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POVZETEK 

V obdobju pametnih naprav in virtualnega sveta nas pristni medosebni odnosi socialno 

bogatijo. Poslovni model za novonastalo podjetje domače obrti predstavlja nov pristop k 

razvoju rokodelstva in hkrati povezuje, ohranja človeški stik in ustvarja dodano vrednost za 

kulturni turizem. Raziskava temelji na leseni ročno izdelani namizni igri ter njenem izvoru, 

zanimal pa nas bo tudi družbeni pomen igre za lokalno prebivalstvo. Podatke za tržno raziskavo 

smo pridobili z dejanskim testiranjem igre med ljudmi, preučili njihov odziv in jim zastavili 

nekaj vprašanj. Na podlagi pridobljenih podatkov smo nato pripravili osnutek poslovnega 

modela Kanvas, ki opisuje način, kako podjetje ustvarja in prinaša vrednost za kupce in jo 

zajema za podjetje. 

Ključne besede: poslovni model, Kanvas, podjetništvo, domača obrt, rokodelstvo, tradicija, 

namizna igra, marjanca, ročna izdelava, umetnostna obrt. 

SUMMARY 

In times when everyone is surrounded with smart devices and spends most of their time in 

virtual world, genuine relationships are the most valuable thing. That is why we decided to 

make a business model for woodworking art and craft company. With a simple game we are 

going to maintain and promote craftsmanship and cultural tourism on one hand and engage 

people in quality interaction. Research is based on a handmade wooden table game, focusing 

also on the historical context and societal importance of this game (where and when does the 

game come from). The game was tested on the street, the target audience being mostly local 

people and tourists. Based on information we got from our research, we made business model 

canvas, and described value proposition for customers. 

Keywords: business modelling, canvas, entrepreneurship, handicraft, tradition, culture, wooden 

products, spin-jenny, craftsmanship, handmade. 
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1 UVOD 

Uvodno poglavje je namenjeno opredelitvi obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč. V 

nadaljevanju so opisane metode, s katerimi smo cilje dosegli ter predstavili možne omejitve in 

predpostavke, ki bi vplivale na doseganje ciljev in uspešnost končnega rezultata. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V zaključni projektni nalogi smo predstavili novonastalo podjetje ter prikazali postopek 

snovanja poslovnega modela od ideje do podjetja, ki konkurenčno nastopa in opravlja dejavnost 

na trgu. Poiskali smo inovativen pristop k razvoju rokodelstva in obrti, ki bo hkrati povezoval, 

ohranjal človeški stik in ustvarjal dodano vrednost tudi v turistične namene – kot spomin na 

mesto rokodelstva, domače obrti in umetnosti. 

Podjetje bo delovalo na področju rokodelstva ter na ta način spodbujalo lokalno umetnostno 

obrt, pri tem se bomo oprli tudi na zgodovinski pomen rokodelstva za mesto Škofja Loka, od 

koder bo podjetje tudi delovalo. Kot v svojem delu Cehi na Slovenskem trdi Blaznik (1940, 5–

15), sta rokodelstvo in domača obrt imela ključno vlogo pri tem, da je Škofja Loka do konca 

srednjega veka postala eno najrazvitejših mest v slovenskem prostoru. 

Po določitvi ustreznega poslovnega modela za novonastalo podjetje oziroma poslovno idejo 

sledi oblikovanje strategije in procesa izvajanja modela, to pa je osnova za snovanje podjetja. 

Tukaj se po našem mnenju pravo podjetništvo šele začne. Ko se torej odločimo za podjetništvo 

in se osamosvojimo, spremenimo svoj življenjski slog (Ruzzier idr. 2008, 33-34). 

Podjetništvo lahko opišemo kot zaznavanje potreb ljudi in družbe, prepoznavanje priložnosti in 

načinov za njihovo zadovoljevanje ter uresničevanje teh potreb. V moderni družbi so se 

potrebam pridružile tudi želje, kar še povečuje možnosti podjetnih ljudi za opravljanje različnih 

dejavnosti. Podjetništvo ima več pozitivnih učinkov za posameznika oziroma potrošnika, saj 

omogoča oskrbovanje potrošnikov z izboljšanimi izdelki in storitvami, odkrivanje novih 

prodajnih poti za izdelke in storitve ter dvig konkurenčnosti – višanje kakovosti ob nižanju cen. 

Pozitiven učinek na družbo kot celoto je v ustvarjanju novih delovnih mest ter prispevku h 

gospodarski rasti družbe (Mesojedec idr. 2012). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je izdelava poslovnega modela Kanvas za podjetje, ki bo 

spodbujalo kulturni turizem, ki ima za tisočletno mesto Škofja Loka posebno vlogo pri 

trajnostnem razvoju. Poleg kulturnega turizma raste tudi zanimanje za kreativni turizem, pri 

čemer bomo prav tako poskušali poiskati priložnosti za nadgradnjo naše poslovne ideje. 
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Dejavnost zahteva analizo trga, ki vključuje odjemalce ter potencialne ciljne skupine. Osredinili 

se bomo na analizo konkurence in predstavili, v čem se novonastalo podjetje razlikuje od 

drugih.  

Cilji: 

– z anketnim vprašalnikom ugotoviti zanimanje za namizno igro marjanca; 

– s poslovnim modelom ter analizo SWOT ugotoviti prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 

nevarnosti novonastalega podjetja; 

– določiti tveganja; 

– poiskati inovativen pristop za razvoj in ohranjanje tradicije rokodelstva; 

– vzpostaviti blagovno znamko, ki ne bo imela le osebnega, temveč tudi lokalni in družbeni 

pomen; 

– poiskati priložnosti za vključevanje kulturnega in kreativnega turizma. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh delov. Teoretični del temelji na osnovi 

prebrane literature s področja podjetništva, literature in znanja, pridobljenega na fakulteti, 

strokovnih člankov s področja lesne obrti – trendi, inovacije, razvoj in zgodovinskih zapisov o 

pomenu obrti. V empiričnem delu smo pripravili poslovni model Kanvas s podrobno tržno 

raziskavo in analizo SWOT. Prednosti in pomanjkljivosti se nanašajo na notranje dejavnike, 

priložnosti in nevarnosti pa so povezane z zunanjimi. Zanimal nas je predvsem družbeni pomen 

igre za lokalno prebivalstvo. Podatke za tržno raziskavo smo pridobili z dejanskim testiranjem 

igre med ljudmi, preučili smo njihov odziv in jim zastavili nekaj vprašanj. 

