, vendar z večjo veljavnostjo. Odgovor na temeljno raziskovalno 

vprašanje bi imel večjo težo, v kolikor bi ugotovitve presojali glede na določena merila ali 

model. 

Raziskavo bi bilo smiselno ponoviti z vključitvijo vsaj ene propadle oziroma bankrotirane 

organizacije. Prepričani smo, da bi bile ugotovitve take raziskave popolnejše, saj bi se lahko 

sklicevali na vzorec spreminjanja organizacije, ki preverjeno ne deluje. V vzorec bi bilo 

smiselno vključiti tuje organizacije ali vsaj njihove izpostave v Sloveniji. Po pravilu so 

namreč taka podjetja bolj podvržena prilagajanju in spreminjanju, pogosto pa zaradi tega tudi 

bolj uspešna. V raziskavi smo se namerno izogibali ugotavljanju absolutne uspešnosti 

organizacij, temveč smo odkrivali le spremembe in v kolikšnem obsegu te vplivajo 

na konkurenčnost. Raziskavo bi bilo smiselno nadaljevati v smeri kombiniranja kvalitativnih 
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metod za iskanje vzorcev spreminjanja in kvantitativnih za neposredno primerjavo uspešnosti 

izvedenih sprememb.  

Pri obravnavi tematike poslovnih modelov je v smislu nadaljnjega raziskovanja odprtih veliko 

smeri tako na področju poslovnih modelov kot tudi na področju njihovega inoviranja (vrste, 

sestavni deli, sodelujoči, implementacija, časovni mejniki …). Odsotnost znanstvenih 

temeljev na eni strani povzroča težave, po drugi strani pa pušča veliko svobode in možnosti 

pri raziskovanju teoretičnega koncepta, do sedaj oblikovanega s strani prakse. Konkretna 

vprašanja, s katerimi smo se srečali v raziskavi in ki so lahko izhodišče za nadaljnje raziskave, 

so: 

- Kolikšen obseg sprememb poslovnega modela je potreben, da spremembe lahko 

smatramo kot "inoviranje" poslovnega modela? 

- Kaj je inoviranje poslovnega modela? 

- Ali bi s skupinskem intervjujem več udeležencev v raziskavi v vsaki organizaciji dosegli 

verodostojnejše rezultate?42 

  

 

                                                 

42 V intervjujih smo večkrat zaznali težave s priklicem posameznih sprememb, ki jim udeleženci niso 
pripisovali večjega pomena in so jih torej subjektivno vrednotili, za organizacijo pa so v kontekstu 
celotnega intervjuja imeli pomemben pomen. 
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7 SKLEP 

Amit in Zott (2012) navajata, da je organizacija od konkurenta vedno oddaljena le eno 

inovacijo, in v kolikor je konkurent ne naredi, bo s poslovnega zemljevida izbrisala potrebo 

po njenem obstoječem produktu, s tem pa tudi njo samo. V današnjem okolju konkurenčno 

prednost preko inovativnih visokotehnoloških izdelkov težko dosegamo, saj so potrebna 

velika vlaganja v razvoj in raziskave. Tudi vlaganje ne zagotavlja trajne konkurenčne 

prednosti in samo vprašanje časa je, kdaj bosta kakršenkoli izdelek ali storitev dobila 

enakovredno ali boljšo kopijo. Danes ni več pomembno, kaj delaš, temveč kako delaš. 

V raziskavi smo poudarili pomembnost teoretičnega koncepta poslovnega modela in mu 

pripisali uporabno vrednost, čeprav sam koncept še nima znanstvene utemeljitve. Dopuščamo, 

da bo teorija potrebovala še nekaj časa, pozornosti in razprav za postavitev teoretične podlage, 

s katero bomo lahko temeljili vse bodoče razprave in raziskave. Do takrat bo praksa sicer 

stohastično pa vendar na osnovi konkretnih primerov vršila poslanstvo znanosti in oblikovala 

teoretični koncept. Razumeti moramo, da je ekonomska znanost deterministična in da v njej 

prevladuje ekonomski determinizem. Mrkaić (2007) pravi, da je sodobna ekonomska znanost 

predvsem teorija odločitev, hkrati pa jo primerja z uporabno psihologijo z osnovo eksternalne 

teorije maksimizacije koristi ali maksimizacije dobička. Vzporednica z uporabno psihologijo 

razrahlja toge imperative ekonomske znanosti in dopušča uporabo t. i. mehkih elementov 

s strani ekonomskih agentov. Pa bodimo konkretnejši: racionalna izbira v procesu nakupa 

osebnega vozila je problem večparametrskega modeliranja, v kolikor želimo maksimirati 

koristi. Blagovna znamka pomeni le omejeno varnost pri nakupu avtomobila, pa vendar ji 

ekonomski agentje pri izbiri v mnogih primerih namenjajo glavno težo. Taka izbira ni 

racionalna43 in ima svoj temelj v nepopolnosti agenta zaradi pomanjkanja informacij 

ali pristranskih odločitev, ki v ekonomiji nimajo svojega mesta. Razlogi za izbiro produkta ali 

storitve so z ekonomskega vidika pogosto absurdni in prevladajo nad ekonomsko 

racionalnostjo, dejansko pa so to osnovne lastnosti ekonomskega agregata, ki so prisotne 

v poslovnem modelu organizacije tako na strani ponudnika kot odjemalca. Kako naj torej 

sestavimo ekonomsko definicijo poslovnega modela, če model vsebuje dejavnike, ki jih 

ekonomija ne priznava? 

Teoretični koncept poslovnega modela bo moral dobiti svoje mesto v znanosti. 

Napovedovanje prihodnjih poslovnih rezultatov na osnovi preteklega poslovanja je zastarela 

paradigma, ki ne sodi v sedanje obdobje.44 V kolikor želimo jasnejšo sliko prihodnosti, jo 

moramo soustvarjati in ne zgolj ekstrapolirati dosedanjih rezultatov. S primernim inovativnim 

poslovnim modelom ali inoviranjem obstoječega poslovnega modela lahko usmeritev našega 

poslovanja prenesemo iz predmeta poslovanja na način poslovanja. 
                                                 

43 Glede na prakso to smatramo za splošno veljavno. 
44 V vojaškem žargonu se to imenuje "priprava na zadnjo bitko", ki je kljub skrbnim pripravam zaradi 

opiranja na preteklo prakso po popravilu izgubljena. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Intervju 

Priloga 2 Transkripcije intervjujev 





Priloga 1 

 

INTERVJU 

Vsaka organizacija ima svoj poslovni model, ki definira, kako in na kakšen način ustvarja 

razliko v ceni in s tem temelj preživetju. Poslovni model je lahko eksplicitno izražen ali pa 

obstaja le v obliki poslovne prakse. Trdimo, da se poslovni model lahko definira prav za 

vsako organizacijo. Za potrebe te raziskave je uporabljeno Canvas vizualizacijsko orodje. Z 

njim s pomočjo grafične ponazoritve opišemo, kako podjetje ustvarja, dostavlja in kopiči 

vrednost v različnih oblikah. Sestavljeno je iz devetih sklopov, s katerimi pokrivamo celotno 

poslovno aktivnost podjetja. Pri spreminjanju in prilagajanju drugačnim pogojem poslovanja 

lahko spreminjamo posamezni sklop ali več sklopov. V intervjuju nas zanima, katere sklope 

ste v zadnjih petih letih v organizaciji spremenili s ciljem ostati konkurenčen oziroma s ciljem 

rasti obsega poslovanja. 

Ključni vprašanji, na kateri naj bi intervju odgovoril: 

– Ali se je posamezni sklop (posamezna poslovna funkcija oz. eden od elementov Canvas) 

spreminjal in kateri element se je med podjetji najbolj spreminjal? 

– Kako se je spreminjal? 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov od 

obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – tj. osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 
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8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 
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TRANSKRIPCIJE INTERJUJEV 

Intervjuvanec A 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Ključno je, da smo naše kompetenčno jedro ohranili. Razmišljali smo o širitvi jedrnih 

sposobnosti, da ti da določeno varnost, končna odločitev pa je bila ostati na jedru. Kar se 

ponudbe tiče, smo dodali horizontalne rešitve osrednjemu produktu, na Navision-u peljemo 

svoj razvoj in lokalizacijo. V zadnjih letih smo razvili področje CRM-ja, poslovne analitike, 

razvoj in povezava z internetom (Magento Webshop). Stranki za relativno nižjo ceno lahko 

ponudimo pokrivanje širšega področja poslovanja. Core produkt smo torej ohranili in dodali 

nekaj dodatnih rešitev. Rešitve, ki smo jih sicer že prej ponujali, smo zdaj izvedli, torej nove 

rešitve bolj pisane na kožo kupca. Poleg Navisiona sedaj ponudimo preko iste pogodbe tudi 

CRM. Z isto pogodbo pokrijemo širšo vsebino. Nakupni proces je torej poenostavljen. Z eno 

pogodbo pokriješ vse. Jedrni produkt razvijamo, dodali pa smo mu nove lastnosti. To je sicer 

nevarno zaradi enega glavnega partnerja – precej si odvisen od enega partnerja, ki lahko čez 

noč radikalno spremeni pogoje. Zato smo pred leti razmišljali od rezervni rešitvi. Vendar to 

pomeni, da bi morali razporediti 1/3 kadra vsaj za polovični delovni čas v naslednjih dveh 

letih, ki bi razvijalo tako rešitev. Zato smo takrat se odločili, da če nimamo potenciala dobiti 

dveh velikih poslov iz tega področja in imamo kader na obstoječem področju 100 % zaseden, 

ne gremo v take rezervne rešitve. Alternativni produkt bi torej vpeljali samo zaradi varnosti 

glede odvisnosti od enega samega partnerja. O nekih drugi možnostih torej nismo razmišljali 

zaradi presežka virov, temveč samo zaradi nevarnosti biti odvisen samo od enega partnerja. V 

smeri tega prehoda smo sicer razmišljali, da moramo dodano vrednost dobiti z lastnim 

produktom. Partnerska mreža nam lahko precej pomaga pri vpeljali lastnega produkta. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

V zadnjih 2-3 letih smo prešli iz segmenta malih podjetij in se v približno dveh letih 

uspeli prebiti v segment velikih podjetij. Prej smo imeli kup malih podjetij, ki smo jih skoraj 

dnevno podpirali, potem pa smo se začeli tržiti na večjih projektih. Pred enim letom je stranka 

postavila vprašanje, ali se prijavljamo na javne razpise. Do takrat se nismo, potem pa smo se 

zaradi njih. Lani smo dobili dva zelo velika projekta preko javnih razpisov in ta trend se v 

letošnjem letu nadaljuje. Preko javnih razpisov smo torej prišli na nov segment strank. Zdaj 
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nas vabijo tudi po tem, ko izpeljemo velik projekt. Strukturo odjemalcev smo spremenili in jo 

spreminjamo – ne zaradi širitve, temveč ker se je pokazala nuja, hkrati pa smo povečali 

ekonomičnost poslovanja. Seveda je tu nevarnost, saj veliko število manjših prinaša velik del 

prihodka in zato jih ne smeš zanemariti. Ta segment smo obdržali, jih ne zgubljamo in celo od 

konkurence sami prihajajo. Zaradi posledično večjega števila kupcev je bilo treba 

racionalizirati segment delo s strankami. Freemium programske opreme nimamo, ostalih 

modelov pa tudi ne uporabljamo. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

Imamo enega ključnega partnerja in z njim ohranjamo zelo dobre stike. Drugi manj 

pomembni dobavitelji so izpostavljeni menjavi – npr. hardware. Partnerska mreža – v zadnjih 

letih se precej povezujemo s partnerji in še bolj se bomo. Po državah širimo partnersko mrežo 

in na domačem terenu bi morali ob širitvi obsega posla kadrovsko zasedbo širiti, kar pomeni 

dodatne stroške. Naša strategija zaposlovanja je konzervativna, saj ko izberemo človeka, ga 

običajno zaposlimo za nedoločen čas. Pri poslih zadnjega leta se pojavlja potreba po že 

izdelanih kadrih. Ker so taki kadri dragi, se povezujemo s partnerji. Mi smo nosilci pogodbe, 

povezani pa smo s partnerji. 

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Nismo prodajno usmerjeni. Obe ti področji se razvijata paralelno: skrb za obstoječe in 

iskanje novih kupcev. Tudi nove posle načrtujemo po vrstnem redu po projektih. Želimo se 

izogniti situaciji, kjer več prodaš, kot pa lahko narediš. Vključevanje kupcev v soustvarjanje 

kupcev izvajamo tako, da poslušamo želje in predloge strank in več enakih predlogov dobi 

prioriteto, da se razvije (demand list). Večji posli vključujejo razvoj novega področja, to je 

povpraševanja, hkrati pa razmišljamo širše, da pokrijemo celotno področje in s tem naredimo 

širše uporabno. Komuniciranje ena na ena, kar je sicer prednost, se zaradi obsega posla 

zmanjšuje. V zadnjih letih smo razvili portal za podporo strankam. S tem smo poenostavili 

proces podpore, nadzora in obračunavanja storitev. "Web based" stik je tako optimiziral 

poslovanje. 
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5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – npr. osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

Udeležbo na dogodkih in sejmih smo v preteklih letih razširili, letos pa smo namerno 

omejili zaradi reguliranja obsega dela. Začeli smo s tematskimi dogodki, ali v okviru 

kampanje principala, večkrat pa tudi pri sebi. Spletna stran je bila pred dvema letoma 

prenovljena, vendar jo bo potrebno že osvežiti. Uporabili bomo reference in razmišljamo o 

vpeljavi sodobnejšega načina trženja komunikacije v smislu webinarja. Ta tehnologija se sicer 

počasi uveljavlja, vendar se. Na tak način prihraniš na poti in času, učinek je pa enak. V taki 

obliki predvidevamo tudi tržne webinarje. Ta sklop se je precej spreminjal. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Razvija se predvsem projektni način dela – ne toliko projektno vodenje. Glede količine 

poslov in obsega poslov je treba te aktivnosti planirati, nivo profesionalnosti se dviga. Moti 

me, ker ni več prave konkurence. Včasih je bilo na tem področju 14 partnerjev in ko je 

principal zaradi nizke kvalitete odrezal večino partnerjev, je ostalo le nekaj konkurentov. 

Projekte moramo zamikati, ker smo prezasedeni. Ni bilo potrebe po širjenju osrednjih 

sposobnosti, ker smo razprodani. Prodaja je kontinuiran proces in ne smeš jo prekinjati. Čas v 

tej panogi, da se obrne posel, je leto do leto in pol. Potenciala ne smeš zapustiti in še čez 

počitnice moraš biti aktiven. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Konkurenčna prednost firme je lojalnost kadra, ki je posledica zavedanja pomembnosti 

kadra s strani lastnika. Za spoznati novega sodelavca potrebujemo leto do leto in pol. 

Fluktuacije praktično ni. Pomembna nam je vzgoja kadra. Koncepta zaposlovanja nismo 

spremenili. Opažamo, da je obremenjenost kadra tveganje, kar se vidi v manjšem številu 

družabnih dogodkov, vendar še ne zmanjšuje lojalnosti. Lastnik zna lojalnost nagraditi. Zaradi 

narave posla in velikega deleža storitev v segmentu ponudbe se ta segment ni spreminjal. 

Velike projekte lahko razrežemo na dele in tako ne potrebujemo večjega zunanjega 

financiranja. 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 
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Viri se dražijo, ker razlika v ceni pada. Strošek kadra je ključen. Spreminja se z obsegom 

poslovanja. To kompenziramo z obsegom posla. V bistvu se stroški niso spreminjali. Stroški 

promocije in marketinga ostajajo isti. V zadnji nekaj letih torej ostaja približno enako. 

 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Model poslovanja je ustaljen, zato na tem področju ni bistvenih sprememb. Principal ne 

želi, da kupiš produkt, temveč ga najameš. Na tak način ponudnik proda več. Ker je za nas 

manj ugodno, se bomo prilagodili, zaenkrat pa ostaja koncept, ki ga narekuje principal. 

Znižanje cene pri pogajanjih je prisotno, vendar to sprejemamo. Ta segment se bistveno ni 

spremenil, mogoče tudi zaradi vezanosti na principala. Principal sicer še dodatno spreminja 

koncept prodaje preko licenc, to spremljamo, vendar ga sami ne ponujamo aktivno. 

 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

Bistvo poslovnega modela se je ohranilo, kar vidim kot dobro. Zunanje okoliščine so 

povzročile, da se je bilo potrebno prilagoditi spremembam, da smo lahko ta model ohranili. 

Ne bi bilo dobro, da bi se v preteklih letih pretirano širili. Ostajamo zvesti temu, kar delamo 

že 15 let, ker vemo, da smo v tem najboljši. Konkurenčno prednost smo dobili, ker nismo 

bistvo poslovnega modela spreminjali. Konkurenca je s spreminjam modelov obsega posla in 

dodajanja vertikalnih rešitev zgubljala. Na tem delamo že 15 let, s tem dobivamo reference, 

dobivamo zahtevnejše projekte in tudi obseg prihodkov je potem posledica. Mislim, da se 

bosta direktorja tega še naprej držala. Pri nas ni potrebno inoviranje poslovnega modela, 

temveč samo prilagajanje. Lahko, da ga bomo morali zaradi principala, zato se na to tudi 

pripravljamo v smislu, kje zagotoviti prihodke, katere dodatne storitve ponuditi, ki bodo imele 

toliko dodane vrednosti in ki jih boš lahko izvedel, da boš imel toliko dodane vrednosti, da 

boš lahko preživel. Zato aktivno spremljamo dejavnosti principala in nove tehnologije, da 

smo v koraku s tem, kamor svet pač gre. Pred dvema letoma smo imeli poslovno priložnost, 

ki je nismo izvedli, saj ekonomsko ni bila upravičena, in izkazalo se je, da smo se pravilno 

odločili. 

 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 
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Ključna je prepoznavnost. Ni bilo treba povečati sredstev za marketing, oglaševanje, biti 

prisoten na konferencah, pa smo si vseeno dvignili prepoznavnost. Sedaj smo vabljeni k 

predstavitvi naše dejavnosti, prej pa smo morali prositi za sestanke. Aktivnosti, kot so 

udeležba na dogodkih, spletna stran, oglaševanje, pojavljanje z avtorskimi članki, gostovati na 

strokovnih predavanjih – izvajamo, ker smo k temu vabljeni. S tem zmanjšujemo tveganje, ki 

je prisotno zaradi vezanosti na en sam principal.  
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Intervjuvanec B 

 

Mi na prvo mesto postavimo v zadružništvu, v tem socialnem podjetništvu, trajnost. Kmete 

zanima, vsak mesec me kličejo za plačilo, za dohodek, sigurno me, ampak še veliko večja 

vrednost je stabilnost, trajnost. Bodi tu, ker če ne, nimam kam peljati grozdja. To nas loči od 

klasične d. d.. Stabilnost, klasičnost. Vinograd je 30 let, če meni pogine klet, dobro, eni 

zbežijo po svoje, ampak gre za večino. Če nimam kam več peljati grozdja, ne po 50 ali 40 

centov – če ga nimam kam peljati, imam hudo težavo. Tam, kjer tega niso naredili, na 

Štajerskem, ene tri področja so uničili veliko klet, tajkuni, ne vem kako, v glavnem napačne 

poslovne odločitev, posledično propade mali kmet. Tisti z nekaj hektari vinogradov, grozdja 

nimajo kam peljati. Našim kmetom smo to veliko poudarjali, ker je bilo precej nejevolje 

zaradi relativno nizkih prihodkov. Pritiski so bili usmerjeni v privatizacijo kleti, češ Medanjci 

kot privatniki so super uspešni, npr. privatnik iz Medane je zgradil že dve hiši, jaz pa nič, 

ukinimo Zadrugo. K sreči smo jih prepričali v nasprotno. Če ukineš Zadrugo, je enako, kot da 

bi zaprl Hit, potem pa bi propadle vse male igralnice, saj Goriška ne bi bila več destinacija za 

igralce na srečo. Enako bi po zaprtju Zadruge propadli mali vinarji. 