Ciljna populacija so tako domačini kot tudi turisti. Zanimalo nas je, koliko so pripravljeni 

odšteti za izdelek ter njihov namen nakupa. Pri starejši populaciji nas je zanimalo, od kod igro 

poznajo, kakšni so spomini nanjo. Zbrane podatke smo analizirali in jih opisali. Pri tem smo 

izluščili koristne informacije in jih v nadaljevanju uporabili pri pripravi poslovnega modela. 

Poleg testiranja igre smo izvedli intervju s predstavnikom Centra domače in umetnostne obrti 

Škofja Loka (v nadaljevanju tudi Center DUO) ter ga povprašali o potencialu izdelka na trgu 

in poznavanju zgodovine igre. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Igra je namenjena povezovanju ljudi, druženju, zabavi in preusmeritvi njihove pozornosti od 

pametnih naprav, zato smo predvidevali, da bo starejše prebivalstvo bolj dovzetno za 

sodelovanje pri anketi oziroma testiranju igre na tržišču. S tem izgubimo ključen segment 

informacij – kako izboljšati in približati igro mladim, kar posledično predstavlja tudi našo prvo 

omejitev. Prav tako omejitev predstavlja potencialna neodzivnost Centra DUO, kar pomeni 
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pomanjkanje zgodovinskih virov o rokodelstvu v Škofji Loki. Hkrati smo se zanašali na 

predpostavko, da so anketiranci podali resnično mnenje glede namizne igre marjanca.  
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2 PODJETNIŠTVO 

»Viziji mora slediti konkreten podvig. Ni dovolj, da zremo v stopnice pred sabo, moramo 

zakorakati po stopnicah.« Vance Havner 

2.1 Kaj je podjetništvo 

Podjetništvo je širok pojem, ki zajema vse od kreativnega razmišljanja, prek prepoznavanja 

potreb trga, do analitičnega reševanja problemov in zmožnosti prevzemanja tveganj. Z idejo po 

izboljšanju in/ali ustvarjanju nečesa novega se podjetništvo zares šele začne. Sledijo analize in 

testiranje, na koncu pa se je potrebno zavedati tudi tveganj ter jih – če je to mogoče – tudi 

prepoznati in rešiti, še preden bi lahko povzročila škodo. 

Podjetništvo se uveljavlja v različnih oblikah, zato ga je težko preprosto opredeliti. Rečemo 

lahko, da obsega vse dejavnosti posameznika in podjetniške skupine, ki vodijo od prepoznane 

tržne potrebe, prek organiziranja, pridobivanja in kombiniranja vseh potrebnih virov do 

uresničitve poslovne priložnosti in ustvarjanja nove vrednosti. Je proces, v katerem podjetnik 

ali podjetniška skupina v potrebnem času in s trudom ustvari nekaj, kar ima novo, večjo 

vrednost, pri čemer se sreča s finančnimi, psihološkimi in socialnimi tveganji, rezultat tega pa 

je nagrada v denarni obliki, osebno zadovoljstvo ali neodvisnost (Glas 2000). 

Podjetništvo lahko opišemo kot zaznavanje potreb ljudi in družbe, prepoznavanje priložnosti in 

načinov za njihovo zadovoljevanje ter uresničevanje teh potreb. V moderni družbi so se 

potrebam pridružile tudi želje, kar še povečuje možnosti podjetnih ljudi za opravljanje različnih 

dejavnosti. Podjetništvo ima več pozitivnih učinkov za posameznika oziroma potrošnika, saj 

omogoča oskrbovanje potrošnikov z izboljšanimi izdelki in storitvami, odkrivanje novih 

prodajnih poti za izdelke in storitve ter dvig konkurenčnosti – višanje kakovosti ob nižanju cen. 

Pozitiven učinek na družbo kot celoto je v ustvarjanju novih delovnih mest ter prispevku h 

gospodarski rasti družbe (Mesojedec idr. 2012). 

Podjetništvo nas tako spodbuja da – kljub morebitnim oviram na poti – tvegamo. Pridobljenemu 

znanju ter veščinam mora podjetnik dodati še ustvarjalnost in vztrajnost ter trgu ponuditi kaj 

novega, kar bo imelo na družbo in posledično tudi na gospodarstvo pozitivne učinke. Prek 

podjetja posameznik raste tudi osebnostno, nadgrajuje svoje znanje. 

2.2 Kdo je podjetnik 

Izraz podjetnik je francoskega izvora (fran. entrepreneur) in dobesedno pomeni »vmesnik« ali 

»posrednik« (Ruzzier idr. 2008, 19). 

Podjetnik je sposoben prepoznati in izkoristiti priložnost ter jo razviti v izvedljivo in tržno 

zanimivo podjetniško idejo, skratka, velikokrat je hkrati inovator. Pri tem sam izbira in 
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kombinira sredstva in vire, da bi lahko uresničil poslovne priložnosti. Njegovi zelo pomembni 

vlogi sta upravljanje in vodenje (Ruzzier idr. 2008, 22). 

Ključnega pomena pri strukturi podjetnikove osebnosti so temperament, značaj, sposobnosti, 

motivacija ter vrednote. Pri uspešnem podjetniku prevladuje sangvinični temperament, ki se 

kaže kot živahnost, lahkotnost, družabnost, odprtost, zgovornost, voditeljstvo in podjetnost ter 

optimistično razpoloženje (Musek 1993, 116). Značaj je pod močnim vplivom družbe in časa, 

v katerem podjetnik živi. Podjetnik mora tako sprejeti družbena moralna načela, da lahko v njej 

podjetniško zaživi (Plut in Plut 1995, 55). Ustvarjalnost je ena izmed temeljnih umskih 

sposobnosti in je usmerjena v preseganje že ustvarjenega. Izraža sposobnost posameznika, da 

učinkovito rešuje probleme na izviren in nov način (Šuštar 2011, 15). Razumevanje motivacije 

posameznika je potrebno povezati z vrednotami. Musek (1993, 244–251) jih opredeljuje kot 

vrednostne kategorije, za katere si podjetnik prizadeva in mu predstavljajo neke cilje oziroma 

ideale. Vrednote na ta način pomenijo posebno vrsto motivacijskih ciljev – posplošene in 

obenem visoko cenjene cilje; posameznik jih oblikuje v ožjem in širšem družbenem okolju. V 

njih se zrcali vpliv družbenega sistema, pripadnost družbenemu sistemu in sloju ter vpliv 

kulture. 

2.3 Pomen podjetništva 

Podjetniško gibanje imenuje Timmons (1999) kar »tiho revolucijo« in verjame, da bo vpliv 

podjetništva na 21. stoletje večji kot vpliv industrijske revolucije na dogajanje v 19. in 20. 

stoletju. Podjetniki ustvarjajo nove tehnologije, nove proizvode in storitve, s tem nastajajo nove 

industrijske panoge, ustvarjajo novo vrednost in nova delovna mesta. Podjetniška generacija 

nadomešča kapitalizem gigantskih korporacij v procesu »kreativne destrukcije« (Schumpeter 

1934). 

Podjetništvo je bilo v razvitih ekonomijah vedno bistven element tržnih gospodarskih sistemov. 

Načrten razvoj podjetništva je v teh gospodarstvih dobil osrednje mesto šele v zadnjih 

desetletjih. Vzrok lahko najdemo v dejstvu, da je Evropa ugotovila, da brez razvitega 

podjetništva ne bo mogla konkurirati ZDA in azijskim državam. Evropska unija je natančno 

opredelila svoj odnos do podjetništva. Ključna sprememba v gledanju EU na podjetništvo je, 

da se podjetništvo ne nanaša več samo na sektor malih in srednjih podjetij ter obrti, ampak je 

pojmovano precej širše. Bistvo te nove politike je pospeševati podjetništvo v vseh oblikah z 

vzpostavljanjem regulative in programov, ki pospešujejo podjetništvo na vseh ravneh in v vseh 

oblikah (Vahčič idr. 1998, 49). 

Seveda ostaja odprto vprašanje, kakšne spremembe in spodbude naj posamezna gospodarstva 

uvedejo, da bi dosegli želene cilje. Tako kot pri vprašanju kvantitativnih ocen obstaja v svetu 

vrsta različnih teorij in pristopov, kako naj države pospešujejo razvoj sektorja malih in srednjih 

podjetij (Storey 2003). 
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Podjetništvo prispeva k/h (Glas 2000, 12-13): 

– ustvarjanju delovnih mest; zaposlovanje delavcev in ustvarjanje delovnih mest sta ključna 

razloga spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij po svetu. Raziskave kažejo, da 

je v tem sektorju največji delež zaposlenih v svetu in tudi v Sloveniji. Predpisi in zakoni v 

Sloveniji so manj naklonjeni razvoju podjetništva kot v državah EU; 

– gospodarski rasti in zvišanju produktivnosti; 

– na področju inovacij povzroča podjetništvo kontinuiran proces sprememb v gospodarstvu in 

družbi. Te spremembe so povezane z gospodarsko rastjo in razvojem. Med njimi so 

pomembne inovacije, tako za razvoj novih proizvodov kot za povečevanje interesa 

investitorjev za vlaganje v novo nastala podjetja. Največ inovacij je t. i. navadnih, sledijo 

tehnološke inovacije in inovacije »break-through«; 

– povečanju dohodka v regiji; 

– so del širše regionalne gospodarske strukture; 

– so gojišče novih srednje velikih in velikih podjetij; 

– v poslovno uporabo učinkovito vključujejo male prihranke in razne druge manjše vire 

sredstev prebivalstva; 

– hkrati nastaja tudi rahlo konservativni srednji sloj, ki visoko ceni spodbude za razvoj, 

urejeno pravno državo in ekonomsko stabilnost. 

2.4 Zgodovina podjetništva 

Funkcija podjetnika obstaja vse od prvih menjav dobrin, saj je bilo odkrivanje ali prepoznavanje 

novih poslovnih priložnosti in njihovo izkoriščanje v zgodovini človeštva vedno pomembno. 

Zgodovinsko gledano je torej podjetništvo ena najstarejših dejavnosti. Termin podjetnik se sicer 

pojavi kasneje, vendar pa je njegova vsebinska funkcija v ekonomiji stara skoraj toliko kot 

ekonomija sama (Štrukelj 2008, 7). 

V 14. stoletju, ko se na področju trgovine razvijejo nove oblike poslovanja, le-ta hitro širi svoj 

obseg tržišča, posledica tega pa je kopičenje trgovskega kapitala. Trgovski kapital je kot prva 

oblika kapitala nato prehajal v proizvodnjo in ključno vplival na razvoj podjetništva. Obdobje 

zaznamujejo nastanek in prevlada kapitala, proizvodnja vezana na ceh, za katero je značilna 

rast obrtne tehnologije, ter pojav novih oblik proizvodnje – med njimi najbolj priljubljeno 

založništvo (Čepič idr. 1994). 

Zgodovina podjetništva od srednjega veka do prehoda v tržno gospodarstvo predstavlja 

preglednica 1. V prvi polovici 19. stoletja na slovenskem prostoru ne opazimo posebnih 

sprememb, še naprej prevladujeta trgovina in domača obrt. Precejšen vpliv na razvoj je imelo 

politično dogajanje, ki z odpravo fevdalizma, leta 1848, sproži krizo gospostva. Tako se pojavi 

množično upravljanje in zakupništvo nepremičnin (graščin, vinogradov, sadovnjakov …). Na 

podeželju še vedno prevladuje prodaja izdelkov domače obrti, ki pa se z nakupom poceni 

nepremičnin preseli tudi v mesta. Trgovina, špedicija, zastopstvo, bančništvo, zakupništvo in 
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delničarstvo imajo tako vse pogoje za napredek in razvoj. Zadnja desetletja 19. stoletja 

prinesejo poglavitne spremembe v akumulaciji kapitala in v ospredje postavijo industrijo, kateri 

v začetku 20. stoletja sledi točka preloma. Sprejet je bil obrtni red, ki je odpravil številne pravne 

ovire pri odpiranju obrtnih in industrijskih obratov. Industrija tako postane glavni vir kopičenja 

kapitala. Kar 40 % tovarn svoje izdelke uspešno izvaža na tuje trge, med drugim tudi v ZDA 

(Granda 1989, 33–46). 