Pri nas je teritorij ključni vir. To ni ponovljivo kot npr. živo srebro v Idriji. Imamo dva glavna 

prodajna kanala. Partnerji so naši člani, dobavitelji grozdja, lastniki. Dobavitelj surovine, ki ni 

zamenljiv, ker ne morem iti po grozdje v Makedonijo. Imamo veliko distribucijo (GDO – 

supermarketi) in gostinstvo (HORECA). Ločimo dva kanala. Odjemalci pričakujejo, da jim 

prodamo zgodbo teritorija, vina …, da jim po eni strani gradimo BZ, hkrati pa nas posiljujejo 

z generičnimi vini. Hočejo, da pripovedujemo, da gradimo BZ. Pričakujejo, da jih servisiramo 

1000 na uro. Da nam dajo v najem polico, in drugo je naša stvar. Gostinec pričakuje, da mu 

kupimo hladilnik, izobrazimo natakarja, damo odpirač – skratka vse. 

Zakaj raje delajo z nami kot s konkurenco. Mi imamo cilj, da zadovoljimo – če si ti hotelir – 

tvojega končnega kupca pri mizi – ne posrednika, ne nabavnika, temveč gospodinjo, ki kupuje 

v Mercatorju. Vemo, da ustvarjamo vrednost za njo, saj se ukvarjamo s končnim kupcem. Ko 

prodamo Hitu, še nismo naredili domače naloge – moramo prodati Italijanu, ki pije v Hitu. 

Od konkurence nas loči tudi konsistenca. Imamo vzpostavljen sistem, ki zagotavlja, da vse 

obljube kupcu tudi izpolnimo v najrazličnejših pogojih. Ko odpreš bife, ti montiramo 

šankomat, ga vzdržujemo, te izobrazimo – skratka skrbimo za celo verigo. V procesu 

nastajanja vrednosti prepuščamo karseda malo drugim, saj na tak način obvladujemo celotno 

verigo vrednosti. 

Poslovni model tega zadružništva smo zelo spremenili, ostale zadružne kleti pa so šle v stečaj. 

Mi smo naredili neke spremembe, zato smo ostali živi. 
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1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Da, smo. a) Pred desetimi leti smo šli v politiko blagovnih znamk. Prej smo ponujali 

vina. Zdaj smo poenostavili tako, da kupci razumejo ponudbo. Segmentirali smo ponudbo na 

entry, standard, premium, super premium, icon. Naša sprememba je, da smo iz tipičnega entry 

ali standard segmenta litrska vina razširili navzgor. Tu smo uvedli logiko blagovnih znamk in 

razširitev portfelja. Kupec v liniji Quercus lahko izbira med belim bolj svežim in rdečim bolj 

sladkim – vse v isti liniji. Poenostavili smo ponudbo. b) Uvedli smo šankomate. 18 

hipermarketov ima poleg 300 etiket na polici tudi vinomat. Kupec lahko toči v plastenko. 

Razvijali smo inovativne embalaže, nov packing, ki je primeren za urbane kupce. Zadnja 

sprememba je 20-litrsko pakiranje za male lokale, katerega inštalacija ne stane skoraj nič. 

Uporabniško izkušnjo smo naredili precej prijaznejšo, čeprav imamo s tem visoke stroške. 

Med veliki spremembami je tudi prehod iz udobja domačega trga v neudobje tujega trga. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

Kupci se spreminjajo. Prej smo bili močni v trgovini. V gostinstvu se širimo zaradi 

ustvarjanja image. Prodaja gostilnam nam predstavlja med 15 in 20 % prometa. Prodajamo 

trgovinam, zelo pa si prizadevamo širiti segment direktne prodaje, maloprodaje. Imamo 

prodajalne v Mariboru, Celju … Direktno prodajo oz. prodajo po outlet logiki širimo, čeprav 

je to naporno in drago. Pred 15 leti smo začeli z 1 % izvoza, zdaj imamo okoli 40 % 

prihodkov od izvoza. V izvoznem oddelku smo imeli pol človeka (pol nabava, pol izvoz), zdaj 

jih je 6. Usmeritev je torej drugačna od ustaljene vinarske usmeritve v Sloveniji. Poleg tega 

gradimo blagovne znamke iz generične no-name v grajenje blagovne znamke ob dejstvu, da 

povečujemo proizvodnjo generičnih vin, saj za Mercator naredimo 1 milijon generikov. Drugi 

milijon naredimo z našimi blagovnimi znamkami, ampak tako je stanje duha današnjega časa. 

Še vedno bolje tako, kot da bi naredili 1,5 milijon generikov in 100.000 z našimi blagovnimi 

znamkami. Spreminjamo se in prilagajamo. Vstopamo v nove segmente in v tiste, ki smo jih 

do sedaj slabo pokrivali. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 



Priloga 2 

 

Iz kaosa smo izvlekli posamezne ključne dobavitelje z njihovo rezervo, da dosegamo 

ekonomijo obsega. Skrbimo za dobavitelje grozdja in jim nudimo pravo tehnologijo, da nam 

bodo sposobni tudi čez tri leta dobavljati dobro grozdje. Torej zelo posegamo na urejanje 

nabavnega trga. Iz množice dobaviteljev smo izbirali dva za vsak segment. Npr. za steklenice 

velja, da ves svet obvladujejo tri multinacionalke in mi imamo dostop do dveh, ki sta iz 

različnih korporacij in znotraj teh dveh imamo manevrski prostor. Pri tiskarnah smo izbirali 

glede na kriterij sposobnosti zagotavljanja kvalitete. Glavni dobavitelji pokrivajo področje 

steklenic, zamaškov in etiket. Zadnjih nekaj let poskušamo opredeliti sodelovanje 

s pogodbami in super rabati. Znesek super rabatov se viša, kar pomeni, da koncentrirani obseg 

raste. To razumemo kot vzpostavljanje partnerskega odnosa. Prej je bil odnos v smislu nakup 

– prodaja, sedaj pa bolj sodelujemo. Uvajamo logiko, da mi prodajamo vino, ti pa steklenico. 

Če je kaj narobe s steklenico ali etiketo, pridi, stoj ob stroju in reši problem – ne moj tehnolog 

– ti. Seveda ko to uspešno rešiš, bomo delali s teboj. 

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Na splošno kupce vključujemo. Na primer v segmentu gostinstva pri dizajniranju novega 

produkta, novega okusa; povabimo npr. 5 ključnih gostincev, da pridejo in povedo njihovo 

mnenje – v neki obliki testiranje produktov. V tem segmentu se to dogaja in vključujemo 

kupce. Rast prodaje prihaja od novih proizvodov in kupcev. Mercator je imel tržni delež 45 

%, zdaj ga ima 32 %. Ko je prišel Hofer, je bilo treba vstopiti vanj, saj v nasprotnem primeru 

ni bilo področja za rast. V vinarstvu je težko, saj je vino kot produkt staro 5000 let. Rast in 

preživetje prihaja od izvoza, novih produktov, novih trgov, novih kupcev. Če ni tega, si 

mrtev. To smo ugotovili znotraj organizacije. Nekoč smo imeli 16 proizvodov, živeli smo od 

5-6, imeli smo 6-7 velikih kupcev in še 20 malih. Zdaj imamo 400-500 takih, 900 gostinskih 

lokalov in 400 raznih drugih. To je atomizacija kupcev, za domači trg imamo okoli 220 etiket, 

za tuji trg 150, vin je pa še vedno 20. V bistvu je to personalizacija. To je bil en zelo velik in 

eden težjih premikov v mišljenju organizacije. Vendar brez tega ne bi šlo. Prav tako 

spreminjamo oblike ravnanja z uporabniki. Vinomat je nova ideja. Kupci lahko naročajo 

preko interneta, lahko personalizirajo produkte. Za naročnika, ki hoče točiti svoje vino, lahko 

skupaj naredimo etiketo. V vinskem svetu to ni nič novega, vendar mi prej tega nismo delali. 

Zdaj lahko npr. za posamezni dogodek naročnik naroči svojo etiketo. Produkt prilagajamo 

kupcu zaradi samega naročila in tudi pridobivanja lojalnosti preko pozitivne uporabniške 

izkušnje. V tem obdobju smo sredi poizkusa v obliki interaktivne spletne igre za produkt 

Fritz. Sestaviš šaljivo sliko in najbolj zabavne nagradimo s steklenico tega vina. S tem 

vzpostavljamo prisotnost in pojavnost v spletu. Sam vztrajam na tem, da moramo prisotnost 

v novih medijih širiti. 
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5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – to so osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

Trend je, da si vsi slovenski živilci želimo čim več lastne maloprodaje. Včasih smo imeli 

12 %, potem 17 %, zdaj imamo že okoli 20 % lastne maloprodaje. Trgovci si vzamejo preveč, 

zato ves čas delamo na iskanju direktnega dostopa do kupca. Trgovina si enostavno vzame 

preveč. To je zelo zavestna odločitev. Ta segment se je pomembno spremenil. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno, prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Vstopili smo v segment pijač na osnovi vina. To je bil projekt s Fructalom, preden je bil 

slednji prodan Srbom. Po prodaji se je Fructal umaknili, mi pa smo šli z razvojem naprej. 

Znotraj firme je bilo tudi boleče, saj smo iz čisto konservativne vinske firme začeli proizvajati 

nekaj, kar ni vino, ki je nekakšna svetinja. Trg se pač širi na te pijače z nižjo stopnjo alkohola. 

Korak je bil težek, vendar smo imeli željo po zaslužku povsod, kjer lahko ustvariš vrednost za 

kupca. Na eni strani torej fokus, na drugi strani pa širitev portfelja proizvodnje. Letos smo 

registrirali turistično agencijo, saj je najboljši marketing pripeljati ljudi v vinsko klet. 

Zakonodaja narekuje, da obiskovalcu lahko ponudimo kozarec vina, če pa želimo ponuditi še 

kaj več, moramo imeti licenco. Zato smo pridobili licenco v hiši. Tako širimo vinski turizem 

in tako prodajamo ogled kleti, ogled vinogradov. Za to smo si prizadevali šest let in sedaj je to 

svoja organizacijska enota. Poleg tega prenavljamo čistilno napravo, saj nam Občina te 

storitve predrago zaračuna. Sedaj je Občina na našo čistilno napravo priklopila še dve 

kanalizaciji. Tako nudimo storitve čiščenja odpadnih voda zunanjim. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Vse spremembe temeljijo na novih ljudeh. Marketing ni obstajal, potem smo imeli ¼ 

človeka, potem ½ in sedaj imamo celega človeka. Uvedli smo nadzor prodajnih zastopnikov. 

To je novo delovno mesto, ki skrbi za nadzor prodajnih procesov. Potniki prodajajo preko 

tega. Kupili smo človeka, ki je nekaj tega že obvladal. Ves čas je želja, da bi tisto znanje, ki 

ga nimamo v hiši, kupili na trgu. Dvakrat na leto se sestanemo z enologi in pregledamo, kaj 

lahko naredimo sami in kaj lahko kupimo, in potem na pol kupimo – v nasprotnem primeru ni 

sprememb. Če ni nakupa znanja, ni sprememb. Sami smo premajhni in nimamo takih ljudi, ki 

bi delali npr. magisterij iz nekega področja in potem to uporabili v firmi. Organiziramo 

Maraton češenj. Mi skuhamo hrano. Imeli bomo pevski nastop. Zakaj to delamo, zakaj ne dela 

tega turistična agencija? Zato, da to služi ciljem firme. Tako smo od Občine prevzeli oljarno, 
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ne za to, da zaslužimo z oljem, temveč ker je to v neki obliki komarketing. Mediteranska 

hrana, kozarec vina, oljčno olje – nudimo ogled kleti, poleg tega pa še ogled oljarne. 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

Glavni stroški, ki niso optimizirani, so stroški dela. Pred tremi leti smo s sindikatom 

podpisali sporazum, da se plače znižajo s ciljem ohranjanja delovnih mest. V desetih letih 

smo zmanjšali število delavcev iz 138 na 100, morali pa bi iti na 85-90. To je nek pakt, 

vendar bi morali te stroške nižati in zmanjšati število delovnih mest. Seveda je vsako delovno 

mesto v lokalnem okolju vrednota. Recimo, morali bi najeti 300.000 kredita za izvedbo 

robotskega skladanja. Vendar denarja nimamo, kredita ne dobimo, stane pa nas dve delovni 

mesti, sicer plačani z minimalno plačo. Nekega dne bomo to sicer morali narediti in 

racionalen lastnik bi to že izvedel. Stroške energije smo sicer zmanjšali, stroške kemičnih 

produktov prav tako, vendar ostaja glavni strošek dela. 

 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Z enim od stalnih kupcev smo morali vpeljati redne kompenzacije in plačilni roki se 

podaljšujejo. Prilagajamo se kupcu in mu npr. nudimo konsignacijo. Ohranjamo prodajo repro 

materiala, da se prilagajamo trgovcem – ni pa to naša želja. 

 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

Kdor sprememb ni naredil, ga ni več na trgu. Dobesedno. Vzroki, da sprememb niso 

naredili, so različni: od politike do preveč zdrave kmečke pameti, ker je med anarhijo in tem 

tanka črta. Kdor sprememb ni naredil ali pa je naredil preveč usmerjene spremembe, je 

izpadel iz igre. Del udeležencev na vinskem trgu je izbralo ozek tržni segment, kar se pa ni 

obneslo. Ena od majhnih kleti se je usmerila v generike, pa je ni več. Kdor ni imel široke 

ponudbe, je šel. Trg je preplitek, da bi se usmerili samo v en segment. Pred desetimi leti so 

velika imena Goriških vinarjev izjavljala, da v Mercator ne gredo za nikakršno ceno. Že 5–7 

let so vsi tam in delajo na tem, da bi bili še bolj. Kdorkoli se je preozko usmeril, ni bila prava 

izbira, ker je pač trg preplitek. V naši panogi je izjemno uspešna strategija sledilcev v smislu 

minimizacije stroškov brez sejmov, izobraževanj, novosti, neplačevanja davkov – skratka 

minimalnega vlaganja. V letu 2013 je ocena, da se je prodalo 100 milijonov litrov vina; k 

temu prištejemo domače pridelovalce in uporabnike in skupaj je približno 50 milijonov litrov. 
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To pomeni, da se v Sloveniji zagotovo proda več kot polovico vina neobdavčeno. Pogosto se 

dogaja, da pridelovalci dobavljajo vino trgovskim verigam pod ceno legalno, drugim pa po 

normalni ceni na črno. Tako se bilanca izide. 

 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 

Vse to. Ko začneš delati spremembe, se začne obzorje odpirati. Vsaj pri polovici ljudi se 

nekaj odkrije. Je pa spremembe težko pognati in vzdrževati. Postaneš neprijeten. Smo 

v incestnem lokalnem okolju, kjer je vse povezano in je zelo težko dopovedati ljudem, da 

obstoječe stanje ni dovolj dobro in da so spremembe potrebne. Ljudje se bodo morali 

sprijazniti z dejstvom, da so spremembe stalnica. 
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Intervjuvanec C 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Ponudba se je spreminjala v skladu s spremembami na prodajnem trgu, tako da je 

v bistvu trg povpraševal, mi pa smo potem prodajali in ugotovili, da je potrebno pravilno 

podajati vsebine, da trg razume to kot potrebo. V začetku je bila filozofija v obliki, da smo 

ponujali kupcu tisto, kar je kupec zahteval. To smo spremenili na način, da mi ponujamo 

kupcu in s tem njemu ustvarjamo potrebo. S tem smo naredili korak naprej vsaj v 

razmišljanju. Ponujali smo personalizacijo. V začetku je bila bolj na osnovi tega, kar so kupci 

zahtevali, zadnje čase pa prihaja do personalizacij izdelkov po naši ponudbi. To možnost 

ponujamo kot trženje ali marketinga kupčevega izdelka, če imajo personalizirane zadeve – se 

pravi, mi jim damo v bistvu signal za njihove prodajne možnosti, da potem dobimo 

povpraševanje za personalizacijo ali nove artikle. V bistvu hočemo vplivati že na njihov 

marketing. S tem se cenovni nivo bistveno viša, saj je vrednost personaliziranega artikla 

bistveno višja kot pri standardnem. S personalizacijo se bistveno dviga pozicija kupca na 

njegovem trgu in pozicija našega izdelka. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

 

Ne v tem kontekstu – drugače se spreminja. Bolj v strukturi proizvoda. Tudi steklena 

embalaža ima različne panoge in v vseh se dogajajo spremembe skozi čas – ne govorim 

o nekaj letih, v par letih so iste spremembe samo manjše kot pa na dolgo obdobje. Če smo 

v začetku imeli absolutno in izključno samo vinsko področje, imamo zdaj vinsko in panogo 

olj in ta struktura se vsako leto spreminja v smeri razmerja 50 : 50. Druga zadeva je trg, še 

vedno je večinsko slovenski, delamo na tem in tudi rezultati so že, da gremo tudi na trge bivše 

Jugoslavije, pri čemer je Hrvaška najbližja. Spreminjamo torej trge. Razmerje prodaje 

fizičnim in pravnim osebam se ne spreminja – malih kupcev in fizičnih oseb je zelo malo. 

Ponujamo samo končne proizvode, storitev ne. Brezplačnih storitev (freemium) nimamo. Kaj 

je plačljiva storitev, je vedno predmet debate. Svetovanje je storitev, ki je pa ne 

zaračunavamo, je v funkciji naše prodaje. So koristi, ki so vključene skupaj s celotnim 
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proizvodom. V bistvu odjemalcu s prodajo daš neke koristi v obliki nasvetov, svetovanja, in 

to predstavlja skupno korist za kupca. To je v zadnjem času bolj poudarjeno. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

Dobavitelji se niso spremenili oziroma zelo malo. Sodelujemo z največjo evropsko 

grupacijo proizvodnje steklene embalaže in tukaj smo vedno bili in če bo vse v redu, vedno 

bomo, ker je to tako močan hrbet, ki nam ponuja cenovne, kvalitetne, postservisne dejavnosti 

in usluge. Praktično imamo vse pokrito, tako da tukaj verjetno kakšnih sprememb ne bo, 

razen če nas bo dobavitelj prisilil v kakšne spremembe. Kar se tiče ključnih kupcev, tudi ni 

velikih sprememb. Še zmerom so velike kleti, še vedno so pomembni oljarji. Bolj so 

spremembe v kontekstu ključnih kupcev v skladu s tistim, kar sem prej povedal. Če so bili 

prej naši glavni kupci samo vinarji, so zdaj vinarji in oljarji. Mogoče se je spremenil tudi 

segment embalaže, saj plastična embalaža pridobiva na pomenu. Dobili smo novega partnerja, 

zdaj moramo pridobiti samo še kupce. Poleg tega je segment manjše vrednosti artiklov, ki so 

vezani na našo embalažo. To so zamaški bodisi za plastično ali pa stekleno embalažo. 

Omenim naj še našo ponudbo najema stroja za zapiranje steklenic. Seveda so precej manj 

pomembne zadeve. Vse prihaja iz naslova daj – dam, trg povpraša in mi se odzovemo ali pa 

smo včasih iniciatorji nove dejavnosti, novega prijema. Mogoče tudi kot odziv na aktivnost 

konkurence. V preteklosti je bila ideja o mobilni polnilnici, vendar hvala bogu, da nismo šli 

v to. 