Preglednica 1: Zgodovina podjetništva 

Obdobje Predstavitev 

Srednji vek 

(od 16. do 18. stoletja) 

Gospodarstvo srednjega veka je temeljilo večinoma na obrti. 

Na ozemlju današnje Slovenije je bila razvita predvsem 

živilska dejavnost (mlinarji, mesarji, peki), tekstilna 

(krojači, usnjarji, čevljarji, tkalci, odejarji), kovaško-

kovinska (kovači, žebljarji, nožarji, kleparji, zvonarji, 

zlatarji), gradbena (zidarji, kamnoseki, pečarji), lesna 

(mizarji, tesarji) in ladjedelska. To je na začetku obdobje 

cehov, ki pa so že v 17. stoletju prerasli v manufakture. Le-

te je financiral večinoma trgovski kapital in so že delovale 

po principu kapitalistične logike. 

19. stoletje V tem obdobju je prišlo do odprave fevdalizma. Veliko 

zemlje je bilo naprodaj in številni trgovci so znali pridobiti 

veliko bogastvo. V dejavnosti trgovine, špedicije, bančništva 

in zastopništva so nastale številne finančne inštitucije in 

prve slovenske banke. 

Pred 1. svetovno vojno Nastanejo prvi obrtni industrijski obrati. Že takrat so 

nekatera slovenska podjetja izvažala svojo proizvodnjo v 

različne države, celo v ZDA. Zakonodaja v tem obdobju je 

dopuščala, da je obrt odprl vsakdo. V tem času so se začeli 

obrtniki povezovati v zadruge. 

Obdobje med obema 

vojnama 

Po 1. svetovni vojni so nove meje postavile slovensko 

gospodarstvo v popolnoma drugačno okolje: iz industrijsko 

razvite habsburške monarhije v agrarno in industrijsko slabo 

razvito Jugoslavijo. Vodilne panoge so bile rudarstvo, 

železarstvo, kovinska industrija, tekstil, čevljarstvo, papir in 

celuloza, kemična industrija, gradbeništvo in živilska 

industrija. Obrtne delavnice so opravljale pomemben del 

poddobaviteljskih poslov in storitev za industrijo. 
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Obdobje Predstavitev 

Socializem Po letu 1945 zasebne pobude v kapitalskem smislu skoraj ni 

bilo več. Kljub temu so se začeli pojavljati zametki 

podjetništva. Žal pa socialistično podjetništvo ni omogočalo 

ene od ključnih stvari za pravi razvoj: možnosti kapitalske 

udeležbe za ključne ljudi teh podjetij. Po letu 1947 so se 

podjetja začela prestrukturirati v »organizacije združenega 

dela«, ki so popolnoma ustavile kakršne koli podjetniške 

poskuse. 

Prehod v tržno gospodarstvo V 80. letih prejšnjega stoletja so se mnoga slovenska 

podjetja znašla v hudih finančnih težavah in so celo 

propadla. Gospodarstvo se je srečalo z novo, prej neznano 

kategorijo – brezposelnostjo. Konec leta 1988 je 

jugoslovanski parlament sprejel Zakon o podjetjih, ki je 

dovoljeval zasebni kapital v podjetjih. Pravno podlago za 

razvoj malega podjetništva v Sloveniji je dal leta 1991 

sprejeti Zakon o razvoju malega gospodarstva, ki je 

zagotavljal pomoč pri ustanavljanju, poenostavljene upravne 

postopke in določena sredstva financiranja ter dal podlago 

za nastanek sklada za razvoj malega gospodarstva in 

pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Tudi tisti, ki 

so se tržno znašli in niso propadli, so morali skozi procese 

optimiziranja in zniževanja stroškov, tudi z odpuščanjem 

presežnih delavcev – zato se je v promocijo in pospeševanje 

samozaposlovanja vključil tudi Zavod RS za zaposlovanje. 

Vir: Ruzzier idr. 2008. 

V tem obdobju se pojavi splošna kriza celotnega evropskega kmetijstva. Sledili sta 

racionalizacija in specializacija, ki pa na Slovenskem nista prišli v poštev zaradi majhnosti 

kmetij. Obstanek v kapitalističnem gospodarstvu bi si mali kmetje zagotovili s komercializacijo 

– povezovanjem v zadruge. Čeprav sistem ni uresničil pričakovane komercializacije in izhoda 

iz krize, kmeta v tem obdobju prvič primerjajo s podjetnikom (Lazarevič v Čepič idr. 1994, 45–

54). 

V 80. letih 20. stoletja se je v strokovnih krogih izoblikovala naslednja definicija podjetništva 

(Vahčič idr. 1998, 50): »Podjetništvo je poskus ustvariti dodano vrednost s pomočjo odkrivanja 

poslovnih priložnosti, obvladovanja tveganja, ki ustreza tej priložnosti, in s pomočjo 

komunikacijskih in poslovnih (menedžerskih) sposobnosti in znanja mobilizirati človeške, 

finančne in materialne vire, potrebne za uspeh podjetja.« 
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K uveljavljanju podjetništva je veliko pripomogla tretja tehnološka revolucija. Le-ta označuje 

razvoj elektronike, računalnikov in telekomunikacije. Prinesla je nove potrošne izdelke ter 

začela spreminjati pomen dotedanjih proizvodnih in poslovnih procesov. Z njimi se je 

zmanjšala potreba po delovni sili v proizvodnih procesih. Sočasno je prišlo do možne 

specializacije na področju poslovnih storitev. Številne poslovne operacije, ki so se prej izvajale 

v industrijskih podjetjih, so se osamosvojile v neodvisnih storitvenih podjetjih. To velja za 

funkcije, kot so dizajn, informatika, računovodstvo, trženje, finance, razvoj, logistika, zunanja 

trgovina, pravna služba, vzdrževanje, usposabljanje. Tudi storitve, kot so kadrovski posli in 

menedžment, lahko najamemo na tržišču (Vahčič idr. 2000, 13). 
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3 OBRT IN UMETNOST 

»Izboljšanje pogojev v svetu ni bistveno odvisno od spoznanj znanosti, temveč od izpolnitve 

človeških tradicij in idealov.« Albert Einstein 

3.1 Razvoj in pomen obrti 

Vzporedno z razcvetom trgovine se na območju današnje Slovenije pojavi tudi poklicna obrt, 

organizirana in povezana v cehe. V nasprotju s trgovino za cehe izvoz ni značilen, saj je njihov 

obseg poslovanja zadosten le za mesto in njegovo širšo okolico (Čepič idr. 1994). Preglednica 2 

prikazuje ljubljanske obrti v 17. stoletju. 