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Oboje. Skrbimo za pridobivanje novih kupcev in za povečevanje prodaje pri obstoječih – 

tam, kjer nismo prišli do maksimuma. Govorimo o segmentu steklene embalaže. Zavedamo 

se, da če hočemo obstajati na dolgi rok, so pomembni tudi majhni kupci, od katerih bodo 

nekateri zagotovo postali pomembni, in v tem kontekstu se zavedamo, da izgubiti kupca in ga 

ponovno pridobiti predstavlja bistveno večji strošek kot pa ga samo pridobiti kot novega 

kupca – ker nastaja nek drugačen odnos zaradi razlogov za njegovo izgubo. Zato ga je 

ponovno pridobiti zelo težko. Elektronskih kanalov se poslužujemo, ni pa kakšna nova 

storitev. Dejansko ponujamo repromaterial. Pri nas je večina trženja med organizacijami, to je 

treba poudariti. Ko se gre za potrošniško trženje, imamo maloprodajo, ki nam predstavlja 

majhen del. Ker pa je v našem primeru trženje med organizacijami, to ne pride v poštev in 

teče na tradicionalen način. Podjetje ponuja repromaterial in ne končnega proizvoda. V neki 
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obliki ustvarjamo tudi neformalne skupnosti. Ko peljemo nekaj vinarjev na izobraževanje v 

tujino, ustvarimo neko neformalno skupnost. Med seboj si izmenjujejo izkušnje in tako imaš 

kot organizator lažjo povezavo z njimi. Dobro je vedeti, kakšne vplive ima to. Če se 

zavedamo, da je to neke vrste orodje, je to dobro. Kupce vključujemo v soustvarjanje 

proizvoda. To je sicer stalna aktivnost, razlika je v tem, da je pred časom prišlo povpraševanje 

s trga, zdaj pa mi to ponujamo. Pri personalizaciji kupec odloča, mi nudimo le tehnično 

podporo. Seveda lahko tudi embalažo personaliziramo. 

 

5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – to so osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

Svoje kupce dosegamo na zelo tradicionalen način – s fizičnimi obiski, ki so vedno manj 

prisotni zaradi pomanjkanja časa. Splet uporabljamo kot element, da kupci vedo, da 

obstajamo, se pa preko njega ne promoviramo. Novih kupcev ne pridobivamo s spletnimi 

stranmi, na njih lahko dobijo le stik. Na sejmih nikoli nismo sodelovali. V bistvu tega 

področja nismo skoraj nič spremenili. Osebne stike maksimiziramo. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Dodajamo stvari, ki so vezane na stekleno embalažo. To so zamaški. Prej smo bili zelo 

močni na programu plute. To smo zapustili, saj je sedaj zelo močan navojni zamašek. Kupci 

so spremenili svoje potrebe in šli na navojni zamašek, zato te ponujamo. Nismo pa tako 

intenzivni v ponudbi kot na stekleni embalaži – ta ostaja prva. Poleg zamaškov ponujamo še 

okrasne kapice tam, kje so plutovinasti zamaški. Etiket nismo nikoli ponujali, kartonske 

embalaže tudi ne – smo relativno limitirani v naši ponudbi. Plastična embalaža je posledica 

spleta dogodkov, ki se je zgodil in se ugodno razvijal naprej, zato smo začeli to aktivno 

ponujati. To je dodan program, aktivnost je vedno ista – gre se za trženje. V bistvu širimo 

našo ponudbo, ki je nekako povezana z embalažo. Gledamo, da so neke povezave, da je vedno 

na področju embalaže. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Velikih sprememb nismo naredili, vsekakor pa so se dogajale. Povečalo se je število 

zaposlenih zaradi širitve dejavnosti. Glede na majhno število zaposlenih ima vsak zaposleni 

velik pomen. Okrepili smo prodajni del. Logistika, finance, skladiščenje je ostalo na istem 
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nivoju, povečal se je naš produktivni del. Transport in pomoč pri financah smo imeli vedno v 

zunanjem izvajanju. V zadnjih desetih letih nismo niti informatike spreminjali in smo na 

istem. Začenjamo razmišljati o brezpapirnem poslovanju, mogoče o selitvi v oblak. Mogoče 

smo popustili pri človeških virih v smislu izobraževanja. Včasih smo močno potencirali to 

področje, zadnje čase pa ni velikega zanimanja s strani zaposlenih za kakšna dodatna 

izobraževanja, čeprav firma to absolutno ponuja in vzpodbuja. Kakorkoli, podjetje podpira 

izobraževanje svojih kadrov, seveda pa je odvisno od njihove iniciative, koliko se kdo 

udeležuje. Te politike nismo spreminjali, bolj so se ljudje zaprli in čutijo manjšo potrebo po 

izobraževanju. Starostna struktura je v povprečju vedno višja, ker nimamo fluktuacije. 

Ostajamo isti zaposleni, ki smo s časom starejši. Pred leti se je izobraževalo 50 % zaposlenih. 

Zdaj smo v bistvu tudi že "doizobraženi". 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

Ta segment se ni veliko spreminjal, ker smo trgovinska dejavnost. Glavni strošek je 

strošek zaposlenih. Poleg teh so odvisni stroški, ki so odvisni od prometa, in fiksni stroški, ki 

več ali manj ostajajo isti. Včasih smo imeli skladišče v najemu, zdaj smo v lastnih prostorih, 

stroški pa zaradi tega niso veliko nižji. V bistvu ostaja ista struktura in dejansko sploh ni 

sprememb. Mogoče so spremembe na področju finančnih virov. V začetku smo delali 

z bančnimi sredstvi, ob začetku krize pa smo se vsega tega znebili in od takrat naprej delamo 

izključno z lastnimi sredstvi. V primeru investicij, ki pa jih nismo imeli že nekaj časa, bi 

uporabili druge vire. 

 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Kupci plačujejo koristi, ki jih prejmejo. Zadnje čase je trend, da hočejo čim manj teh 

koristi na račun nižje cene. Glede plačil so stalni pritiski, saj jih povzročajo že kupci naših 

kupcev. Bistveni padec plačilne discipline je bil takoj po začetku krize pa recimo, da se je 

potem nekako stabiliziral in ostaja stabilen na relativno nizkem nivoju. Ni velike plačilne 

discipline, vsaj na področju vinarstva. Stanje na področju oljarstva je bistveno boljše, 

vinarstvo pa je kar problematično. Nekateri so zelo dobri, nekateri pa zelo slabi. Problemi so 

individualni. Tudi znotraj istega segmenta imamo različne primere. Ugotavljamo, da prodajne 

cene puščajo vedno manj prostora. Za isto razliko, ki nam jo prinese prodani proizvod, 

moramo bistveno več dati – ali v servisu ali v svetovanju ali v kakšni drugi obliki 

(organiziranje strokovnih ekskurzij). 
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10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

 

Vse spremembe prihajajo iz potreb naših kupcev. Zato, da mi zadovoljujemo njihove 

potrebe, se mi spreminjamo. Spreminjamo pa se toliko, kot sami dovolimo in kolikor smo 

sposobni. Kolikor smo sposobni se spreminjati, toliko lahko sledimo našim kupcem in seveda 

dobaviteljem oziroma na dobavitelje delujemo pravilno. Če ne bi naredili teh sprememb, bi še 

vedno obstajali, gotovo pa ne bi bili na tem nivoju. Je pa tudi res, da smo mogoče naredili 

premalo sprememb, da ne bi bili še boljši. In velikokrat si rečem, da, saj je v redu, saj delamo 

dobro, vem pa, da bi lahko delali še boljše. Samo kaj je zdaj tisto, kar bi še vse morali 

narediti, da bi delali boljše, in seveda koliko energije bi potrebovali za vse to? Vprašanje za 

milijon dolarjev in tudi več. Vedno se da več narediti kot narediti. Lahko rečem, da smo 

s spremembami obdržali iste pozicije. 

 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 

Da. Skozi te spremembe ugotavljaš, da je veliko veliko priložnosti in bolj visoko kot greš 

v usposabljanju, bolj ugotavljaš, koliko več možnosti je – v skladu z izrekom "več kot več, več 

veš, da ne veš". Tudi ko ti ne gre, vidiš, koliko vsega možnega dela je, ki ga ne moreš 

opraviti, in več kot ga narediš, več vidiš, da ga je potrebno narediti. Dobili smo veliko novih 

izkušenj, še posebno z vstopom v novi segment, in tudi sami se učimo in spoznavamo nove 

zadeve in kombiniramo z našo ponudbo, našim programom. Spoznavamo, kako lahko 

zadovoljimo potrebe iz teh segmentov. Lahko, da smo v taki fazi, ko tudi mi ne zaznavamo to, 

da bi lahko še kaj več ponudili. Zagotovo imamo neizkoriščene potenciale. Vedno je tako, da 

imaš vedno možnosti, ker sam razvoj ne deluje, če nimaš potenciala za to, da ga lahko izvajaš. 

Koliko se zavedamo teh potencialov in koliko smo pripravljeni jih razvijati in vlagati vanje, 

da jih razvijemo, in kako jih poiskati in identificirati kot potenciale – ja, seveda so, že v 

strukturi prodaje firmam, ki prodajajo artikle na drobno tako, kot prodajamo to v naši 

trgovini. To je naš prepoznaven segment, ki ga ne izkoristimo. Zadnjič sem na sestanku to 

omenil, pa nismo na tem naredili nič. Tukaj ne spremenimo veliko, vendar vsaka mala 

sprememba prinese nekaj novega – tako kot vsak posel. Posamezen posel ne bo preživel 

firme, vsi skupaj pa jo bodo. 

Ko greš skozi ta model narediš neke vrste analizo, kje podjetje je in kje je bilo. Kaj ima in 

kam je prišlo in poskušaš ozavestit to in na tak način oblikuješ nove temeljne zmožnosti, 

temeljne zmožnosti pa predstavljajo vir konkurenčne prednosti. Ko govorimo o naši ponudbi, 

ko ponujamo celotne koristi – mi ne prodajamo steklenice, mi prodajamo koristi. Odjemalec 
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kupi in s tem zadovolji svojo potrebo s koristmi. On ne potrebuje steklenice, saj mu sama 

steklenica ne predstavlja korist, ampak potreba te steklenice, da jo napolni. On rabi to kot 

element v njegovi verigi, da pride s svojim proizvodom do trga. To mu je samo en element. 

Ni nujno, da je steklenica drugačna od konkurence, s tem, da je naš storitveni del, ki je 

vključen v ta proizvod, malo drugačen. Npr. mi obvestimo odjemalca dan pred dobavo, lahko 

se pogovorimo glede daljšega plačilnega roka, lahko mu zagotovimo dobavo blaga, lahko mu 

nudimo razkladanje blaga. Prav tako lahko prevzamemo vlogo nabavnika v smislu, da če je 

odjemalec več let, pogledamo historične podatke. Glede na to ga pokličemo in mu sporočimo, 

kaj je potreboval v bivšem obdobju. Tako odjemalec lahko prepusti nabavno vlogo nam. 

Govorimo za vpeljane zadeve. Če se snujejo novi projekti, da ima novo vino in kupec 

razmišlja o neki novi liniji, da bi se diferenciral z zunanjo podobo, se na sestanku dobimo in 

vidimo, kaj lahko naredimo. Če dobimo nekaj novega, to prodamo obstoječi liniji, in tako 

širimo ponudbo obstoječemu odjemalcu. So trde in mehke sestavine, ki so pomembne za 

odjemalca. Ni nujno samo steklenica. Lahko imaš ponudnika, ki ti nudi golo preprodajo brez 

podpornih informacij. Dobro je, da so kupci obveščeni o proizvodu. Odjemalcu lahko ponudiš 

tudi, da ga pelješ v steklarno, da ga poskušaš povezati s kakšnim potencialnim kupcem 

njegovih proizvodov. Če si na trgu in slediš dogajanju, prideš do priložnosti, ko nekdo 

predstavi povpraševanje po vinu ali olju, in tako ga lahko povežeš s tvojim kupcem. To je 

mreženje oziroma to je socialni kapital. Socialni kapital so poznanstva. Gre tudi za to, da kot 

dobavitelji poznamo proizvajalce vin in olj, ki se med seboj ne poznajo. Tako lahko 

prenašamo informacijo o osebnih izkušnjah iz panoge, kjer je on – poleg steklenice mu damo 

še informacijo, kaj se dogaja na trgu. Če to seštejemo, je to povečana vrednost, kar mu damo, 

in to definitivno odjemalec upošteva. Če imaš tako steklenico, za katero plača kupec 10 DE, 

dobi za to vrednost proizvod z vso to vrednostjo. Tako lahko dobi še potencialne kupce za 

njegove proizvode. Vse to je v 10 DE. Res pa vse te lastnosti niso vidne navzven in kupci 

večkrat ne upoštevajo. Govorimo o temeljnih zmožnostih, ki so konkurenčne prednosti. 
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Intervjuvanec D 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Pri vrednosti za uporabnika je prišlo do sprememb. Če primerjam na področju tekstila, je 

prišlo do večjih spremembe v ponudbi. Slovenski proizvajalci so usahnili in morali smo se 

opreti na tujino, predvsem na Nemce, in s krizo, ki se je pričela 2007/08 – po 2008 jo je bilo 

čutiti na trgu –, smo kot podjetje na srednjem cenovnem nivoju izgubili ključne kupce 

v segmentu javne uprave in šolstvu – torej proračunske uporabnike. Ta razred se nam je razsul 

oz. prišel v največjo krizo. Podjetje je v tem času glede na ponudbo 2010–2015 na vseh 

segmentih ponudbe poskušalo prvič pomladiti ponudbo, torej iti na mlajšo starostno 

kategorijo, da nismo več samo trgovina za upokojence. Ne govorimo o teenagerjih, temveč 

o starostni skupini 30 plus. Drugo, vzporedno zraven vsake naše ponudbe po segmentih smo 

dodali neko linijo, ki je cenovno bolj ugodna in tako bližje strankam. Šli smo na linije, ki so 

po materialih manj zahtevne in cenovno bolj sprejemljive (cena), poleg tega pa upoštevali 

vidik uporabnosti in dinamiko življenja in šli na bolj casual ponudbo oblačil in dali večjo težo 

popoldanskim oblačilom in oblačilom za prosti čas (freeizeit casual ponudba). Poudarek smo 

dali na popoldansko življenje. Šli smo v bolj uporabno, bolj potrošniško. Še vedno imamo 

lepo konfekcijo za posebne priložnosti, vendar z agresivnim ponujanjem za prosti čas – 

poudarek na športu. Ko smo prej kupovali blago, smo ga izbirali le s kriterijem, da je bilo 

lepo. Sedaj prvo pogledamo ceno, ker se zavedamo elementa vrednosti cene, in prekleto 

pazimo na razmerje med ceno in kvaliteto. Konkreten primer je Elkroj Mozirje, čudoviti 

slovenski proizvajalec hlač, ki je bil prevzet. Novi lastnik je hotel čim prej priti do prihodkov 

in je v iste hlače vgradil slabši material. Hlače za 99 EUR morajo biti že dobre in take smo 

tudi naročili, dobili pa hlače iz slabšega cenejšega materiala. Vse skupaj smo zavrnili in 

končali sodelovanje. Odnos med ceno in kvaliteto ima sedaj precej velik pomen. Hkrati 

uporabnik s tem dobi večjo varnost in manjše uporabniško tveganje. Če kupiš nekaj v naši 

hiši, si lahko prepričan, da je vredno tistega denarja in da stojimo za tem. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 
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V glavnem imamo fizične osebe. Nikoli nismo imeli teže na pravnih osebah. Tudi 

podjetja smatramo kot fizične osebe vodilnega kadra, ne pa kot podjetja. Glede na našo 

ponudbo še ni bilo začutiti take vsebine, da bi lahko bili dobavitelji za podjetja. V glavnem 

(95 %) prometa imamo prometa s fizičnimi osebami, servisiramo pa tudi potrebe po službenih 

oblekah. Prej je bilo tako in tudi sedaj je enako. Mi smo maloprodaja in večinoma denarja 

pride na blagajno takoj. Imamo sicer nekaj trajnikov, vendar z neplačili skoraj nimamo težav. 

Tistih nekaj podjetij, ki kupujejo delovne obleke, predstavlja manjši delež, ki se ne spreminja. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

Ko sem prevzel vodenje v letu 2008, nam je bila prioriteta zmanjšanje števila 

dobaviteljev. Kupce za dražjo konfekcijo smo imeli in zaradi racionalizacije sem hotel 

zmanjšati število dobaviteljev in doseči z dobavitelji, s katerimi bomo nadaljevali, boljše 

pogoje in večji izplen. Vmes so slovenski proizvajalci usahnili in v 99 % smo se morali opreti 

na tuje dobavitelje. Prišlo je do krize v prodaji. Največjo pozornost smo dali na naše stranke. 

Takoj smo uvedli kartico zaupanja, da vemo, kdo je naša stranka in koliko pri nas porabi. 

Potem smo se vračali v tisto stanje, ki je že bilo – iz mreže dobaviteljev, ki smo jo hoteli 

zožiti, smo zato, da smo našim strankam ustregli, začeli sodelovati z več dobavitelji. Vse 

z namenom, da smo našim strankam ustregli. Če je nekdo želel posebno srajco, ki je obstoječi 

dobavitelji niso imeli, smo začeli sodelovati z dobaviteljem, ki ima prav take srajce, pa čeprav 

smo jih kupili samo dvajset, da smo obdržali naše kupce. Pri servisu za stranke se lahko 

veliko naredi, in tako se je mreža partnerjev ponovno razširila. Na strani kupcev imamo še 

vedno take, ki imajo službo, ki so v srednjem cenovnem razredu. Z razširitvijo ponudbe 

ciljamo tudi na tiste z nižjimi prihodki. Na strani dobaviteljev se je vse skupaj spremenilo. 

Prešli smo na tuje dobavitelje, na Nemce. Tudi sami dobavitelji so ob začetku krize pričeli 

v proizvodnji uvajati določene alternativne programe, ki so nam prišli prav. Malenkost bolj 

mladostne, cenejše alternative z manj dodanih stvari – tako, da je tudi cena bolj zadržana. 

Dejansko smo sledili dobaviteljem. Sami dobavitelji so nas želeli obdržati, ker ni bila kriza 

samo v Sloveniji. Na svetu tekstila je nekaj globalnih proizvajalcev, ki tržijo po celem svetu. 

Potem imaš nekaj lokalnih proizvajalcev, ki se ti prilagajajo in naredijo, kar naročiš. Globalni 

proizvajalci za razliko začutijo krizo in so dovolj močni, da se odzovejo in ti dajo neko 

ponudbo, neko serijo, ki je prilagojena časovnemu okviru, krizi, prodaji – skratka tistemu, kar 

trg v tistem obdobju zahteva. V tem času nas je na področju tekstila ostalo malo in podjetje je 

nehote postalo eden večjih igralcev na slovenskem trgu, čeprav si tega ne bi nikoli mislil. 

Nam podobna podjetja so šla v stečaj, so bila prodana ali prevzeta in ostala je le Modiana in 

Sportina. Ko je prišlo do takega razpada na strani ponudbe, se nam je začela oglašati cela 

Evropa z željo prodati blago. Smo podjetje, ki redno plačujemo vse račune, in iz tega naslova 
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trkajo na naša vrata Avstrijci, Nemci, Italijani … Imamo možnost dobiti, tako rekoč kar 

hočemo. Mi smo ostali skoraj enaki, vse ostalo se je zrušilo. Postali smo tarča za vse te 

proizvajalce. Z odprtjem meja prihajajo tuji dobavitelji. Iz Ljubljane vsaj dvakrat letno kliče 

francoska ambasada, ker na Gospodarski zbornici organizirajo srečanja z njihovimi 

dobavitelji. Tuji proizvajalci se zavedajo tudi tako majhnega trga, kot je Slovenija, in k nam 

prihajajo Španci, Francozi, Nemci … Aprila in maja, ko je zatišje v proizvodnji, imam na 

obisku skoraj vsak teden predstavnike velikih tujih firm, ki pridejo na vljudnostni obisk. 

Slovenija jim sicer pomeni zelo majhen delež v njihovi prodaji, vendar se zavedajo čisto 

vsakega trga in za vsak trg imajo svoj plan, ki ga želijo povečati. Če bi zmanjšali število 

dobaviteljev, finančno ne bi nič pridobili in več dobimo iz pestrosti ponudbe, ker smo dali 

fokus na stranke. V tem času se borimo za vsako stranko. Uvedli smo kartico zaupanja in 

danes jo ima preko 22.000 kupcev, kar je v času poplave vseh kartic veliko. V letu 2011 smo 

kartice uvedli in v treh letih pridobili 22.000 lastnikov kartic. Težnja nam je, da delamo na 

naši bazi strank, na naših strankah. Če pride stranka v trgovino in naroči rdečo bluzo, 

naredimo vse, da jo dobavimo. Naročimo tudi en kos. Na področju tekstila je sicer rezerva 

v ceni, je pa v vprašanje, koliko ga potrošiš do končne prodaje. Ob mojem prihodu je bila 

povprečna kalkulacija na tekstilu, na konfekciji nabavna cena + 60 % + DDV. Danes je to 

drugače in če nekdo ne doseže rabata v uveljavljenih mejah, se s prodajo skoraj nihče več ne 

ukvarja – ker je vmes toliko popustov in akcij ob toliko znižanem prometu. Če nimaš take 

kalkulacije ne preživiš. Dvajset let sem v tekstilu in hitro opazim, kakšne možnosti ima 

trgovina za preživetje že ob samem odprtju. Po mojem prepričanju je bilo bolje pred npr. 15 

leti, ko je bila kalkulacija +60 % in samo ob koncu sezone +30 %. Poslovanje je bilo bolj 

stabilno in vsi smo dobili več za pravo ceno. Danes je 10 % popusta že ob začetku prodaje, 

naslednji teden je že -20 %. Vse to vštejejo v nabavno ceno. Npr. Modiana, ki jo bolj 

podrobno spremljam, je dvignila kalkulacija za 8-12%, ker imajo tak način oglaševanja. Do 

tega so nas pripeljali drugi. Danes dobimo npr. bluzo, ki ima že napisano priporočeno 

maloprodajno prodajno ceno. Na tej ceni je taka kalkulacija, ki se jo vsi držimo. Odkar so 

evri, je tako. Že dobavitelji so nas s tem poenotili in spodbudili, da se držimo nekega reda. 

S tem, da Nemci, ker je pač njihovo blago iz Nemčije, imajo ugodnejšo ceno. Mi se 

prilagajamo nemški ceni, naša vhodna cena pa je nekaj višja zaradi transporta in ostalih 

stroškov. Tukaj imamo bolj proste roke še posebno, če imaš možnost prodaje pred popusti. 

Več ali manj je vse FCO-trgovina, je pa določena neka minimalna poštnina. Pa tudi stroški 

poštnine so padli. Dejansko iščemo vse možne načine, da obstoječe kupce servisiramo.  

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Dejansko delamo oboje istočasno. Izreden poudarek dajemo na obstoječe kupce in prav iz 

tega naslova smo uvedli kartico zaupanja in tem obstoječim kupcem želimo še več prodati. 
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Vemo, da so naši kupci, da kupujejo pri nas, da jim odgovarja naše blago in so v naši ciljni 

skupini. Želja je, da jim poleg hlač prodamo še bluzo, majico, tretji kos. Iz tega naslova jih 

obdelujemo tudi tako, da za rojstni dan pošljemo nek bon, pred sezono pošljemo bon 

z vabilom, da pridejo v trgovino … Tu oziroma prav specifično na področju prodaje in 

marketinga smo v zadnjem obdobju vložili največ truda. Osvežili smo celostno podobo, smo 

jo pomladili, zamenjali smo vrečke, logotipe, barvo, oglase. Naš oglas ima sedaj enotno 

formo. Že iz oblike oglasa je moč zaznati, za koga se gre. Pomagali smo si z agencijo 

Markacija. Pošiljamo EML-je, SMS-e … Delamo na bazi strank in za nas je obstoječa baza 

strank najpomembnejša, z njo delamo, na njej poskušamo čim več narediti. Obdobje po 

začetku krize 2009-10 nas je v to prisililo, ker je prodaja začela padati, obisk trgovin se je 

začel manjšati in potem moraš nekaj narediti, da zadržiš obstoječe kupce in pridobiš nove. 

Registriraš neko bazo, ki jo obdeluješ, in za pridobiti nove se vprašaš, kaj je tisto v tvoji 

ponudbi, kar še nimaš in kar bi kupci potrebovali. Nismo šli na nizkocenovni segment, 

temveč smo ponudili alternativo v obliki malce ugodnejše cene na podobni kvaliteti. Prej na 

obstoječih kupcih nismo delali, temveč smo delali predvsem na pridobivanju novih. Kupce 

manj vključujemo v soustvarjanje zaradi specifičnosti panoge. Mi šest mesecev v naprej 

zaključujemo blago. Kar bo sedaj prinesla jesen in zima, je že od septembra naprej znano, 

imamo že vse naročeno in bo samo še prihajalo. Nas vodijo proizvajalci, ki naj bi soustvarjali 

modo, trende, barve itd., stranke pa vključimo, ker jih poznamo in vemo, kaj potrebujejo. 

Prilagajamo se našim strankam, usmeritve v modi pa vodi proizvodnja. Kupec lahko vpliva na 

izbiro artiklov za prodajo. Kupcu se prilagodimo tako, da zaključimo 10–15 % vzorcev od 

tisočih in te prilagodimo našim kupcem oz. njihovemu povpraševanju. Proizvajalec da 

ponudbo z nekimi trendi in usmeritvami, v okviru vsega tega pa to prilagajamo naši bazi 

kupcev. Ker smo dovolj majhno podjetje, blago naroča poslovodja vsake trgovine posebej za 

svoje stranke. Vsak poslovodja zaključuje za svoje stranke, za svojo trgovino. To lahko, ker 

smo dovolj majhni. Modiana je toliko velika, da tega ne more, zato so tam izbrali 3-4 osebe, 

ki so naročale blago za 80 trgovin. Od tistih štirih oseb in od njihovega poznavanja in 

sposobnosti je bilo odvisno vse. Običajno se njihova politika ni izšla. Mi smo imeli prodanost 

vedno precej višjo kot Modiano prav iz naslova, ker pri nas poslovodja iz vsake posamezne 

trgovine naroča za svoje kupce. On točno ve, kaj stranke potrebujejo, zato nabavo prilagaja 

svojim kupcem. Bil sem 10 let v vlogi dobavitelja in poznam posle z obeh strani mize. Bil 

sem dobavitelj vsem večjim trgovcem v Sloveniji in na Hrvaškem. Bili smo na večerji 

z direktorjem Modiane in z direktorjem Tekstilprometa, ki je še večji trgovec, in poznal sem 

njihov način dela in razmišljanja. Vem, do kje lahko delaš tako, kot dela naše podjetje. 

Podjetje sem poznal od zunaj že prej. Ko sem prišel notri, sem zaradi poznavanja drugih 

podobnih firm takoj videl, kje podjetje šepa, in takrat smo v dveh do treh letih marsikaj 

odpravili in imeli smo odlične rezultate, res pa je, da je bil čas debelih krav in nam je šlo vse 

na roke, smo pa v pravem času povlekli določene spremembe, da je podjetje zelo lepo 

zaživelo in smo marsikaj popravili in spremenili in imeli smo lepe dobičke. To je bil čas 

debelih krav. Imel sem to srečo, da sem bil na takem delovnem mestu, da sem spoznal drugo 
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stran, in to majhne in velike firme. Tudi tako uspešni ne bi bili, če bi bili v Qlandii namesto na 

sedanji lokaciji. Qlandia ima drugo strukturo kupcev in mogoče bi se morali bolj oprti na 

partnersko mrežo. V Qlandii je druga strategija: imeti moraš pravi brand, običajno je to ena 

blagovna znamka, ena ponudba, in če imaš srečo in da greš v center s pravim brandom, delaš 

in če ne, ne delaš. Tisti, ki delajo v trgovini, v takem centru sploh ne odločajo o nabavi. Imaš 

določene blagovne znamke, kjer si kot franšizij, dobiš robo, imaš robo pri sebi, prodaš in imaš 

nekaj od tega, in če preživiš, preživiš. Tak način dela zelo dobro sede skupaj glede lokacije 

glavne trgovine in glede strukture kupcev v tem cenovnem nivoju. Vpeti smo v lokalno 

okolje, poslušamo kupce in že zaradi tega moramo poslovati tako. Brez tega ne bi šlo. Imamo 

precej manj kupcev kot npr. Qlandia, vendar se na njih zanašamo in jih oskrbimo. V Qlandii 

je tega t. i. frkerja precej več. Danes zjutraj je bila predstavnica Lisce, vodja prodaje 

za Slovenijo, pri meni – še vedno imajo probleme s trgovino. Malokateri trgovec v Qlandii 

dela pozitivno – verjetno trije tujci -, vsi ostali pa imajo velike težave. V Qlandii je nivo 

kupcev zelo nizek. Vsi taki z višje pozicionirano ponudbo so morali oditi, saj se jim 

poslovanje ni izteklo. Med drugim tudi Mura. Takrat sem rekel direktorju Mure, mi imamo 

150 metrov stran 400 oblek, ti jih imaš tam 100 in dve študentki, ki niti ne vejo, kaj pomenijo 

moške obleke. Problem je bil na strani ponudbe in na strani človeških virov. Ljudje v Qlandii 

ne iščejo oblek za 400 EUR, iščejo za 150 EUR, take, ki jih imajo v H&M. Ko se je Qlandiia 

odpirala v letu 2007, sem dal dve ali tri prošnje, in niso nas sprejeli. Ko pa je Sportina 

odpovedala rezervacijo velikega prostora, so me klicali, če bi mi šli vseeno notri, vendar pod 

pogojem, če bi nudili italijanske dražje blagovne znamke. Rekel sem, da dražjih blagovnih 

znamke ne bi imel. Na srečo sem poznal druge trgovske centre po Sloveniji in našemu blagu 

podobno blago se lepo prodaja v Šparovih trgovskih centrih. Če bi torej kot podjetje šli 

v trgovski center, bi šli v Šparov. 

 

5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – to so osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

Strategija podjetja je prav v osebnem stiku s kupci, da se stranki posvetiš. Imamo 

izobražen in zelo izkušen kader. Povprečna starost je 48 let. To so vse trgovke z dolgoletnimi 

izkušnjami. Celotno strategijo gradimo na tem, da imamo osebni stik in postrežbo. Zato 

imamo tudi več ljudi zaposlenih. Če stopiš v našo trgovino, te mora naš trgovec vprašati, kaj 

želiš, če lahko kaj pomaga in tako dalje. Z izbrano agencijo smo razvili tipično sestavo našega 

oglasa. Na izbranem radiu imamo en jingle, ki je že 10 let enak – ko slišiš uvodno glasbo, že 

veš, da bo reklama od našega podjetja. Imamo nekaj ključnih elementov, s katerimi držimo 

rdečo nit skozi oglaševanje, in želimo preko tega biti prepoznavni. Odkar imamo bazo 

kupcev, z njimi komuniciramo preko pošte vsaj 3-krat letno, preko elektronskih sporočil vsak 

teden in preko SMS-a vsak petek. Drugih kanalov do sedaj nimamo in ostajamo klasični 

trgovec. Pri nas je problem butična prodaja. Mi smo tisti, ki kupimo in prodamo naprej. 
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Imamo nek izbran krog kupcev in večinoma so to stalne stranke. Ko prideš v trgovino, ti 

trgovka že predlaga kos oblačila, ki se poda na tistega, ki si ga nazadnje kupil. Še posebno na 

moškem oddelku, saj imaš tam tri poizkuse. Ženske se lahko oblačijo celo popoldne, če pa pri 

moškem trikrat zgrešiš, si ga izgubil. Tam ekipa točno ve, in če prideš do garderobe, ti bodo v 

2-3 poizkusih dobili pravo obleko, pravo srajco, prave hlače – to je zagotovo. Glede na 

izkušnje te ocenijo, kaj ti pristaja in od katerega proizvajalca. Imeli smo moško trgovino in 

v tisti trgovini so veliko kosov kupile ženske. Veliko moških smo oblekli tako, da so žene 

prišle iskat, odnesle domov pomeriti in vrnile ali pa ne. Pa tudi vedeli smo, za koga se gre, in 

ko smo nabavljali, smo izbirali glede na njegove potrebe v smislu srajca 114 s podaljšanimi 

rokavi za točno določenega moža. Ko poznaš svojo stranko in ko imaš omejen krog strank, se 

velikokrat zgodi, da trgovka bolje pozna tvoja oblačila kot kupec. Na strankah smo vedno 

veliko delali, saj je bilo naše podjetje vedno vpeto v svojem prostoru, vedno smo imeli svoje 

stalne stranke, samo prej se tega ni tako sistematično obdelovali. Bilo je samoumevno, da se 

proda, in iniciativa je bila bolj na trgovkah in na strankah, da so ponovno prišle, ker so rabile 

hlače. Ni bilo reklame, ni bilo obveščanja, ni bilo vabil v trgovino – to je bilo povezano tudi 

s tem, da je bilo podjetje edino tako na Goriškem. Ni bilo ostalih trgovcev, in če si rabil hlače, 

si pač moral v k nam. In podjetje je bila tam, kjer se je prodajalo hlače. In vsako leto se je 

nabavilo toliko hlač, ker se je vedelo, da jih bo toliko prodanih. Niso se ubadali s tem, kakšna 

je bila prodanost teh ali onih hlač, ampak se je kar nekako nabavljalo na nekih pavšalih 

v smislu "rabim 100 teh hlač, 100 onih …". Prvo, ko sem prišel, smo informatizirali trgovine. 

Imamo programe, da lahko sledimo blago. Če pride kupec v trgovino v Novi Gorici in hlač ni, 

pogledajo v računalnik in nabavijo hlače iz trgovine, kjer so. Sicer nimamo vodeno po 

številkah, zato pokličemo po telefonu. To sistem smo uvedli, da imamo nadzor nad prodajo in 

nad zalogo. Prej si potreboval toliko hlač, zdaj pa pogledamo, od katerih dobaviteljev in od 

katere znamke. Tiste, ki se ne prodajo, umikamo in nadomeščamo z bolj prodajanimi artikli. 

Imamo prodajno statistiko. Pri poprodajni podpori smo precej šibki. Še največ jo je v taki 

obliki, da imetnikom kartic zvestobe pošiljamo dobropise, tistim, ki so opravili toliko 

nakupov v določenem obdobju. Za garancijami vsekakor stojimo in ko se pogovarjamo 

o novih blagovnim znamkah, je to eno glavnih vprašanj. Pri nas skoraj ni nerešene 

reklamacije. V osmih dnevih lahko vrneš blago brez razloga. To ni bilo vedno tako. To so 

neka napisana pravila, ki so pri nas javno napisana. Prej je bilo "raje ne" oziroma je bilo kup 

težav za zamenjavo – ni bilo rešeno na nivoju podjetja. Res pa stremimo k temu, da vrnjeno 

blago menjamo za darilni bon. Pri nas je to logična zadeva, saj imamo omejeno število strank, 

to so naše stalne stranke. Če hočeš stalno stranko jutri dobiti v trgovino, mu ne moreš poriniti 

robe brez občutka. Te stvari se pri nas ne dogajajo. Vemo, da so naše stalne stranke, in 

želimo, da pridejo spet. Ko ga enkrat prevaraš, si ga izgubil. Vse to sledi iz tega: če je 

problem v reklamaciji, jo bomo rešili, če je preveliko, bomo zamenjali, če ni lepo, bomo 

dobili nekaj drugega – vse se reši. Tu smo 100 % elastični. V takem okolju edino tako 

preživiš, če ne, si Qlandia. Na internetu lahko kupci ocenijo naše trgovine, dajo pohvalo, 

grajo. S pomladitvijo celostne podobe je pomlajena tudi internetna stran s predstavitvijo 
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trgovin, programov, možnostjo komentiranja, naročanja kartic, možnost komuniciranja 

s trgovinami. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Nove aktivnosti so sončna elektrarna v Šempetru na strehi trgovine, oddali smo pisarno in 

eno trgovino. V projekt sončne elektrarne smo šli zaradi privlačnih pogojev, saj se nismo 

mogli upreti priložnosti. Zaradi zahtev nadzornega sveta smo sicer porabili nekaj mesecev, 

vendar smo uspeli v pravem trenutku skleniti pogodbo. Za 15 let odkupnih cen plačujemo 

elektriko po 0,11 prodajamo pa po 0,33. V šestih letih se bo elektrarna izplačala in naslednjih 

devet let bo čisti dobiček. Po tistem se je odkupna cena vsake pol leta znižala. Imamo dve 

šivilji in razmišljali smo o ponudbi šiviljskih popravil za trg, nismo pa šli v to zgodbo. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Iz naslova krize je v zadnjih letih pričel promet padati, zato smo se morali prilagoditi 

po obsegu števila zaposlenih. V letu 2011 smo imeli 113 zaposlenih, danes nas je 79. Če smo 

hoteli obstati in normalno delati, smo morali zmanjšati število zaposlenih. Glede 

posameznega kadra pa imamo ne glede na to, da je prišlo do deregulacije poklica trgovca, še 

vedno notranje normative za npr. poslovodjo, 5 stopnja izobrazbe. V tem času smo imeli kar 

nekaj izobraževanj glede prodajnih tehnik, ločeno za trgovce in poslovodje – za slednje 

dodatno še za reševanje reklamacij in konfliktov itd. Na tem področju smo kar nekaj vložili. 

Imeli smo izobraževanje kadra nad 50 let. Po informatizaciji smo morali celo ekipo 

računalniško izobraziti. Bilo je kar nekaj ljudi, ki niti miške niso znali uporabljati. 

V preteklosti tega ni bilo, saj ni bilo niti računalnikov, niti se ni iskalo prodanosti. Ko smo 

uvedli računalnike in programe, so morali obvladati Excel in poslovne programe, da so začeli 

spremljati prodanost. Novih zaposlovanj v tem času nismo imeli, ker smo krčili število ljudi. 