Preglednica 2: Ljubljanske obrti v 17. stoletju 

Obrt 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 

Kovinska1 30 18 35 45 38 34 26 27 33 19 

Usnjarska in 

kožna2 

42 32 39 62 48 52 42 55 42 31 

Tekstilna in 

oblačilna3 

33 21 31 41 39 41 32 47 59 46 

Kamnarska4 14 8 12 15 14 10 5 5 7 11 

Lesna5 14 13 13 16 19 13 11 19 21 14 

Obrti kosti in 

žime6 

- - - - - - - 1 7 2 

Prehranjevalna7 32 23 34 42 37 39 24 35 42 31 

Umetnostna8 - - 3 7 11 5 1 5 5 - 

Zdravstveno-

higienska9 

2 4 4 5 4 4 3 4 5 3 

Skupaj 167 119 171 233 212 198 144 198 221 157 
1 Kovinska obrt: kovači, umetni kovači, ključavničarji, kleparji, nožarji, sabljarji, iglarji, ostrogarji, 

kotlarji, zvonarji, puškarji, pasarji, zlatarji, kositrarji, okleparji, urarji in pozlatarji. 
2 Usnjarska in kožna obrt: usnjarji, irharji, izdelovalci kordovana, torbarji, jermenarji, sedlarji, čevljarji, 

krznarji, rokavičarji in knjigovezi. 
3 Tekstilna in oblačilna obrt: tkalci, suknarji, suknostrižci, barvarji, tiskarji platna, krojači, klobučarji, 

trakarji, vrvarji, nogavičarji, pletilci, izdelovalci odej. 
4 Kamnarska obrt: stavbeniki, zidarji, kamnoseki, lončarji, steklarji. 
5 Lesna obrt: mizarji, strugarji, tesarji, sodarji, kolarji, izdelovalci puškinih kopit, izdelovalci orgel. 
6 Obrti kosti in žime: glavnikarji, izdelovalci gumbov, strugarji, žimarji, milarji. 
7 Prehranjevalna obrt: peki, mesarji, medičarji in pivovarji. 
8 Umetnostna obrt: kiparji, slikarji, rezbarji. 
9 Zdravstveno-higienska obrt: ranocelniki, lekarnarji, brivci. 

Vir: Čepič idr. 1994, 7. 

Kot opisuje Brasova (1988, 90), so bili cehi močna stanovska institucija, ki je obvladovala 

strokovno, poklicno in zasebno življenje svojih članov – rokodelcev, imela pa je tudi strogo 

obrtnopoklicni značaj. Povezovanje v cehe je rokodelcem omogočalo konkurenčnost in 
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zagotavljalo strokovnost, ki so jih zagotavljali s tremi ključnimi zahtevami: dokazilo o 

strokovni usposobljenosti mojstra, varovanje skupnih interesov cehov in preprečevanje 

konkurence med mojstri s pomočjo strogih pravil o kakovosti, številu in prodajni ceni izdelka. 

Točka preloma je prišla s svobodo in pravico do obrtnih dejavnosti, ko se je število obrtnikov 

podvojilo. Temu je sledila potreba po kakovosti izdelkov, zato se specializaciji ni bilo mogoče 

izogniti in nastale so manufakture. 

V srednjem veku se je – ob Ljubljani – na področju obrti hitro razvijala tudi Škofja Loka 

(Andrejka in Planina 1936, 18). Kot zanimivost Andrejka in Planina (1936, 19) navajata, da so 

imeli loški cehi poleg obrtnikov včlanjene tudi njihove žene. Prvi ustanovljen ceh v Škofji Loki 

je bil v sredini 15. stoletja krojaški ceh, kmalu za tem so pravice podelili še čevljarskemu in 

krznarskemu cehu. Sledila sta kovaški ceh konec 15. in lončarski ceh začetek 16. stoletja. 

Kasneje sta bila zastopana tudi pekovski in mesarski ceh.  

Posebno vlogo je v Škofji Loki imela umetnostna obrt, ki jo Veider (1936, 25) razdeli po 

skupinah glede na stroko: 1) stavbarstvo, 2) kiparstvo in rezbarstvo, 3) slikarstvo, 4) 

umetnostno mizarstvo, 5) umetnostno kleparstvo, 6) zlatarstvo, 7) izdelovanje orgel, 8) vezenje, 

9) izdelovanje kipcev iz voska, 10) slikanje na steklo, 11) izdelovanje modelov za peko malega 

kruhka.  

Po svetovni vojni so se vse obrti začele živahno razvijati in njihovo število je iz leta v leto 

naraščalo. Leta 1934 zaradi stroge davčne politike in splošnega slabega gospodarstva sledi 

kriza, ki pa ne traja dolgo, saj se stanje leta 1935 znova normalizira in pokaže se rahel napredek 

(Andrejka in Planina 1936). 

3.2 Rokodelstvo 

Tradicija rokodelstva na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem je dolga in bogata. Rokodelstvo 

je bilo od nekdaj razvito tako na podeželju kot v mestih, kjer so večinoma živeli trgovci in 

obrtniki. Od srede 15. stoletja je škofjeloško območje na gospodarskem, kulturnem in 

socialnem področju močno zaznamovalo cehovstvo. Rokodelstvo in obrt sta pripomogla, da je 

Škofja Loka že v srednjem veku postala upravno in obrtniško-trgovsko središče celotnega 

loškega ozemlja, hkrati pa eno najrazvitejših mest v slovenskem prostoru (Gorišek 1961, 165). 

Tako kot ostale obrti je tudi rokodelstvo v povojnih letih doživelo razcvet, ki svoj višek doživi 

leta 1933, kasneje pa število rokodelcev začne padati. Razlog je bil v zastoju lesne trgovine, ki 

je na škofjeloškem območju ustavil številne vodne žage. Leta 1936 je bilo na Loškem 

registriranih 716 obrti, od tega 365 rokodelskih, 142 prostih in 209 koncesioniranih (Andrejka 

in Planina 1936, 38), ki so prikazane v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Zastopanost obrti na območju Škofje Loke leta 1936 

Rokodelske obrti Proste obrti Koncesionarne obrti 

Čevljarji 106 Mlinarji 46 Gostilne 113 

Mizarji 50 Žagarji 39 Podkovski kovači 44 

Krojači 43 Izdelovalci čipk, 

pletenin 

22 Tesarji 12 

Šivilje 29 Zidarji 6 

Mesarji 21 Avtoprevozniki 12 Kamnoseki 3 

Kolarji 18 Opekarji 10 Kino 3 

Peki 17 Izdelovalci 

zabojčkov za čevlje 

4 Krovci 3 

Sedlarji 14 Sodarji 3 

Ključavničarji 10 Žagarji drv 3 Instalaterji 2 

Kleparji 7 Izdelovalci 

žganja/likerja 

2 Krovnikarji 2 

Orodni kovači 6 Pogrebni zavodi 2 

Brivci 5 Izdelovalci lesenih 

delov za stole 

1 Vodnjakarji 2 

Strojarji 5 Izdelovalci kisa 1 

Glavnikarji 3 Likarji 1 Kavarne 1 

Slaščičarji 3 Plakaterji 1 Konjači 1 

Slikarji 3 Šivalci odej 1 Ljudske kuhinje 1 

Urarji 3     

Žebljarji 3     

Klobučarji 2     

Knjigovezi 2     

Kotlarji 2     

Dežnikarji 1     

Mehaniki 1     

Pilarji 1     

Sodarji 1     

Skupaj 356 Skupaj 142 Skupaj 199 
 

 

Vir: Andrejka in Planina 1936, 38. 

3.3 Lesena igra marjanca 

Marjanca je stara namizna igra z vrtavko in kroglicami (SSKJ 2005). Gre za ročno izdelano 

leseno »ruleto«, ki ima tik ob robu devet vdolbinic, označenih s številkami. V sredino izstružene 

»sklede« postavimo lesene kroglice, ki jih s pomočjo vrtavke razpršimo po polju in se 

prilagajajo vdolbinicam. Kroglice, ki se ujamejo v vdolbinice, predstavljajo število točk, ki jih 

je igralec dosegel, med njimi je tudi ena obarvana drugače in prinaša dvojno število točk. 

Igra je primerna za več igralcev hkrati. Vsak igralec igra samostojno, ko je na potezi zavrti 

vrtavko, da razprši kroglice. Točke se seštevajo, cilj igre pa je čim hitreje doseči dogovorjeno 

število točk (na primer. 100). Igre je konec, ko prvi (zmagovalec) doseže dogovorjeno število 

točk. Poraženec je tisti, ki ima ob koncu igre najnižje število točk. 
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V Muzeju novejše zgodovine Celje smo našli zapis, v katerem lahko preberemo, da je marjanco 

po svetu razširila ribniška obrt, od kod izvira ime igre, pa ne ve nihče (Gologranc-Zakonjšek 

2014, 29). 

Da bi našli izvor igre, smo se obrnili tudi na Slovenski etnografski muzej, v katerem hranijo tri 

različne igre marjanca.  

V knjigi Igrače Tomažičeva predvideva (2015, 180) da sta bili dve izmed njih, narejeni med 

obema vojnama, namenjeni zabavam v gostilnah. Ena pa je bila izdelana leta 1974 v Minsku in 

smo jo »uvozili«. 

 

Slika 1: Ribniška marjanca 

Vir: Rokodelski center Ribnica 2019. 
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4 POSLOVNO MODELIRANJE 

»Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč odločanje z 

včerajšnjo logiko.« Peter Drucker  

4.1 Spreminjanje poslovnega modeliranja 

Pri spreminjanju poslovnega modeliranja ima glavno vlogo dodana vrednost, ki jo podjetja 

ustvarjajo za družbo. Medtem ko tradicionalni poslovni modeli izhajajo iz podjetja in tega, kaj 

lahko kupcem ponudijo, moderni pristopi v ospredje postavijo kupca in njegove želje. Podjetja 

si zato prizadevajo k temu, da se čim bolje vklopijo v vsakdanja življenja svojih kupcev. Ni več 

pomembno, kako in kje lahko ustvarjamo prihodke, ampak kakšno vrednost je trg pripravljen 

sprejeti. Na kakšen način bomo kupce nagovorili, je odvisno od poslovnega modela, kar 

posledično vpliva tudi na strategijo podjetja (povzeto po Osterwalder in Pigneur 2010). 

Termin »poslovni model« so v pomenu, kot ga poznamo danes in sovpada z obdobjem podjetij 

dotcom, prvič uporabili v poznih devetdesetih letih (Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005). 

Ugotovili so, da imajo kljub različnosti uporabe nekaj skupnih stališč: 1) poslovni model se 

razvija kot nova enota analize poslovanja, 2) poudarja celovit pristop na sistemskem nivoju 

razlage, kako podjetje posluje, 3) aktivnosti v podjetjih imajo pomembne vloge v različnih 

konceptualizacijah predlaganega poslovnega modela, 4) poslovni modeli skušajo pojasniti, 

kako je vrednost predlagana in kako zajeta.  

Na splošno lahko trdimo, da je poslovni model konceptualno orodje, ki vsebuje nabor objektov, 

konceptov in njihovih povezav, katerih cilj je pojasniti poslovno logiko specifičnega podjetja. 

Je predstavitev vrednosti, ki jo podjetje ponuja enemu ali več segmentom kupcev, ter 

arhitekture podjetja in njegovega partnerskega omrežja za ustvarjanje, trženje in dostavo te 

vrednosti in povezanega kapitala za ustvarjanje dobičkonosnega in trajnega prihodkovnega toka 

(Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005). 

Rappa (2010) definira različne poslovne modele: 

– posredniški, 

– oglaševalski, 

– informacijski-posredniški, 

– trgovski, 

– model proizvajalca kot neposrednega ponudnika, 

– podružnični, 

– model skupnosti, 

– naročniški, 

– model plačila glede na uporabnost. 
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Po definiciji, kot jo navaja Osterwalder s sodelavci (2005), nekatere Rappove vrste modelov 

nastopajo le kot lastnosti ali deli poslovnega modela Kanvas. 