Kjer pa smo trgovine na novo odpirali, smo večino trgovin kadrovsko rešili s premestitvijo 

obstoječega kadra z izjemo Domžal, kjer smo odprli dve trgovini in smo zaposlili obstoječ 

kader, ki je že bil tam. Do problema iskanja novega kadra bomo prišli v 3–4 letih. V Novi 

Gorici je bilo v preteklosti na področju tekstilne trgovine prisotno samo naše podjetje in 

zaposlovali smo cele generacije trgovcev. Okoli leta 2018 se bo skupina 8 delavcev upokojila 

in takrat bomo potrebovali močno skupino ljudi, s tem, da se moraš toliko prej začeti 

pripravljati in ta kader vpeljevati v delo. Imeti že danes nekaj kadra na zalogi si ne moremo 

privoščiti, izredno dobro pa sodelujemo s srednjo in trgovsko šolo v Novi Gorici in pri nas 

imamo kar nekaj generacij teh dijakov na praksi. Vzamemo vse, ki želijo priti k nam, in jim 

omogočimo opravljanje delovne prakse. Praksa se je že kar podaljšala in posebno tretji letniki 
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jo imajo dva meseca. V tem času spoznaš otroka in zabeležene imamo tiste, ki se posebej 

izkažejo in so dobri trgovci. Danes ga ne moremo zaposliti, čez tri leta, ko bomo iskali kader, 

pa bo imel prednost pri zaposlitvi. Kader nas pozna kot podjetje, ki je dokaj socialno in ima 

urejene vse kadrovske zadeve tako, kot zakon veleva. Plače so sicer nizke in je več 

minimalnih plač, vendar vse, kar pripada, damo. Imamo sindikat, s katerim nimamo nobenih 

težav, saj imamo vse te stvari lepo pokrite in spoštujemo vse, kar se nanaša na to. Do sedaj 

sem imel le eno odpoved delavke, ki je bila v prodaji in je šla v drugo panogo kot vodja 

prevzema na boljše pogoje z višjo plačo. Pri nas je večina takih, ki jim je to prva služba in se 

od nas upokojujejo. Imamo stabilno kadrovsko zasedbo in nimamo zaskrbljujočega 

bolniškega staleža – 82 % prisotnost. Nimamo nedeljskih in prazničnih ur in nadur. Izjeme so 

inventure, ki so običajno na nedeljo – takrat plačamo kot naduro. Po naši kolektivni pogodbi 

nedeljo in praznik + 100 %. Pod takimi pogoji ne prideš skozi. Pri nas imamo maloprodajo, 

obročnega plačevanja je malo. Tu smo spremenili spodnji prag za interni kredit in višino 

obroka za naše stranke in lahko vzameš na 6 obrokov. Na strani dobaviteljev več ali manj vse 

avansiramo. S tem smo pričeli lansko leto iz preprostega razloga. Finančni viri so nam bili 

dostopni in banke so nam stale ob strani. S casa sconti pokrijemo vse stroške kreditov in še 

nekaj nam ostane. Skoraj vsi Nemci imajo že privzeto na hrbtni strani fakture navedene 

plačilne pogoje. Zato stremimo za tem, da plačamo v desetih dnevih. Konkurenčna prednost 

napram ostalim je notranji trajnik. Našim strankam nudimo obročno plačevanje neposredno – 

brez posredništva banke. Če bi plačilo izostalo, bi sicer imeli težave. Glede na to, da imamo 

omejen krog stalnih strank, ki jih poznamo, tukaj nimamo težav. Pri izvršbah se je 

v določenih trgovinah že zgodilo, da smo imeli stranko, ki ni poravnala, vendar tak način 

zdrži izvršbo, in je potem prišla poravnati. Vendar je delež teh zanemarljiv. Menim, da tak 

sistem v tem času nudi neko dodano vrednost, ki jo nekdo drugi ne nudi. To je še en način 

negovanja odnosov s stranko, ji omogočiš, da kupi na obroke brez stroškov in se ji tega niti ne 

vidi na računu, kar ji ne zmanjšuje plačilne sposobnosti. 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

V stroškovnem toku sprememb ni bilo. Največji strošek je strošek delovne sile. 

Z zmanjšanjem števila zaposlenih smo ta strošek znižali. Še vedno pa imamo zaradi načina 

strežbe kakšnega zaposlenega več. Na strani blaga smo z uvedbo programov začeli nadzirati 

prodanost po m2, izračun zaloge po m2 in izračun po blagovni znamki. Sedaj ni več samo 

dejstvo prodaje hlače, temveč koliko smo ustvarili glede na vrsto hlač. Torej, kjer imamo npr. 

Garry Weber, imamo zaslužek na m2 toliko, drugo področje, kjer imamo npr. Madono, ki 

cenejši razred, je pa toliko. Na podlagi tega ocenjujemo, kateri oddelek bomo razširili in 

kateri zmanjšali. To je realizirana razlika v ceni po m2. To je bolj iz stališča prodaje in 

naročanja, pri dobavitelju se ni nič spremenilo. Edino, kar se je, je to, da sem glede na moje 

dosedanje informacije iz drugega okolja po mojem prihodu za bolj pravične odnose ali pogoje 
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izpogajal boljše pogoje rabatov in plačilnih rokov. Tam sem si dobil vsaj dve ali triletno 

plačo. Stroški dela se sicer niso pomembno spremenili. Delovnik smo skrajšali iz 40 na 38 ur 

in temu primerno se je zmanjšala plača – 5 %, ker se je zmanjšala količina opravljenih ur. Še 

vedno je to polni delovni čas, ni pa 40, temveč 38 in plačamo 38. Plača je nižja, vendar za to 

ne delaš. Za isto delo, ki ga opraviš, imaš isto plačo, vendar delaš manj. Posledično to vpliva 

tudi na bolniško odsotnost. Menjali smo dobavitelje energentov in šli k cenejšim. Držimo se 

pravila, da nove trgovine osvetljujemo z LED-tehnologijo zaradi varčnosti. Pred nami je 

prenova večje trgovine v Novi Gorici, ki je energetsko najbolj potratna, in tam bomo morali 

ovoj stavbe, stekla in način ogrevanja temeljito spremeniti. To zahteva veliko investicijo, ki je 

pred nami in se jo zavedamo, vendar še ni primeren čas. Zadnja manjša prenova je bila pred 

15 leti. Zadnje tri leta smo zaradi položaja na trgu in prodaje investicijsko vzdrževanje 

nekoliko zaustavili. 

 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Interni trajnik je novost. Plačila na strani kartičnega poslovanja so se precej povečala in 

sedaj imamo okoli 60 % plačil s kreditno kartico. Pologov gotovine imamo vedno manj. 

Včasih so bila plačila v večini gotovinska na blagajni, danes je večina plačil s karticami. Še 

vedno imamo fizične stranke, ki pridejo na blagajno in plačajo. Razlika je v tem, da 

uporabljajo vedno več kartic in vedno več prometa se realizira v času akcijskih prodaj. 

Prodaja v rednem času po rednih cenah je vedno nižja. Ko imamo neke ugodnosti, kupone, 

popuste, takrat je večina prodaje in prometa. Opažamo, da postajamo generacija zbirateljev 

kupončkov za take in drugačne popuste in koriščenje ugodnosti. Kartično poslovanje služi 

tudi obročnemu plačevanju. Pred časom smo imeli normalno prodajo in sezonsko razprodajo. 

Vmes ni bilo nobenih akcij. Danes je vsak mesec kakšna akcija. Vedno se kaj dogaja in brez 

akcije nimaš več človeka v trgovino. Pri bazi strank nam je redna aktivnost, da vsak mesec ali 

vsak teden ponudimo nekaj in da jih vabimo v trgovino. Pred leti akcij skoraj nismo poznali. 

Imamo že nenapisano pravilo, katero nam tuji dobavitelji vedno znova ponavljajo – način 

prodaje v tujini. Že sama naša ponudba se ne deli več na hlače, majice, temveč na kornersko 

ponudbo po proizvajalcih npr. korner Street One, korner Cecile, korner Pierre Cardin, korner 

Bugatti. Ta kornerska ponudba zaradi zagotavljanja likvidnosti omogoča, da ne pride vse 

blago naenkrat. Od ene blagovne znamke zaključimo npr. 400 kosov. Blago prihaja mesečno. 

Imajo določene slike, kaj sodi skupaj v eni ali drugi barvi, drugi mesec v drugi barvi in tako 

naprej. To nam je olajšalo zaloge in koeficient obračanja. Enkrat mesečno pride blago in 

v tistem mesecu nekaj prodaš, drugi mesec pride drugo blago in tako imaš vsak mesec nekaj 

novega. Potem pa še nepisano pravilo, ki nam ga tujci ponujajo, da za tisto blago, ki si ga 

dobil v januarju, v sredini februarju – nekje do desetih – dvanajstih tednih – znižaš za 20 % 

popusta. Po dveh tednih gre na 30 % in tako dalje. To je del prodajne strategije z namenom, 
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da si zmanjšaš zaloge in da se v trgovini nekaj dogaja. Vse to pa je tisti strošek, ki zahteva 

RVC-je in kalkulacije, da vse to lahko izpelješ. Na področju tekstila se to v zadnjih nekaj letih 

dogaja, prej se ni. Da dobiš blago v trgovino, prodajaš in čakaš na razprodajo – tega ni več. 

Trgovina je postala živa. Po 10–12 tednih moraš na artiklih nekaj narediti, jih zamenjati, 

spremeniti ponudbo v trgovini, vsaj fizično premestiti in potem že dati v kotiček 

z ugodnostmi, ki se s tedni večajo. Trgovina je postala izredno dinamična. In ti postopni 

vhodi. Če imaš zaključeno 500 kosov, si lahko točno planiraš plan zaključevanja: januar vhod 

80, februar 120, marca 200 in aprila 50 in maja še preostanek. Tako kot gre prodaja, tako 

planiramo pred prodajo vhode, da pokriva povpraševanje po mesecih. V bistvu je to 

zaznavanje kupčevih neizraženih potreb, saj si kupec želi po enem mesecu videti nekaj 

novega. Podatkov, ki jih zajamemo s kartico zvestobe, zaenkrat še ne obdelujemo. Po kartici 

vidimo skupni promet, ne vidimo pa artiklov, saj nam sistem tega ne podpira. To je stvar, ki 

jo bomo morali v kratkem dodati. Trenutno lahko samo zbiramo vrednosti nakupov in potem 

pošiljamo dobropise in teritorialno preverjamo. Do sedaj smo beležili le redne nakupe, na 

katere je bil obračunan dobropis, vse tisto, kar je bilo v akciji, pa ni beležil. Imamo 

uporabnikom prijazno kartico in že če poveš ime in priimek ali številko, ti jo upoštevamo – ni 

nujno, da jo imaš pri sebi. Tudi motivacija na kartici je taka, da cela družina kupuje z eno 

kartico, ker imaš nek prag, ki ga moraš preseči, in šele ko presežeš prag, dobiš dobropis. Sedaj 

je ena kartica na družino. Potem se zgodi, da imaš na kartici nakup cele družine in ne nakup 

določene osebe. Tukaj imamo še rezervo, zato vlagamo veliko truda v širitev teh kartic. Še 

lani smo imeli nekaj internih nagradnih iger v smislu trgovina, ki pridobi največ prisotnih 

izjav na število izdanih faktur, dobi nagrado. Mislili smo, da smo na Goriškem že dosegli 

maksimum, kljub temu pa smo iz meseca v mesec presegali število. 

 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

 

Če ne bi naredili teh sprememb, ki smo jih izvedli v zadnjih petih letih, naše hiše ne bi 

bilo več. Prepričan sem, da naše podjetje danes ne bi več obstajalo. To vedo tudi naši 

zaposleni. Večina odpuščanj je bila na mehek način. Če ne bi zmanjšali števila ljudi, če ne bi 

spremenili ponudbe, načina prodaje, skratka če bi se držali tistega, kar je bilo, lahko tudi 

sodelavci potrdijo, da nas ne bi bilo več. Naš kader je čakal na spremembe, čakal na svež 

veter in zaposleni so bili prav veseli mojega prihoda, da se je začelo nekaj dogajati. Podjetje 

je spalo kar dolgo obdobje. Po odhodu dveh direktorjev, ki sta čez noč odšla, sprememb ni 

bilo več. V njunem času je Manufaktura naredila velike korake. Potem sta se oba iz 

zdravstvenih razlogov upokojila in potem je bilo desetletno obdobje, ko je bilo vse skupaj 

zacementirano. Ko smo hodili skupaj na službene poti, so bili že vsi neučakani na spremembe, 

ker tako ne bo šlo več. Ko sem prišel s temi spremembami, so bile zelo dobro sprejete prav iz 
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razloga, da se je začelo končno nekaj delati in spreminjati. Ne predstavljam si več stanja iz 

leta 2006 ob mojem prihodu, ko je bil ameriški dnevnik na dveh straneh, kjer se je pisalo 

promet trgovin. Ker se je vodilo samo po zneskih, so bile inventure dva dni. Ko si vprašal, 

kako se kaj prodaja, je bil odgovor dobro in ne v odstotkih. Vse je bilo po domače. Na 

področju tekstila se je veliko spremenilo, ogromno število slovenskih proizvajalcev je zaprlo, 

ogromno trgovin je zaprlo. Tudi v Gorici so se trgovine menjale vsako leto, če ne, še na krajše 

obdobje. Tekstilno področje je doživelo veliko pretresov. Tisti, ki se temu niso znali 

prilagoditi in izračunati, kaj morajo narediti, da lahko oživijo ali ostanejo v tej konkurenci, so 

bili prisiljeni v kratkem zapreti. Začeti si se moral dinamično obnašati. Še vedno se 

spominjam trgovca v Kopru, Soča Koper. Bil sem njihov dobavitelj. Večji lastnik se je 

upokojeval, hčerka pa ni bila dovolj zrela za prevzem firme. Odločil se je prodati, veriga pa je 

pod novim lastnikov v 2–3 letih propadla. Podjetje je bilo zelo podobno našemu podjetju. Oba 

bolj socialistična sistema, naravnana po starem, raje brez sprememb. Po isti zgodbi bi brez 

sprememb šlo naše podjetje, isto kot naše podjetje pa bi se dalo rešiti Sočo Koper 

z določenimi spremembami, malce ažurirati, malce spodbud zaposlenim, da začnejo malo 

drugače razmišljati in delati. Bili so dobri trgovci in v Kopru so jih vsi poznali. Kdor se v 

tistem času ni prilagodil, do leta 2007, je izpadel iz igre. S tekstilom sem se pričel ubadati 

po letu 1996. Takrat ni bil problem prodati blago, bil je problem dobiti ga. Takrat sem bil na 

strani dobavitelja. Prihajali so celi kontejnerji blaga, takrat se je tudi ogromno poceni blaga 

uvažalo iz Italije in drago prodajalo. Blago iz Italije je dobilo negativen prizvok. Takrat je bil 

problem dobiti blago, prodalo pa se je vse. V tistem času je bilo biti trgovec enostavno. 

Privatna firma se je odprla, v dveh letih izplačala kredite, imela že svoj lokal, v dveh letih je 

lastnik imel že veliko številko avta in potem še vikend in tako dalje. V desetih letih so trgovci 

od leta 1996 do 2006, 2007 so si ustvarili res lepo razliko. Po letu 2007 se je stvar začela 

spreminjati, in če se nisi prilagodil, si pogorel. Ko smo se odločali, kaj bi spremenili, je bila 

naša prva odločitev, da ostanemo na ponudbi, ki jo imamo, na strankah, ki jih imamo. Največ 

bomo delali v smeri, da obdelujemo obstoječe stranke, v nižjem cenovnem razredu pa ne 

bomo konkurirali. Nikoli ne moreš takim verigam s cenami, lahko greš le s ponudbo in 

servisom, ki ju imaš v trgovini – to, kar sta naša ključna elementa – ponudba in servis. 

 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 

Z informatizacijo in z izobraževanjem je prišlo do določenih sprememb. Zadnjič sem na 

kolegiju vprašal, ali si je kdo pogledal artikle na zalogi, ki niso imeli obračanja šest mesecev? 

To je taka funkcija in dajte si jo pogledati. Drugi dan me kličejo in sporočijo, da so dobili 

neke artikle, ki so na zalogi že več kot šest mesecev. To pomeni, da so začeli uporabljati 

orodja in tako ugotavljajo ustvarjeno razliko v ceni, prodanost …  Imamo nekaj takih orodij, 

da lahko že v trgovini ugotovijo šibke točke – prej tega nikoli nismo preverjali. Zdaj 

preverjamo, kakšne so vrednosti zalog, kakšni so stroški zalog, načine za zmanjšanje zalog. 
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Povsod iščemo točke, kjer bi se dalo nekaj privarčevati. To je v neki obliki aktiviranje skritih 

rezerv. Delavke so sposobne, samo treba jim je bilo povedati, kako se obstoječa orodja 

uporabljajo. Seveda pa moraš to stalno nadzirati in ljudi vzpodbujati, da zaposleni to redno 

uporabljati. Skrite rezerve so vedno, samo vidiš jih ne. Zamenjali so ponudnika interneta, 

telefonije, ponudnika kartičnega poslovanja … Z menjavo ponudnika kartičnega poslovanja, 

ki ima toliko nižje marže, smo prihranili 8000 EUR na leto (PayLife). Zato je vsaka kriza 

dobra, da preverjaš stvari, za katere si prej nisi vzel časa in kjer lahko prihraniš. Baza kupcev 

je tista, ki te v kriznem obdobju lahko reši. Pred velikonočnimi prazniki smo vsem lastnikom 

naših kartic zaupanja poslali kupončke, to je skoraj 23.000 naslovnikom, kar pomeni 3500 

EUR samo za poštnino. Odzvalo se jih je več kot 10 %. Pri nenaslovljeni pošti je izjemno slab 

odziv, lastniki naših kartic pa se odzovejo med 10 in 20 %. Tukaj čutiš, kaj pomeni moč 

kartice. To pade na bazo lojalnih kupcev, nenaslovljena pošta pa ni primerljiva. Pri nas nam 

pri ustvarjanju potrebe pomaga moda. Recimo, da moraš imeti šal. V medijih vidiš pogosto 

pojavljanje šala in mi moramo slediti temu in šale ponuditi. Včasih se zgodi, da smo kdaj 

prezgodnji in takrat te tržišče ne sprejme. Če pa daš v vse izložbe nekaj mesecev, ljudje že 

mislijo, da to potrebujejo. Mi imamo to srečo, ker nam je moda v pomoč. 
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Intervjuvanec E 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Sigurno smo spremenili. Vsakega po malo. Strankam smo prilagodili urnik, stranka sama 

izbira terminski plan, termin del, delo ob sobotah, nedeljah, zvečer. Prav tako smo prilagodili 

cene in materiale – na splošno vgrajujemo boljše materiale. Vsako leto nekaj spremenimo. V 

kolikor nižamo ceno izvedbe, to pomeni, da nižamo ceno na račun cene dela in ne materiala. 

Zaradi boljše opreme in znanja in bolj usposobljenih ljudi lahko sedaj opravimo delo v 

krajšem času. Tukaj pridobimo razliko v ceni. Prav izkušnje ljudi nam pri tem veliko 

prihranijo. Tržna pozicija sicer ne prepriča, kljub temu da smo bolje pozicionirani 

od konkurence. Iz tega izhaja tudi manjše uporabniško tveganje pri uporabi naših storitev. 

Investitorji oz. naročniki pri tem ne prispevajo k poštenemu poslovanju, saj slabega izvajalca 

ne označijo kot slabega. Naročnik pač noče priznati, da je izbral slabega izvajalca, in zato ne 

daje negativnih referenc, s katerimi bi priznal svojo slabo izbiro izvajalca. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

Ta segment se ni spreminjal. Ostalo je isto razmerje med fizičnimi in poslovnimi 

naročniki. Kvečjemu smo trg razširili, ker se je količina kupcev zmanjšala, hkrati pa majhnost 

trga ne dovoljuje specializacije. Od specializacije se usmerjamo k širšemu poslovanju. Nam je 

pomagala zakonodaja, saj veliko delamo za občine in državne ustanove. Zakon nam je šel na 

roke, ker smo sedaj plačani neposredno od njih. Po starem zakonu si kot podizvajalec imel 

veliko možnosti, da ne boš dobil plačila. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

Število dobaviteljev smo znižali iz okoli 30 na 2 do 3. Res, da je tudi dobaviteljev manj, 

saj jih je veliko propadlo. Večina gre preko trgovskih sistemov. Prej smo imeli za posamezni 

material posameznega dobavitelja, sedaj en dobavitelj pokriva veliko več materiala. Ostalo je 
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nekaj velikih in z njimi delamo. Seveda je to nevarno, saj v primeru prekinitve sodelovanja 

lahko ostanemo brez materiala. Dobavitelji sedaj zagotavljajo celotno dobavo in nam je ni več 

potrebno drobiti. Ključni partnerji so se spreminjali v manjši meri, saj smo tradicionalni ljudje 

in težko menjamo dobavitelje. V kolikor se gre za storitve, ki jih sami ne izvajamo, storitev 

raje ne ponujamo zaradi nezanesljivosti zunanjih izvajalcev. Zunanjih izvajalcev se sicer še 

vedno poslužujemo, vendar smo šli na večje izvajalce, ki imajo ime in ki nudijo varnost. 