4.2 Opredelitev poslovnega modela 

Kovačič in Vintar (1994, 42) trdita, da se človek pogosto niti ne zaveda, da večino svojih 

aktivnosti izvršuje po nekem vzorcu ali modelni prestavi. Večino modelov, ki jih uporabljamo 

v vsakdanjem življenju, je miselne ali abstraktne narave. Predstave o stvarnosti so v človekovi 

zavesti vedno nekoliko poenostavljene, saj so človekove sposobnosti abstraktnega mišljenja in 

pomnjenja omejene. Pomembnost modelov in njihove uporabe je ena ključnih značilnosti vseh 

inženirskih disciplin. Dandanes so modeli pogosto nepogrešljivi pri prikazovanju stvarnosti 

oziroma njenih delov. Ljudje z različnimi interesi jih uporabljajo v najrazličnejše namene. 

Njihova primarna vloga je prispevek k boljšemu razumevanju stvarnosti, ki jo modeli 

prikazujejo. To je mogoče doseči z osredotočanjem predvsem na vsebinsko pomembne dele 

stvarnosti. Poleg boljše predstavitve stvarnosti so ti modeli uporabni tudi za povečanje 

možnosti predvidevanja. 

Kovačič (1998, 99) model splošno definira kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo 

kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik. 

Model opisuje kot neko stvar, ki obstaja, je v razvoju ali je načrtovana. Kovačič (1998, 34) tudi 

trdi, da je cilj izdelave modela zajeti tiste vidike sistema, ki so pomembni za določen namen, 

ter skriti oziroma zanemariti ostale. Običajno ima model dve nalogi: 1) omogoča boljšo 

predstavitev, opredelitev in razumevanje obravnavanega problema in 2) poveča možnost 

predvidevanja. 

Razlogi za izdelavo poslovnega modela so tudi v tem, da ta ponuja (Damij 2009, 49): 

– razumevanje poslovanja podjetja, 

– osnovo za izboljševanje trenutne poslovne strukture in operacij, 

– možnost eksperimentiranja. 

Teece (2010) je prepričan, da so poslovni modeli vsestranska tema za obravnavo podjetja in so 

uporabni na več področjih. Kljub temu nimajo svoje veje, kamor bi jih umestili. Ne glede na 

to, ali je bolj primeren na področju inoviranja, kakovosti ali strateškega menedžmenta, je termin 

poslovni model dobro uveljavljen v praksi. 

Kovačič dodaja še (Kovačič in drugi 2004, 79-80): 

– ustvarjanje celotne slike poslovanja in s tem boljši pregled nad delovanjem podjetja, 

– odkrivanje slabosti v izvajanju procesov, 

– prikazovanje predlogov prenove, 

– preizkušanje na modelih (različni scenariji) pred uvajanjem v praksi, 

– razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesov, kar služi za informatizacijo procesa. 
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Poslovni model, kot trdita Osterwalder in Pigneur (2010, 14), je utemeljitev, kako organizacija 

ustvarja, prinaša in zajema vrednost. Gre zlasti za konceptualizacijo organizacije, ki zajema tri 

ključne vidike (Osterwalder 2004): 

– Kako so komponente in njihove funkcije ali deli integrirani, da ustvarjajo vrednost za 

stranke? 

– Kako se ti deli med seboj povezujejo znotraj organizacije, v dobavnih verigah in interesnih 

skupinah? 

– Kako organizacije ustvarjajo vrednost, dobiček v medsebojnih povezavah? 

4.3 Analiza SWOT 

Tavčar (2008, 172) opisuje analizo SWOT (ang. strenghts, weaknesses, opportunities, threats, 

slov. slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti) kot metodološko jedro analiziranja okolij. 

Obsega priložnosti organizacije (dela, programa organizacije), prikazane na sliki 2: notranje 

prednosti in zunanje izzive na eni strani, na drugi pa težave – notranje slabosti in zunanje 

nevarnosti. Iz notranjih prednosti in slabosti sledi konkurenčnost, iz zunanjih izzivov in 

nevarnosti pa privlačnost okolja (tržišče, partnerjev v menjalnih razmerjih). Konkurenčnost naj 

ponuja odjemalcem oziroma udeležencem organizacije boljše in več koristi kot tekmecem; 

dobro konkurenčno prednost je težko posnemati. Njen namen je odpiranje možnosti za večjo 

uspešnost organizacije. Privlačnost okolja, v katerem organizacija deluje ali namerava delovati, 

ponuja izzive, ki jih organizacija s svojimi temeljnimi zmožnostmi izrablja ali pa se z njimi 

učinkovito varuje pred nevarnostmi (Tavčar 2008). 

 

Slika 2: Analiza SWOT oziroma SPIN 

Vir: Tavčar 2008, 172. 
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5 POSLOVNI MODEL KANVAS 

»Obstaja način kako napraviti bolje – najdi ga!« Thomas Edison 

Prva sta poslovni model Kanvas definirala Osterwalder in Pigneur (2010) v svoji knjigi 

Business Model Generation. S pomočjo Kanvasa bomo v empiričnem delu predstavili poslovni 

model za novonastalo podjetje, ki je glavni predmet te zaključne projektne naloge. 

Kanvas je vizualno orodje, ki je na prvi pogled podobno tabeli ali, kot pravi dobeseden prevod, 

platnu, na katerem predstavimo vse bistvene sestavine poslovnega modela. To nam omogoča 

preglednost in nam pomaga, da dejansko vidimo medsebojne povezave in soodvisnosti. Opisuje 

način, kako podjetje ustvarja in prinaša vrednost za kupce in jo zajema za nas. Gradniki na levi 

strani Kanvasa predstavljajo razmerja do dobaviteljev, medtem ko gradniki na desni razmerja 

do kupcev. Spodnja gradnika predstavljata denarni tok – stroškovnega in prihodkovnega, v 

središču pa vse skupaj povezuje ponudba vrednosti. Kupci, njihova vrednost in ključni partnerji 

so najpomembnejši del modela, ki se med seboj povezujejo in so soodvisni (Osterwalder in 

Pigneur 2010).  

Kanvas ima devet gradnikov, ki jih prikazuje slika 3. Osnovni in osrednji je ponudba vrednosti. 

Vrednost, ki jo ponujate, boste najlažje opredelili, če veste, kaj je problem, ki ga rešujete, in kaj 

je rešitev, ki jo ponujate. To ni edini pristop k ponudbi vrednosti. Zelo verjetno je, da nekaj že 

ponujate. Kaj je dejanska vrednost vaše ponudbe za vaše kupce? Zelo verjetno je, da se vaša 

predstava o vaši vrednosti in predstava o tej vrednosti med vašimi kupci razlikujeta. Težava 

nastopi, če je ta razlika v predstavi prevelika (Savić 2014). 