Skozi to tudi mi nudimo uporabniku manjše uporabniško tveganje. Trgovino smo prodali. 

Imeli smo urnik od 7.00 do 19.00, sedaj pa ima novi lastnik krajši urnik. Zaradi takih potez 

imamo tudi mi težave z naročanjem in dobavo, saj moramo planirati nabave v naprej. Stranke 

še vedno zahtevajo tekoče in hitro dobavo. Tekmujemo samo še po ceni, niti ne več po 

razpoložljivosti. Omejitev razpoložljivosti je tudi pri nas, ker je nefleksibilen trg dela, in če 

dobimo večji posel, je izredno težko začasno zaposliti delavce. Težava je tudi s sp-ji, saj niso 

več kvalitetni. Več ali manj smo imeli zelo slabe izkušnje kljub rednim plačilom in v naprej 

dogovorjeni ceni ure. Prednost so dajali svojim obveznostim. In to kljub vsej brezposelnosti. 

Poleg tega veliko njih koristi nadomestilo za brezposelnost in poleg tega naredijo še kaj na 

črno. Tako preživijo leto do dve doma in potem morda začnejo iskati zaposlitev. Po tistem 

času je človek neuporaben, saj nima več delovnih navad, nima izkušenj. Kar nekaj smo jih 

vzeli s Primorja, od katerih nekateri so nekateri prišli takoj, nekateri pa so se raje odločili za 

koriščenje nadomestila. Sedaj so tisti neuporabi, čeprav so v svojem času veljali za dobre in 

kvalitetne kadre. Sedaj je človek brez poklica bolj uporaben kot tisti svoj čas dobri kadri. 

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Slednje – negujemo obstoječe, čeprav tudi te zanemarjamo. Včasih smo imeli razna 

druženja. Danes je ravno obratno kot nekoč. Enostavno ni več časa, poleg tega pa je problem 

v tem, ker se ne smemo javno družiti z naročniki. Naročnik sam pove, da me raje ne vidi, da 

mu ne bi tega očitali. Komunikacija tako ostane na nivoju telefona. Včasih smo imeli precej 

več osebnih stikov, sedaj je spletna stran. Kjer imamo osebne stike, sodelujemo vedno bolje, 

saj se vzpostavi nek poglobljen odnos. Tudi komunikacija je težja, saj sodelovanje z javno 

upravo ni več odvisno od osebnih stikov. Čeprav dobro delamo in neka naročila razdelijo na 

manjša, da lahko delamo mi. To je v bistvu malo špekulacije. Seveda je to s ciljem 

zagotavljanja varnosti kupca – kupec ve, da smo kvalitetni izvajalci. Kjer imamo dobre 

osebne odnose, je tega veliko. Kupce vedno bolj vključujemo v soustvarjanje storitev. Kupca 

lahko direktno povežemo s stranko za posamezen projekt, da si kupec lahko sam izbere 

materiale. Mi smo le izvajalci storitev. Dobavitelj neposredno komunicira s kupcem, da lažje 

pride do želenega rezultata. 
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5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – to so osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

Vsi naši ključni kupci nas dosegajo preko maila ali povpraševanja preko telefona ali 

pošte. Z nami so že delali. Kanali so utečeni in se niso veliko spreminjali. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Trgovino smo oddali, ker je bilo zaradi koncentracije nemogoče poslovati. Stečaji so nam 

pustili luknjo, ki smo jo morali rešiti. Bolj se fokusiramo in ostajamo v tistem segmentu, kjer 

smo. Tu smo poznani in delati poizkuse ni na mestu. Včasih smo delali optične inštalacije, 

sedaj pa to prepuščamo zunanjemu izvajalcu, saj si tega zaradi premajhnega obsega dela na 

tem področju ne moremo privoščiti. Včasih smo to delali, dokler je bilo to delo še enostavno. 

Imamo premalo prometa, da bi to lahko kvalitetno pokrivali. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Imamo manj ljudi. Stare delavce, ki so delali 15 let ali več, smo odpustili, ker smo jih 

razvadili. Vajeni so bili stanja konjukture in se niso hoteli prilagoditi, zato smo osvežili 

delovno silo in zaposlili nove ljudi. Ker se ljudje niso prilagajali, firma pa se je morala, smo 

bili prisiljeni ljudi zamenjati. Ključne kadre smo z vsemi odpravninami odpustili in cena tega 

ni bila previsoka. Z menjavo smo več pridobili. Trg je zahteval prilagajanje, delavci pa niso 

bili pripravljeni delati po novih pogojih. Tujce smo imeli pred časom, ko so bili veliki objekti. 

Tam kader ni bil tako pomemben kot sedaj na manjših objektih. S tujci na splošno izvajalci 

rušijo ceno storitev. Zaradi razmer bi morali imeti bolj poceni delovno silo. Ker država ne 

zagotavlja minimalnih pogojev, je tako stanje na trgu. 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

Stroški so se veliko spreminjali. Delovna sila je najdražja. Pred časom smo začeli aktivno 

nižati stroške. Bančne stroške, stroške elektrike, vode, plina smo zmanjšali. Spremembe smo 

naredili, kjer se je le dalo. Največja sprememba je na področju marketinga – tam smo jih 

praktično odpravili. Ne oglašujemo, ne sponzoriramo, ker nimamo s čim – ni rezerv. To je 
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posledica krize in ne posledica uveljavljene posledice na trgu. Seveda bi se morali oglaševati, 

vendar ni sredstev. 

 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Tudi tukaj je bilo veliko sprememb. Kupci glede na krizo pričakujejo, da bodo dobili 

zastonj. Korektni kupci, ki znajo ceniti delo, vedo, da nihče ne more delati zastonj, pa 

pričakujejo ugodno ceno. Sedaj gremo raje na predplačilo, ker je to garancija, da bomo dobili 

plačano. Pred leti smo dobili plačan material v naprej, sedaj pa se plačuje na koncu in še 

dodatni plačilni rok zahtevajo. Veliko povpraševanj zaradi prenizke pričakovane cene tudi 

zavrnemo. Cene pa določamo enako vsa leta in kupcu zaračunamo na enak način. Sprememba 

je v koncesninah, ki jih sedaj imamo. Imamo koncesijo za vzdrževanje javne razsvetljave in 

plačani smo od prihranka električne energije. Tako nam je v interesu, da uporabnik čim več 

prihrani. Tako vgrajujemo z avtomatsko redukcijo in z manjšo porabo. Včasih je bilo 

prihodkov večkrat po malo, sedaj pa je obratno. 

 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

Če sprememb ne bi naredili, ne bi bili več tukaj. S spremembami smo utrdili našo moč. 

Koncesnine nam tako zagotavljajo redne prihodke in za 15 let v naprej so to redni prilivi, na 

katere lahko edine računaš. Z menjavo kadrov je bil sicer v javnosti negativen odziv, pa 

vendar se je splačalo. Vsekakor pa je bilo vredno, saj so tako preostali delavci dojeli bistvo 

prilagajanja. 

 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 

V vsaki firmi so pomembni kadri. Dobri so tisti kadri, ki so ostali tukaj, in ki se prej niso 

tako izkazali, so se sedaj pozitivno izkazali in pokazali svoje skrite zmožnosti. Dobili so 

možnosti, ki jih prej mogoče niso imeli, ali si niso upali. 
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Intervjuvanec F 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Pred časom smo šele začeli nastavljati pot miru od Alp do Jadrana. Sedaj ta pot obstaja, 

je označena, imamo promocijski material, agencije prodajajo vodnike in ponudnike ob tej 

poti. To je nova ponudba. Kdor pride na naš voden izlet ima možnost več videti in več 

doživeti in na različnih krajih, vse je pa pod eno blagovno znamko Pot miru od Alp do 

Jadrana. Sedaj nas kupci enostavneje dosegajo. Mi smo informacijska točka za celo pot in 

ljudje iz tujine se obračajo na nas, mi pa jih usmerjamo na posamezne točke k posameznim 

ljudem glede na njihove želje in potrebe. Delamo v smeri, da bomo informacijski center za 

celo območje, da turisti lažje pridejo do teh informacij in da smo ponudniki povezani, da 

delujemo enotno in koordinirano. S tem imajo kupci manjše uporabniško tveganje. Segment 

se je spreminjal, se razvija. Dodajamo nove kanale. Gremo proti trgu. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

Kupci na področju turizma se spreminjajo. V zadnjem obdobju je več kolesarjev, ki 

kolesarijo čez Kolovrat ali Sabotin ali po Krasu in si ogledajo razne točke. Vedno več je 

pohodnikov in vedno manj je takih, ki pridejo z avtom do muzeja na prostem ali spomenika. 

Zraven počnejo še nekaj drugega. Večji spekter različnih kupcev je. Imamo take, ki so preko 

lastne družine do prve svetovne vojne in Soške fronte in vedo, kje so se njihovi predniki borili 

in hočejo, da jih vodnik pelje na tista mesta. Potem so taki, ki bi radi polagali vence, sveče, 

eni bi radi postavljali spomenike. Tako fizičnih kot pravnih oseb je več. Mislim, da je pravnih 

oseb vedno več, kar nam je pomembno, da se agencije zanimajo za našo ponudbo in da delajo 

pakete na te teme. Hoteli v svojem programu ponujajo vodnike, knjigarne prodajajo naše 

zemljevide in knjige. Vsi naši partnerji vedo, da smo tisti, ki skrbi za celotno promocijo od 

Alp do Jadrana – da ne deluje vsak sam, da ne prodaja in promovira le sebe. Vedno bolj se 

vidi, da ne delaš samo zase. Naš poslovni model vključuje kupce, ki naših storitev ne 

plačujejo – svetujemo, povemo, sponzorjem in financerjem ponudimo brezplačen zemljevid, 

vodnik, … Imamo tudi take kupce. Naša razstava je narejena z EU denarjem in je brezplačna 

– vstopnine ni. To je zahteva EU. Tudi ogled naših muzejev je brezplačen, saj tam nihče ne 

pobira vstopnine. Edina izjema so Cirje, ki je zaprt prostor. Na Sabotinu so združili muzej z 
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okrepčevalnico. Tukaj imamo informacijsko točko in na Kolovratu leseno hiško, kje imamo 

preko poletja enega informatorja, ki prodaja spominke in nudi informacije. Fundacije so 

neprofitnega značaja, zato mora iti ves zaslužek v razvoj. Včasih smo se zelo bali ali lahko 

sploh kaj prodajamo. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 

enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

Partnerji se niso veliko spreminjali – mogoče bolj zaradi širitve območja. Včasih smo 

delovali samo v zgornjem Posočju, zdaj smo se razširili na Goriško in v Italijo. Območje 

partnerstva se širi. Partnerji prihajajo iz različnih področjih od turizma do znanosti. Tudi krog 

dobaviteljev se širi. Nekateri partnerji so sicer standardni, imamo pa tudi druge, s katerimi 

sedaj tesneje sodelujemo. V zadnjem obdobju smo naredili velik preskok, da tudi drugi 

verjamejo v to zgodbo in ne samo mi oz. Kobarid. 

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Več poudarka dajemo na širitvi obsega prihodkov od obstoječih in pridobivanju novih 

kupcev. Širimo obseg prodaje, hkrati pa se tudi dobavitelji trudijo in nas podpirajo pri 

pridobivanju novih kupcev. Sedaj aktivneje negujemo stike, seveda pa smo pred leti bolj 

aktivno širili bazo, ker smo jo šele ustvarjali. To je segment, od katerega lahko živimo. Res pa 

da imamo problem z agencijami, ki hočejo iti skozi z minimalnimi stroški in velikokrat se 

zgodi, da ne vzamejo našega lokalnega vodnika, ki bi ga morale, temveč pripeljejo svoje. 

Tega sicer ne bi smeli početi, vendar na tem področju ni nadzora, zato si to lahko privoščijo. 

Po muzejih na prostem sami tega ne moremo regulirati. To se je lepo pokazalo odkar imamo 

hiško na kolovratu. Muzej je bil zelo dobro obiskan in velikokrat agencije vodijo same brez 

naših vodnikov. V Soški dolini je teh redarjev premalo. Nadzor na plovbo po reki Soči je po 

dvajsetih letih precej bolj urejen kot turistično vodenje. Če bi vsaka organizirana skupina 

morala plačati vodenje bi imeli veliko več prihodkov. Spremembe so tudi na področju 

vključevanja kupcev v soustvarjanje naših storitev. Sedaj poizvemo kakšne skupine so in 

glede na njihovo sestavo predlagamo koliko želijo hoditi, kakšne starosti so, želje glede 

načina vodenja, animacije, pripovedovanja zgodb – to v zadnjem času zelo poudarjamo in 

razvijamo okolje, da bo okolje lahko to ponujalo. Hkrati razvijamo in spodbujamo lokalno 

okolje od Krasa do Bovca, da se tudi posamezniki in društva specializirajo oz. naj nudijo več 

možnosti. Imamo lokalne turistične vodnike za posamezna območja. Ideje so, da bi sedaj 

naredili regijske turistične vodnike, mi kot fundacija pa že imamo vodnike specializirane za 
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prvo vojno. Vsi imajo lokalno turistično licenco in dodatno za prvo vojno. Na Bovškem so se 

lokalni turistični vodiči angažirali in se dogovorili z LTO-jem, da jim je pomagal pri 

promociji in pri osnovnih stroških. Enkrat tedensko so ponujali vodenje. Komuniciranju z 

uporabniki smo dodali Facebook kot nov kanal. Ob stoletnicah je vse bolj intenzivno, ker se 

krog zanimanja poveča. 

 

5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite sprememb distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – tj. osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

To smo spremenili. Obstoječim kanalom smo dodali oglaševanje na tramvaju, ki vozi po 

Milanu s podobami iz prve vojne in z današnjo ponudbo doline. Dodali smo mesto nakupa v 

obliki hiške na Kolovratu. Naši partnerji sedaj prodajajo izdelke, majice, vodnike, zemljevide, 

spominke – odprli smo nov kanal. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Vključili smo nove aktivnosti. V zamejskem časopisu Dom, ki je sestavljen iz 

slovenskega in italijanskega dela in pokriva Videmsko pokrajino, objavljamo prispevke iz 

naših treh občin in za to nam Italijani plačujejo. To ni vezano na prvo vojno. Dodajamo nove 

oblike vodenja. Sedaj dajemo konferenčni prostor v najem. Lahko sestavimo program za tujo 

agencijo, ker se sedaj več agencij obrača na nas. Stalno moramo razmišljati kako kaj zaslužiti. 

Dva sodelavca sedaj delata samo na projektih in to je v bistvu nova ključna aktivnost. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Segment se je spreminjal, saj je sedaj več prihodkov iz lastne dejavnosti na trgu. 

Finančne vire pridobivamo iz EU razpisov in na tem sedaj aktivno sodelujemo. 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

Ta segment se ni veliko spreminjal. Variabilni stroški se spreminjajo glede na pridobljene 

projekte in na obletnice. Pomembnih sprememb ni bilo. Stroškovni tok je odvisen in niha 

predvsem glede na projekte in ne na spremembe v okolju. 
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9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Tudi ta segment se ni veliko spreminjal. Težav s plačili nimamo. Urno postavko vodenja 

imamo nizko in znaša 25 EUR. Tujcem je cena sprejemljiva. Cene ne prilagajamo, ponudimo 

pa dva vodnika v primeru večje skupine. Ceno imamo enako ne glede na sezono, saj tukaj 

pred majem turistov ni. Včasih je bila kartica Julijskih Alp pa izkušnje niso bile pozitivne. 

Tudi v naši dolini smo se pogovarjali na nivoju več LTO-jev pa ni prišlo do realizacije. V 

muzeju imamo kartice za popust 10 % v naši trgovini, kar pa nima učinka. Ne vemo sicer 

zakaj: ali ljudje ne vzamejo ali pa jih v muzeju ne ponudijo. Imeli smo dve akciji, da si zbiral 

bisere na Smaragdni poti in ko si zbral vse žige, si dobil majico. Druga akcija je, da ko zbereš 

žige vseh muzejev na prostem, dobiš značko. Moraš pa priti v naš informacijski center in 

pokazati kartico z žigi, mi pa ob tem upamo, da bodo še kaj kupili. Odziv je slab. S ponudniki 

se dogovarjamo, da nam oni dogovorijo voden izlet in jim mi plačamo provizijo. Je pa 

samoumevno, da ko npr. pridejo italijanske šole in učiteljice pripeljejo otroke in marsikateri 

od njih gre v informacijski center kaj kupiti, učiteljice simbolično pogostimo z npr. kavo. 

Vsekakor precej bolj intenzivno delamo na vzpodbudi prihodkovnega toka. Višje cene glede 

na špico sezone zaradi relativno majhnega obiska zaenkrat ne predvidevamo – je pa odvisno 

od stanja, ki ga bo pokazala ta sezona. Imamo lokalne konkurente kot npr. Društvo Soška 

fronta, vendar smo mi tisti, ki koordiniramo in povezujemo celotno področje. Včasih so bili 

na goriškem samozadostni – bilo je društvo Soška fronta, na katero se še vedno obrne veliko 

potomcev, ker imajo zelo dobro in poznano spletno stran. Včasih so delali sami, sedaj pa 

skupaj usmerjamo turiste glede na področje zanimanja. Ker nas je 6 zaposlenih lahko dokaj 

dobro pokrivamo celotno področje, drugi pa se ukvarjajo z lokalnimi zgodbami. Imamo kar 

nekaj potenciala le tisti del financiranja od javne uprave moramo zamenjati s tržno 

dejavnostjo. Je pa res, da pokrivamo tudi znanstveno raziskovalni del, iz katerega ne dobimo 

nič oz. posredno. Imamo bazo padlih vojakov, ki bi jo radi razširili tako, da bi popisali tudi 

padle na Goriškem in Krasu. To je zelo velik projekt. Naša baza pokriva 21.000 padlih 

vojakov v zgornjem Posočju do Mosta na Soči, vseh padlih je bilo pa 300.000. Vsaj 40 ljudi 

iz celega sveta se vsako leto obrne na nas, ko iščejo podatke o svojih padlih svojcih. Radi bi 

naredili popis kje so pokopani, kje so umrli. Te informacije nudimo zastonj, saj vendarle 

dobimo nekaj javnega denarja. 

 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 
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S spremembami smo postali močnejši. S pridobivanjem vedno več sredstev iz tržnih oz. 

lastnih aktivnosti poslovanje postaja bolj stabilno. Problem je, ker je naša dejavnost 

sezonskega značaja in sicer od aprila do konca oktobra. Preko zime imamo info center zaprt. 

Takrat imamo več dopustov, več koriščenja nadur in več dela na projektih. Imamo dva 

zaposlena, ki sta na projektih, dva ali trije skrbimo za trgovino in vodimo, dva izključno 

vodita. Pozimi pripravljaš programe za sezono, se dogovarjaš s ponudniki in agencijami, 

obdelujemo znane stranke, pripravljamo vodnik, zgibanko. Na pridobivanju več podatkov 

naših strank še ne delamo. Podatke imamo od agencij in ponudnikov, včasih tudi tega ni bilo 

in v zadnjem času precej bolj delamo na ponudnikih. 

 

11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 

Smo – vse našteto. Nobeden od nas prej ni pripravljal projektov, sedaj jih poznamo in 

pripravljamo. Skozi delo smo zaznali nove možnosti in tudi drugi so to našli v nas. Spletne 

strani nimamo prilagojene mobilnim napravam. V preteklosti smo sicer imeli projekt, ki 

kasneje ni bil podprt. Imamo zunanjega izvajalca teh storitev, ki je kar dober, vendar ga lahko 

plačujemo v omejenem obsegu. LTO-ji imajo za razliko od nas spletne strani prilagojene 

mobilnim napravam. Na informacijskih tablah imamo QR kode. Predmet projekta, ki ga 

nismo dobili, je bila prilagoditev spletnih strani za pomoč pri navigaciji do zanimivosti in 

spomenikov. Razpis Ministrstva za gospodarstvo je takrat dobil RDO Smaragdna pot in oni so 

to izvedli. LTO-ji in TIC-i v severnoprimorski regiji to imajo. Po eni strani je to voda na mlin 

tistim, ki ne najemajo naših vodnikov. Razmišljali smo v smeri, koliko informacij nuditi 

zastonj, saj če imaš veliko brezplačnih informacij ne vzameš vodnika. Zato smo na Kolovratu 

postavili info hiško, da jih vsaj tam polovimo, če že ne vzamejo našega vodiča. S spletno 

stranjo se ne ukvarjamo dovolj intenzivno, kar se zavedamo. Našo ponudbo smo pričeli 

diferencirati in personalizirati – tudi na pobudo neke turistične agencije, ki ni hotela 

klasičnega vodenja in programa. Poleg vodenja je hotela doživetje v obliki animacije vojakov, 

degustacije tedanje vojaške hrane, prikaza dogajanja med vojno. Ponudniki se različno 

odzivajo – eni bolj eni manj. Na Goriškem se bolj odzivajo kot v zgornjem Posočju. Zato 

upamo, da jih bomo z EU denarjem spodbudili, da bi se temu bolj posvetili. Z ljudmi imamo 

probleme. Pri ponujanju informacij vedno predstavimo možnost personalizacije. Sabotin je 

glede celovitosti ponudbe najboljši. Blizu Livka imamo ponudnika, ki je pripravljen pripraviti 

hrano, hkrati pa predstaviti svojo domačo ponudbo. Iz Bovca pa nimamo ponudnikov, ki bi si 

želeli iti v tujino predstavljati ponudbo. 
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Intervjuvanec G 

 

1. VREDNOST ZA UPORABNIKA: Ali ste naredili spremembe na področju vrednosti, ki 

jo ponujate kupcem? Dobijo kupci več vrednosti oz. jim ponujate več kot pred nekaj leti? 

Ste mogoče svojemu produktu ali storitvi spremenili udobje uporabe, ceno, obliko, tržno 

pozicijo, ekonomičnost uporabe, manjše uporabniško tveganje? 

Smo. Z večanjem ponudbe asistenčnih storitev zagotovo. To so hiša asistenca, asistenca 

za poškodbe na cesti, turistična asistenca in novi produkti seveda, ki jih uvajamo glede na 

potrebe. Ravno danes začnemo z marketinško akcijo. Pred enim mesecem smo spremenili 

avtomobilska zavarovanja in naredili nova bolj aktualna zavarovanje oziroma pakete. Sedaj 

avtomobilskega zavarovanja ne imenujemo več kasko in osnovno, temveč enostavno pakete, 

in vsak si jih lahko sestavi glede na svoje potrebe – oblika personalizacije. Tudi udobje 

uporabe smo povečali, saj imamo na spletni strani možnost prijave škode. Sedaj imamo tudi 

mobilno aplikacijo, iz katere lahko dobiš vse svoje zavarovalne podatke že kar na telefonu – 

t. i. insurance net. Kadarkoli kaj potrebuješ, lahko pogledaš, lahko skleneš zavarovanja, 

pogledaš pogosta vprašanja, pokaže ti, kje je najbližji servis. Ta segment se je v zadnjem 

obdobju ogromno spremenil. Ostaja problem osveščanja strank, da postanejo uporabniki. To 

gre hitro naprej, tudi dostopnost je enostavnejša. Vpeljali smo quick-check, kjer naši partnerji 

opravijo vsa opravila okoli škodnega dogodka in zavarovalnice niti ne vidiš. Eno so 

tradicionalne floskule prijaznost uporabniku, moraš pa potem na tem nekaj narediti, ne samo 

govoriti. To so sicer majhni koraki in potekajo postopoma. Seveda so odvisni tudi od 

trenutnih prioritet. Včasih te aplikacije napredujejo v smislu do strank, sedaj je poudarek na 

problematiki vpeljavanja v skupino pozavarovalnice Sava, ki nas je kupila predlansko leto. To 

je statusna sprememba, ki se ne zgodi vsako leto, ko pa se zgodi, moraš vse te aplikacije 

prirediti po skupini. Uprava določi, kaj je v danem trenutku prioriteta. Tako poteka že eno 

leto, navzven pa se tega ne čuti. Podobno je bilo tukaj pred šestimi leti ob mojem prihodu, ko 

nisem začel iz ničle, temveč iz minusa. V lokalnem področju dominantna zavarovalnica 

permanentno izgublja in ne uspe toliko nadoknaditi s spremembami, da bi nadoknadila vse 

tisto, kar ji ostali konkurenti odžiramo. Je pa fluktuacija strank odvisna od področja tudi pri 

nas – za nekatera zavarovanja stranke ostajajo zelo lojalne, za druga pa so izrazito nelojalne. 

Na področju obveznih zavarovanj lojalnost rapidno pada podobno kot v Italiji. Če je razlika v 

ceni obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti 1 EUR, stranka nima lojalnosti. 

Tukaj postaja stvar brezosebna – pomembno je le "how much" in nič drugega. To opažajo tudi 

zastopniki pri svojih strankah. Stranke so se spremenile. Prej je bila izrazito visoka stopnja 

zaupanja, sedaj pa tistih vrednot ni več in stranka sploh ne posluša nasvetov, temveč zgolj 

maksimiranje koristi. Vsekakor pa na tem segmentu precej delamo, saj imamo tudi v svoji 

viziji, da hočemo postati zavarovalnica z najboljšo uporabniško izkušnjo stranke. To je zaveza 

vodstva. Če je to vizija oziroma cilj, potem narediš strategijo in potem iščeš še aktivnosti, 
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kako to doseči. Temu je vse podrejeno, časovno pa ni definirano. To je navedeno tudi v 

letnem poročilu. 

 

2. UPORABNIKI: Ali se je segment kupcev spremenil in ali so najpomembnejši kupci isti 

kot pred nekaj leti? Ste dodali obstoječim kupcem poslovne oz. fizične kupce? Morda vaš 

poslovni model vključuje kupce, ki za vaše storitve ne plačujejo (brezplačne storitve)? 

Segment se je spremenil in se spreminja, kupci so postali izbirčni, zavarovalnica pa tudi. 

Ne vzamemo več vsakega za vsako ceno in tudi zavračamo stranke. To je bistvena razlika 

v zadnjem obdobju, ko se je maksimiralo število strank. Zdaj zasledujemo dodano vrednost. 

Če uspemo skoraj individualizirati pristop, so dejavniki teren, vozniške izkušnje, škodno 

dogajanje, lojalnost, plačilna disciplina, kje, kaj in koliko časa vozi stranka – to vse vpnemo 

v ceno. Želimo ojačati nišni segment in razvoj še poteka. Ugotovili smo, da nekaterih strank 

dejansko ne želimo imeti, ker če jim moramo v nekaj letih za vsak prejeti euro dati dva, niso 

naš cilj. V firmi se je spremenila vrednota maksimiranja in temu se je prilagodila celotna 

zgodba. Popolnoma vseeno nam je, ali smo na zavarovalniškem trgu prvi, drugi ali tretji v 

Sloveniji, važno je, kaj nam ostane, da bodo po tej logiki zadovoljni delničarji, delavci in 

zavarovanci. Zavarovanci z uporabniško izkušnjo, delavci poleg osnovne plače še s čim 

drugim in delničarji z vrednostjo delnice. Tukaj se je ogromno spremenilo. Razmerje med 

fizičnimi in pravnimi kupci se je načeloma spremenilo zaradi manj registriranih pravnih oseb 

v zadnjem obdobju. Imamo mešano kombinacijo, ki je odvisna od strategij trženja po 

posameznih regijah. Tukaj prisegamo bolj na fizične osebe, ker je trg tak, da na poslovnem 

delu nismo tako konkurenčni. Eno je nuditi dodano vrednost stranki z asistenčnim 

zavarovanjem, drugo pa je kakšen drugi servis pravnim osebam v smislu dajanj garancij in 

podobno. Nismo tako finančno močni kot Triglav, da lahko poleg zavarovanj nekomu 

ponudimo tudi zavarovalniško garancijo namesto bančne – sploh pri javnih razpisih. To je 

zadeva, ki se akumulira, akumulira pa se toliko, kolikor si finančno močen. In kolikor ti na 

koncu lastnik dovoli. Država v vlogi lastnika tega ni nikoli omejila, mi pa smo paradržavni. 

Imamo lastnika Pozavarovalnica Sava, ki je delniška družba. Država ni naš neposredni 

lastnik, je delniška družba, ki konec leta zahteva rezultate. V smislu brezplačnih storitev 

v neki obliki nudimo le za isti denar več, ne pa brezplačno. Tega v našem vzorcu ni. Mogoče 

lahko v to štejemo quick-check s strani naših pogodbenih partnerjev, ki imajo interes, da 

brezplačno pregledajo škodo, saj potem stranka pri njih vozilo popravi. V ozadju je reguliran 

odnos med partnerjem in zavarovalnico, kar pomeni, da plačilo popravila prejme partner 

od zavarovalnice. Kupec s tem nima dela niti stroškov. 

 

3. KLJUČNI PARTNERJI: Mi lahko poveste, kako se je spreminjala sestava vaših ključnih 

partnerjev in vaših ključnih dobaviteljev? Ali vam partnerji danes nudijo iste oziroma 
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enake ključne vire in ali se je njihova vloga v vašem procesu v zadnjih petih letih 

spreminjala? 

Zaradi reorganizacij smo temu precej podvrženi. Če se je prej delalo skoraj brez nekih 

pozornosti do stroškov se sedaj to rapidno spreminja. Segment ključnih partnerjev 

spreminjamo z namenom optimizacije. Število zmanjšujemo, veliko operacij smo 

centralizirali. Čiščenje prostorov je eden od primerov. Sedaj imamo enega ponudnika teh 

storitev za celo Slovenijo in pri tem doseči nek optimum. Prej je bilo to na posameznih 

poslovnih enotah. Na Goriškem tako ugodne cene nismo mogli doseči kot v npr. Prekmurju – 

to je edina dobra stran centralizacije. Vse ostalo po mojem prepričanju zmanjšuje kvaliteto. 

Mogoče se bo tudi to pokazalo za manj kvalitetno, vendar bo v tem primeru kolateralna 

škoda. Podobno delamo s ključnim partnerji – serviserji, ki jih rangiramo v tri range. So 

serviserji, s katerimi delamo, so serviserji, s katerimi imamo pogodbe, in so serviserji, h 

katerim zavarovalnica napoti stranko. Po novem imate možnost izbire takega produkta, da 

lahko izberete izvajalca popravila ali pa tak produkt, v katerem vas mi napotimo na izbran 

servis. Za tak način dela potrebujemo ustrezno spremenjen segment ključnih partnerjev. Ta 

segment se je torej spremenil. Sedaj dobimo več za manj. Zaradi krize imamo manj strank. 

Stranke si manj privoščijo, vendar na dobaviteljski strani pomeni, da imamo pogajalsko moč, 

in če se odločimo, da k vam napotimo npr. 1000 strank, pomeni, da imate zagotovljeno delo 

za vaš servis. Tako določimo tudi drugačna stroškovna razmerja. V principu je rešitev take 

škode za zavarovalnico gotovo v back-officu. Taka rešitev nas stane manj, zato je tudi cena 

zavarovanja nižja. Imamo tudi življenjska zavarovanje, kjer je zgodba prav tako zanimiva. 

Tam se prav tako dogajajo asistenčne storitve. Tam je tudi primer, kjer nudimo brezplačno 

storitev: pri določenih življenjskih zavarovanjih po določenem času dobiš npr. brezplačno 

analizo DNK. Glede dobaviteljev imamo na osebnem delu prav tako partnerje cenzorje ali 

medicinske centre kot zunanje partnerje in tudi tam je podobna strategija kot pri 

avtomehanikih. Vse skupaj se spreminja. Občasno so trendi, da bi sami izvajali določene 

aktivnosti, je pa to zaenkrat še v taki fazi, da je lažje imeti te storitve v zunanjem izvajanju in 

izvajati zgolj kontroling nad tem kot pa direktno izvajati. Občasno se v primeru večjih 

zavarovalnic pojavljajo ideje o svoji kliniki v okviru zavarovalnice. Če imamo zdravstvena 

zavarovanja, zakaj ne bi imeli svoj zdravstveni dom? Ali pa če gledamo segment osebnih 

zavarovanj, bo prihodnost zavarovalništva v zdravstveni negi in pomoči starejšim, saj se 

življenjska doba povišuje in vedno več bo upokojenih ljudi in starostnikov, ki bodo 

potrebovali dodatno nego. To je tudi pravi posel. To je podobno kot s politiko urgentnih 

centrov. Zdravstveni domovi pravijo, da se jim godi krivica, vendar ni tako. Prva pomoč in 

urgenca je posel, zato se vsak zdravstveni dom bori, da bi obdržal vsaj nekaj teh storitev, saj 

so le-te direktno plačane. Tam ni čakalnih vrst in nadzora s strani Zdravstvene zavarovalnice. 

Reakcija je normalna. Tudi mi smo optimizirali vozni park in uvedli sledenje službenih vozil 

kot imajo tovorna vozila. S to optimizacijo smo v enem letu število vozil iz 115 zmanjšali na 

100 brez negativnih posledic. Tukaj so veliki prihranki. Enako velja za reševalce, ki bodo 
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vozila prve pomoči s pomočjo dispečarja racionalneje uporabljali. Tudi tam lahko na enak 

način brez posledic zmanjšajo število vozil. 

 

4. RAVNANJE Z UPORABNIKI: Kako vzdržujete odnose s kupci v primerjavi s prejšnjimi 

leti? Dajete več poudarka na pridobivanju novih kupcev ali na širitvi obsega prihodkov 

od obstoječih? Ali vključujete kupce v soustvarjanje produktov/storitev? 

Kot sem že prej rekel, ne sprejmemo vsakega za vsako ceno. Dajemo poudarek na nove, 

vendar spet ne za vsako ceno, če ni ekonomsko upravičeno. Strank ni neskončno in smisel 

poslovnih enot in lokalnega zastopnika je, da mora poznati stranko kot župnik. Ni nujno, da je 

nekdo pri nas zavarovan, če vemo, kakšen je. Ve se, h kateri stranki je smiselno iti in h kateri 

ne. Želimo imeti nove stranke, ker imamo možnost. Žal smo kradljivci "velikemu", število 

strank pa je omejeno. Severna Primorska ima 110.000 prebivalcev. Gotovo je še nekaj 

nezavarovanosti, hiš je še precej nezavarovanih, ljudi prav tako. Število zavarovanih vozil se 

je zmanjšalo, zato so tudi premije vsem zavarovalnicam padle. Seveda nekdo izgubi več, 

nekdo pa manj. Veliko delamo na cross-selling in upsale-ingu. Če je nekdo pri nas zavarovan 

z enim zavarovanjem, si želimo ponuditi mu še kaj več na tistem zavarovanju ali pa mu 

ponuditi še kakšno zavarovanje. Trdimo, da bolj kot je stranka oskrbljena, večja je možnost 

zadovoljstva. Kupce vključujemo v soustvarjanje storitev, kar je v zadnjem obdobju novost. 

Ta segment se je spremenil in se spreminja, saj jih vedno bolj vključujemo. Obstajamo zaradi 

strank in to poskušamo povedati na vseh nivojih. Naredimo kakšen zanimiv paket kot npr. 

upoštevali smo željo ene prodajne skupine bele tehnike in za njih razvili produkte podaljšanje 

garancije, če se stroj pokvari po garanciji. Tako so postali enakovredni konkurentom, ki so to 

že imeli. To je gotovo impulz, ne moremo pa kar ad-hoc spreminjati, saj nas omejuje 

konservativna zavarovalniška regulativa in vsaka sprememba cenika in splošnih pogojev mora 

biti odobrena z agencije za zavarovalni nadzor. Improvizacije ni. Vsaka sprememba je 

nadzirana in tukaj ni divjega zahoda. Zavarovalnice krize nismo tako občutili kot banke. 

Občutili smo zaradi manj prometa, zaradi finančne nestabilnosti pa prav gotovo ne, saj se 

nismo nikoli tako izpostavljali. Želim si, da bi bilo sprememb več, vendar je problem tudi 

v potrošnikih in v njihovi pasivnosti in ravnodušnosti do novosti. Zgodi se, da ne znamo 

izpeljati celotne zgodbe in jo trgu v primerni obliki ponuditi, ali pa ugotoviš, da smo s 

produktom prehiteli čas. Pred leti smo razvili produkt Renta in zdravstveno zavarovanje 

samoplačniških storitev. To je bilo enostavno pred časom upoštevajoč takratno zdravstveno in 

socialno politiko in po produktu ni bilo potrebe. Neke stvari lahko narediš tudi pred časom. 

Ta segment se je ogromno spremenil in intenzivnost sprememb je vedno večja. Res pa je, da 

je bila ta zavarovalnica včasih samozadostna – kar se je naredilo, je bilo in nič več. Potem se 

je začelo z nesmiselnimi varčevalnimi ukrepi, ki niso imeli pravih učinkov – nič novega pa 

narediti. Namesto aktivirati jedro dejavnosti, se troši moči na nesmiselnih ukrepih. Z novo 

upravo pa se je to spremenilo. Očitno je to davek na stalnost vodstva skupaj z odsotnostjo 

pravega nadzora in pritiska lastnika. Problem ključnih managerjev je priznavanje 
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odgovornosti, saj bi vsak moral zaznati opozorilne signale. Na tem segmentu smo glede na 

dejavnost naredili veliko sprememb. Žene nas okolje, žene nas učinkovitost. Verjetno ne 

bomo nikoli taki, kot italijanske in angleške zavarovalnice, ki imajo 40–50 % internetne 

prodaje. Tam je spet odvisno od paketov in storitev, ki se jih ponuja. Osebno prisegam 

na neposredni stik pri sklepanju pomembnejših zavarovanj. Skleniti zavarovanje, pri katerem 

plačuješ 20 let po 100 EUR na mesec, ni šala. Nakup življenjskega zavarovanja je podobno 

kot nakup vozila. Ali to pomeni človeku enako, je pa problem, ali smo materialna družba in 

skrbimo bolj za pločevino kot pa za lastno zdravje. To nas bo prej ali slej udarilo. Saj se že 

precej spreminja. Mora pa tudi družba postati toliko zrela, da se potem zavedaš, da če imaš 

100 EUR, jih raje daj zase kot pa za tisto pločevino. To je še dolga zgodba, saj izvira iz 

preteklosti. Včasih smo bili država, ko so ti dale vse zastonj v vsakem trenutku – vse 

eksistenčne, zdravstvene, pokojninske storitve – vse si dobil v obliki all-inclusive. Edino, s 

čimer si se lahko pokazal, je bilo, da si kupil uvoženi avto. 

 

5. DISTRIBUCIJSKI KANALI: Opišite spremembe distribucijskih poti, preko katerih vas 

lahko kupci dosežejo – to so osebni stik, mesto nakupa, fizična dostava, svetovni splet, 

tradicionalni mediji? 

Če gledamo spremembe na osebnem stiku, lahko povem, da želimo iz prodajalca narediti 

svetovalca. Lahko se smešno sliši, v principu pa ni isto. Eno je, da si bolj pasiven in čakaš kot 

v trgovini, svetovalec je pa aktiven in svetuje. V bistvu naredi poslovni načrt, s katerim 

simulira družinsko ali osebno svetovanje za naprej. V nasprotnem primeru je samo gola 

sklenitev npr. življenjskega zavarovanja, ker ga pač imajo vsi. Potem se dogaja, da niti ne 

vedo, za kaj plačujejo – tako kot veš na banki za kredit. Potem lahko tudi kaj uveljavljaš, saj 

ni nujno, da je cilj samo varčevanje. Mi imamo zavarovanja, se pravi, da si v času varčevanja 

zavarovan. Varčevanje je le en del. Če narediš družinsko življenjsko zavarovanje, ali bo 

potem partnerica ob rojstvu prvega otroka dobila 1000 EUR iz naslova tega zavarovanja – to 

je prav, da veš, kakor tudi, da to ve svetovalec. To je ta sprememba tega na štiri oči. Sedaj je 

možno kupiti produkt oziroma skleniti zavarovanje preko spletne strani. Tehnologija nam 

omogoča, da zavarovanje takoj velja. Poudarek je na customer care center. Te spremembe so 

eksponentne. Ti kanali so živa stvar. Na sporočilnem sistemu je malo sprememb, ker to terja 

ogromno sredstev. Obveščamo preko spleta in preko zastopnikov. Dnevno oglaševanje je 

predrago. Ta prodaja ni glavni kanal. Tržna mreža na zastopnikih je sicer najdražja oblika 

prodaje, ker vzdržuješ človeški vir. Internet ima začetno investicijo, vzdrževanje je zelo 

poceni, je pa brezoseben. Razliko v strošku potem preusmeriš v neko sporočanje strankam ali 

po produktu ali po core business-u. Vsako reklamiranje bilokatere zavarovalnice koristi vsem 

zavarovalnicam. Če Triglav intenzivno nekaj oglašuje, pomeni, da informira z novo zgodbo 

ali pa zgolj vzbuja zanimanje – s tem zbudi zanimanje pri stranki, ki ni vedno njihova. Ko 

stranka ugotovi, da imamo problem in da bi ga rada rešila, je samo stvar izbire blagovne 

znamke – to je pa vrednost ljudi, pri kateri ti ne pomaga noben internet. Tudi zavarovalnice se 
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znamo razvrstiti. So zavarovalnice, ki delajo precej več na cenovni ponudbi in brezosebno in 

tudi nimajo tako velike mreže – tiste se morajo preusmeriti v virtualne zgodbe, zato pa 

ponujajo vinjeto, pol rezervoarja. Čeprav je v bistvu to marketinško zavajanje, saj so prisotne 

druge obligacije. Vse, kar dobiš, ni brezplačno, je pa obveza, da si tam toliko in toliko časa. 

Darilo je boniteta in vse, kar je nad 40 EUR, moraš plačati dohodnino. Po svoje smo 

pri prodajnih kanalih konservativni, so se pa spreminjali. Vprašanje je, kaj je sploh začetek 

procesa pri nas. Recimo, da je sklenitev zavarovanja začetek. Poprodajne aktivnosti niso 

izrazite. Mogoče so v obliki kakšnega opozorilnega pisma ob koncu izteka zavarovanja. 

Bistvenih sprememb tukaj nismo naredili. Tudi mi si želimo, da bi imeli najbolj kvalitetni 

kader, usklajujemo pa med zahtevami in plačnim sistemom. Če imamo opravka s študenti in 

zaposlenimi na minimalni plači, ne moremo od njih pričakovati, da se bodo bolj angažirali. Tu 

so potem drugi dejavniki in potrebno je graditi na zadovoljstvu zaposlenih in izobraževanju. 

Če je to nekomu breme, je brez veze, da je tam prodajalec. Pri prodajalcih vozil je problem, 

ker so večkrat kvazi družinske firme. Oče je gazda, hčerka je šefica marketinga in 

objektivnost se izgubi. Med prodajalci vozil je malo dobrih. Včasih so se avtomobili sami 

prodajali, sedaj trgovci manj zaslužijo, vseeno morajo pa več pokazati. Čeprav imajo lažje 

delo, saj prodajajo konkretni produkt in ne kot mi neko abstraktno storitev. Imajo večji 

segment zvestih strank in kupce, ki kupujejo z očmi in ne racionalno. 

 

6. KLJUČNE AKTIVNOSTI: So morda vaše ključne aktivnosti, med katere sodijo vse 

aktivnosti, ki zagotavljajo konkurenčno prednost oz. t. i. osrednje sposobnosti (core 

business), vsebinsko drugačne v zadnjih nekaj letih? Jih je več ali manj? 

Drugih dejavnosti nismo dodajali. Ideje so sicer bile, vendar se je kvečjemu prej kaj 

počistilo kot pa dodalo. Ta kriza je marsikatero firmo spravila nazaj v osnovni core business. 

Za naprej so sicer ideje, da bi postali lastniki domov upokojencev, sanatorijev, 

avtomehaničnih delavnic, v principu pa nimamo nobene druge aktivnosti. Asistence imamo 

v zunanjem izvajanju, drugih aktivnosti pa nimamo. V bistvu nobene spremembe. Prihodnost 

bo prinesla spremembe, vendar na daljši rok. Tudi če je bila kakšna aktivnost, je bila 

v zanemarljivem obsegu. To izhaja že iz računovodstva, saj imamo vseh manj kot 5 %. Ni 

nujno, da je to dobro. Po mojem mnenju bi bilo dobro širiti dejavnost. 

 

7. KLJUČNI VIRI: Kaj ste spremenili na področju ključnih virov podjetja – torej na delu 

človeških virov, intelektualnih virov in tudi finančnih virov? 

Spremenil se je obseg zaposlenih, ki se je precej zmanjšal. Dela je precej več, stranke so 

bolj zahtevne in zaposleni morajo biti psihološko bolj pripravljeni. Biti zavarovalničar 

pomeni, da si skoraj vedno v podrejenem položaju. To ima svoj davek v počutju zaposlenih, 

zato je potrebno ljudi motivirati, in to je moja bistvena naloga. Dejansko je treba zaposlene 

stalno motivirati in dvigovati, in to je včasih tudi za motivatorje izčrpajoče in se morajo tudi 
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sami motivirati. Lahko rečem, da je 80 % mojega dela delo z ljudmi, prodajalci so drugi. 

Tukaj je treba vlagati vedno več energije v človeške vire in jih negovati, kolikor se da. Seveda 

se lahko dogajajo tudi spremembe navzdol, saj na primer kolektivna pogodba ni več taka kot 

je bila pred časom. Prostovoljnih odhodov, kar bi lahko bil znak nekega nezadovoljstva, ni. 

Ali so odšli zaradi lastne nesposobnosti ali zaradi poslovnega razloga. Mene zelo zanima, kam 

gre vsak delavec in če gre v neko podobno firmo, pomeni, da je bil razlog njegovega odhoda 

v človeških odnosih in tam nismo naredili dovolj. Plače so več ali manj enake in lahko se 

pohvalimo, da imamo kakšen evro več za enako odgovornost in delo. Po naši kolektivni 

pogodbi dobijo delavci veliko več za manj zahtevno delo kot kje drugje. To je pač davek 

dejavnosti. Letna srečanja so spremenjena. Meni osebno je slabše, da so naši šefi ukinili letne 

razvojne pogovore. To se mi ne zdi v redu in borili se bomo, da bi jih spet uvedli. To je ena 

taka stvar, za katero si je treba vsaj enkrat na leto vzeti dve uri časa, da se človek malo potoži 

nekomu, ki ga posluša. Sicer se vedno lahko, vendar če je to planirano, je še bolje. V vseh 

petnajstih letih je bila vedno pozitivna izkušnja. Eno je, kako človek reagira v množici, drugo 

pa, kako reagira kot posameznik. Razna odstopanja ne izveš na sestanku skupine, temveč s 

posameznikom. Pri fizičnih virih smo zmanjšali število službenih vozil. Z novim lastnikom je 

drugače tudi glede lastništva premičnin in nepremičnin. Ni več trend vse kupiti. Nekatere 

enote so v lastnih prostorih. Tukaj smo v najemu. Očitno se to upraviteljem zdi manj rizično. 

V zavarovalništvu je še ena posebnost, da so del naložb tudi nepremičnine. Sicer so te 

nepremičnine, ki jih uporabljamo za lastno dejavnost, izločene, morajo pa biti. Če je tega 

preveč, je lahko tudi neuporabno. Včasih je to lahko neke vrste špekulativna zadeva, koliko je 

sprememb v nepremičninah v smislu, koliko je obveznic, delnic, naložb, naložb 

v nepremičnine in tekočih sredstev. V smislu stroškov je trend zmanjševanja, vendar se da 

z nekimi argumenti dobiti tudi kaj več. Velika razlika je, da se je prej upoštevalo želje, sedaj 

pa argumente. To je bistvena razlika pri teh virih. Ni več dovolj, da si nekomu všeč. Nekih 

revolucij na tem področju ni bilo in zmanjšanje števila vozil je bilo golo optimiziranje 

odvečnega in nepotrebnega stroška. To ni vplivalo na zmanjševanje obsega posla in ni bilo 

zaradi tega, ker se je zmanjšal obseg posla. Enostavno tega prej ni še nihče pregledal in bilo je 

predimenzionirano. Saj niso neki enormni prihranki, vsak segment pa nekaj prinese. Pri nas je 

glavni strošek delovna sila in optimizacija delovne sile bi se poznala. 75 % stroškov nam 

predstavlja delovna sila, vse ostalo je zanemarljivo. 

 

8. STROŠKOVNI TOK: Kateri so najpomembnejši stroški v vašem poslu? Kateri ključni 

viri in katere ključne aktivnosti so najdražje? 

Človeški viri so najpomembnejši strošek, v storitvenih dejavnostih pa sploh. Nismo neka 

dejavnost, ki potrebuje supermoderno tehnologijo, kjer bo strošek človeške sile zanemarljiv. 

Optimiziramo poslovanje in vse, kar se zniža, je dobro. Stroškovni tok se spreminja, saj če 

spremeniš nek proces, če nekaj centraliziraš, to pomeni spremembo. Centralizacija je en tak 

primer, za katero pravim, da je v prvi fazi cenejša, v drugi fazi pa dražja, ker se jo itak izvede, 
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da bo namesto 10 ljudi delalo 5, potem pa se jih zaposli še 3, ker 5 ne zmore vsega. Vendar je 

to bolj kozmetika, stroškovni tok se ni pomembno spremenil. Sicer še vedno gledamo na 

stroške, vendar ne na vsak euro. Edina sprememba se je zgodila na stroških dela, ki so se 

zmanjšali. 

 

9. PRIHODKOVNI TOK: Kako se je spremenil prihodkovni tok v smislu, kaj so kupci 

resnično pripravljeni plačati, kaj dejansko plačujejo, kako plačujejo, kako bi radi 

plačevali? Kakšen vpliv ima prihodkovni tok na skupne prihodke? 

Imamo srečo ali nesrečo, da prodajamo abstraktne zgodbe, ki pričnejo veljati, ko so 

plačane. Na odhodkovni strani smo bolj zaščiteni kot klasična proizvodnja, kjer je treba 

nabaviti material, plačati, kupec pa ga lahko ne plača. Tudi mi kupimo pozavarovanje, tudi mi 

smo kupci storitev pozavarovanja. Neplačila so, vendar so zanemarljiv del. V odstotkih je to 

zanemarljivo, v znesku pa so vseeno velike vsote. Vedno več je obročnega plačevanja, je pa 

res, da je to odvisno od prilagajanja inflaciji in deflaciji. Nudimo 4 % popust na enkratno 

plačilo, kar je dober depozit. Kdor se tega zaveda, je OK, vendar za tistega, ki ima denar, kdor 

nima, pa gre plačilo na prafaktorje. Pri nas se zgodba sestavi iz drobnih mesečnih obrokov. 

V principu je pri obročnem plačevanju podobno kot plačevanje elektrike. Pri sklenitvi 

zavarovanja za nepremičnino je pogodba sklenjena za 10 let, plačuje pa se letno. 

Pri avtomobilu je menjava tako hitra, da se ne splača, ker je preveč sitnosti s prekinjanjem. 

Za mesečne obroke se uporabi trajnik ali administrativna prepoved – klasičnega plačila preko 

položnic skoraj ni več. Skoraj vsako plačevanje na obroke je preko trajnika. Sprememba je ta, 

da je vedno več tega in manj enkratnega plačila, tudi pri pravnih osebah. Ena od zavarovalnic 

je poizkusila enak sistem plačila kot plačevanje elektrike ali vode. To je lahko ugodna tržna 

niša. Pri elektriki plačujemo akontacije, tukaj pa obroke. To je ene vrste segmentacija, ki ni 

nemogoča. Ko se izračunava osnova za izračun take premije, je nekdo, ki prevozi 1000 km na 

leto, sam manj rizičen, in tudi do tretjih oseb, kot oni, ki prevozi 100.000. To so zadeve, ki so 

se že preizkušale, vendar očitno še ni bilo zrelo ali pa ni bilo dovolj cenovno zanimivo 

za stranke. Mi tega nismo preizkušali in smo le spremljali konkurenco in je kar nekam zamrlo. 

Ali to niso znali izpeljati ali pa zaradi tega, ker je to zavarovalnica s prenizkim deležem in 

koncept ni povlekel drugih zavarovalnic. So argumenti in protiargumenti. Na področju 

zaračunavanja in oblikovanja cene je cena najbolj odvisna od segmentacije. Smo bolj 

fleksibilni in bolj po meri stranke ne glede na to, ali je fizična ali pravna, in zaradi teh 

segmentacij skoraj ni stranke, ki bi imela enako ceno. Stranke so postale še bolj zahtevne, 

konkurenčnost je še večja, lojalnost pada, stranke preverjajo cene pri konkurenci, ki je vedno 

boljša. Da, tukaj je neko prilagajanje do neke mere. Tukaj pridemo do tega, da vsakega ne 

vzamemo, v kolikor je nedobičkonosna stranka. Pri nekaterih pa veš, do kje je limit, vendar 

spet ne greš v neskončnost. Skakanje od zavarovalnice do zavarovalnice trikrat, da malo 

znižaš ceno – nekaj časa to traja, v neskončnost pa to ne bo šlo. Taka stranka je za vse 

zavarovalnice zanimiva, dokler nima škodnega dogodka. Po tem se je sama sebe obsodila, saj 
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pri tisti zavarovalnici, ki jo je zavrnila kot stranka, je ne bodo sprejeli, ker je imela škodni 

dogodek, pri tisti, ki je zdaj, pa ji bo naložila doplačilo. Cene spreminjamo, v kolikor imamo 

kakšno akcijo. To je prej izjema kot pravilo. Za različno ceno moraš imeti razlog, ne pa kar 

tako. V ceni je vedno v ozadju segmentacija, škodno dogajanje in lojalnost. To se je 

spremenilo, saj so bile prej bolj enotne cene. Sedaj je res po meri človeka. To se je v zadnjem 

obdobju občutno spremenilo in blizu tega smo, da bo imel vsak svojo ceno. Vprašanje je 

samo na tehnični strani, torej odvisno od rudarjenja in obdelave statističnih podatkov, kaj bo 

tam pokazalo. Že zdaj vemo, da se nam nekateri segmenti ne splačajo, nekateri pa imajo še 

visok potrošniški presežek. Počasi se bo to razločevalo in mogoče bomo nekoč postali ozko 

specializirani kot npr. v Ameriki, kjer so zavarovalnice za posamezno vrsto vozil, ker preko 

ekonomije obsega dosežeš ceno, da lahko to delaš. 

 

10. Kako ocenjujete posledice sprememb poslovnega modela v smislu konkurenčnosti vaše 

organizacije (absolutno, relativno glede na ostale tekmece)? Ali so bile po vašem mnenju 

spremembe potrebne in kako so vplivale na tržno pozicijo vaše organizacije? 

Meni se zdi zanimiva sprememba, da smo spremenili maksimiranje ciljev, in temu je 

potem prilagojena vsa ostala strategija in na koncu tudi poslovni model. Ni več cilj premija, 

temveč ostanek, in to spremeni strategijo trženja, poslovni model in obnašanje na stroškovni 

strani. Ne glede na pozicijo na trgu je zavarovalnica spoznala, da hlastanje po čim večjem 

tržnem deležu za vsako ceno ni koristno oziroma je celo negativno. Tržna pozicija se je 

stabilizirala in hiša se je sprijaznila, da ni dobro za vsako ceno biti med prvimi. Bolj je važen 

ostanek, ker če je ostanek, je zadovoljen lastnik in se da del te pogače prenesti na zaposlene in 

na koncu v obliki dobička tudi na zavarovance. Sploh pri življenjskem zavarovanju v obliki 

določenega deleža. Če teh sprememb ne bi naredili, bi še obstajali, bi pa spremembe bile 

potem bolj boleče. Mislim, da smo potrebo po teh spremembah dovolj zgodaj identificirali in 

jih tudi izvedli. Verjetno bi obstajali, imeli pa bi težave. Gotovo bi imeli težave z našim 

zavarovalnotehničnim rezultatom, ker bi se tam pokazal minus, če bi sprejemali vsakogar. 

Zavestno smo se odpovedali zavarovanjem za večino tovornih vozil, ker smo po sistemu 

dobičkonosnosti ugotovili, da smo pri enem evru premije ustvarili dva evra škode. Pri 

nekaterih so bila taka neugodna razmerja. Za razliko od banke, ki živi na račun aktivne in 

pasivne obrestne mere, živimo mi na račun režijskega dodatka, to je razlika med premijo, ki jo 

plačate, in zavarovalno tehnično premijo, ki gre v rezervacijo za pričakovane škode. Mi ne 

živimo od celotne premije, mi živimo le od tistega delčka, ki ga imenujemo marža. V tisti 

marži se moramo najti, ker če se zavarovalnotehnični del tako poslabša, da je večji od tega 

inputa, to počasi pomeni likvidacijo. Dejansko je to delo s takimi strankami, so pa kamionisti 

tak segment, ki na nobeni zavarovalnici ne nosijo plusa. Eni pač to gledajo ožje, eni širše, 

enim se s tem primanjkljajem še ni potrebno ukvarjati. Z vrha gledano je lahko v redu, vendar 

ko se vprašaš, kako lahko posluješ bolje, odkriješ take anomalije v prihodkih. 
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11. Ali ste poleg ekonomskih učinkov sprememb zaznali druge koristi kot na primer novega 

znanja, novih informacij, novih priložnosti, notranjih zmožnosti in skritih rezerv 

organizacije? 

Seveda. Skrite rezerve sva omenila, ekonomske prihranke sva omenila, nekatere stranke 

nam delajo izgubo. Skoraj ni tega, kar je bilo našteto, da nismo zaznali. 

 