 

Slika 3: Poslovni model Kanvas 

Vir: Strategyzer 2019. 
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5.1 Segmentacija kupcev 

Za koga oziroma komu ustvarjamo vrednost? 

Kdo so naši kupci, stranke in uporabniki?1 

Kot opisuje knjiga Business model Generation (Osterwalder in Pigneur 2010), je gradnik 

segmentacija kupcev skupina različnih ljudi in podjetij, katere s svojo ponudbo vrednosti 

ciljamo in jih želimo doseči. To vključuje stranke, za katere ni nujno, da ustvarjajo prihodke, 

vendar so potrebne za uresničitev poslovnega modela. 

Osterwalder in Pigneur trdita (2010), da so kupci srce poslovnega modela, saj predstavljajo naš 

vir prihodka; brez njih ni mogoče uspešno poslovati na dolgi rok. Da bi lažje zadovoljili njihove 

potrebe in se čim bolj vključili v njihovo vsakdanje življenje, jih združujemo v različne skupine 

– glede na skupne atribute, delo, ki ga opravljajo, ali navade, ki jih imajo. Ob tem se moramo 

zavedati, da je nemogoče ugoditi vsem in zato izpostaviti le najpomembnejše ter skrbno 

oblikovati poslovni model glede na specifičnost potreb. Pri tem imamo lahko eno ali več ciljnih 

skupin, ki jih lahko dosegamo prek različnih distribucijskih kanalov, ki zahtevajo različne vrste 

odnosov ali imajo bistveno drugačno donosnost. 

Za segmente kupcev so značilne prepoznavnost, merljivost, razlikovanje, velikost in 

dosegljivost (Osterwalder in Pigneur 2010): 

– trg široke potrošnje se osredotoča na veliko skupino kupcev s podobnimi potrebami ali 

težavami. Primer: trg zabavne elektronike. 

– nišni trg zadovoljuje specifično, specializirano skupino ljudi, pogosto gre za odnose med 

dobavitelji in kupci. Primer: povpraševanje po rezervnih delih za avtomobile je odvisen od 

prodaje avtomobilov. 

– segmentiran trg je razdeljen na različne segmente, pri čemer gre za različne skupine ljudi, 

ki jih povezujejo podobne potrebe ali težave. Primer: trg ponuja DSRL in digitalne 

fotoaparate, namenjene bodisi profesionalnim fotografom, ki s pomočjo fotografije služijo, 

bodisi družinam, ki želijo s fotografijami oblikovati album. 

– raznovrstni trg služi dvema popolnoma različnima in med seboj nepovezanima skupinama 

odjemalcev z različnimi potrebami ali težavami. Primer: podjetje Virgin je eden izmed 

svetovno znanih medijev, hkrati pa se ukvarjajo tudi z letalsko industrijo. 

– večstranski trg so platforme, kjer so dva ali več segmentov med seboj povezani in odvisni. 

Primer: Podjetje, ki ponuja brezplačni časopis, hkrati potrebuje številčno bazo bralcev in 

veliko oglaševalcev, s pomočjo katerih bi lahko financirali stroške izdelave in distribucije 

časopisa. 

 
1 Vprašanji, povzeti po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
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5.2 Ponudba vrednosti 

Kakšno vrednost zagotavljamo kupcu? 

Kakšne težave in probleme poskušamo rešiti? 

Katere koristi ponujamo kupcu? 

Kakšno novost ali izboljšavo ponujamo segmentom kupcev?2 

Ponudba vrednosti je pravzaprav razlog za obstoj podjetja. Predstavlja skupek izdelkov ali 

storitev, ki pomenijo vrednost za določen segment kupcev. Vsak predlog vrednosti vsebuje 

ponudbo proizvodov ali storitev, ki skrbi za potrebe ali rešuje probleme, ki se pojavljajo na 

trgu. Drugače povedano: predlog predstavlja korist, ki jo podjetje ponuja kupcem. Koristi so 

lahko inovativne in predstavljajo novost, lahko pa so podobne že obstoječim ponudbam na trgu 

vendar z dodanimi aktivnostmi in kvalitetami (Osterwalder in Pigneur 2010). 

Vrednosti so lahko kvantitativne (na primer cena, hitrost storitve) ali kvalitativne (na primer 

dizajn, izkušnje s strankami) (Osterwalder in Pigneur 2010, 23).  

Primeri vrednosti za kupca (Osterwalder in Pigneur 2010, 23–25): 

– novost ponuja korist za povsem nov niz potreb, ki jih kupci pred tem niso zaznali, ker ni 

obstajala podobna ponudba. Primer: razvoj pametnega telefona z zaslonom na dotik.  

– izboljšanje učinkovitosti izdelkov je pogost način ustvarjanja vrednosti. Primer: računalniki 

so v zadnjih letih postali hitrejši in imajo več prostora za shranjevanje podatkov na disku.  

– dizajn je pomembna, a tudi težko merljiva vrednost. Izdelek lahko izstopa zaradi vrhunskega 

oblikovanja. Primer: modna industrija. 

– nizka cena je za cenovno občutljiv segment kupcev ključnega pomena pri izbiri med 

podobnimi ponudbami. Primer: nizkocenovni letalski prevozniki. 

– prilagajanje izdelkov ali storitev posebnim potrebam posameznim odjemalcev. 

– uporabnost pomeni ustvarjanje stvari, ki so primernejše ali preprostejše za uporabo. Primer: 

vse na enem mestu.  

– dostopnost izdelka ali storitve je lahko posledica inovacij ali novih tehnologij. Primer: 

podjetje NetJets je razvilo koncept, v okviru katerega ima več posameznikov ali podjetij v 

lasti eno letalo. 

– blagovna znamka vzbudi vrednost v preprostem dejanju, s katero se kupec poistoveti ali pa 

ta prikazuje status kupca. Primer: ura znamke Rolex označuje bogastvo.  

– zmanjšanje tveganja vpliva na odločitev o nakupu – z večjim zaznanim tveganjem se 

možnost za nakup zmanjša. Primer: enoletni garancijski servis zmanjša tveganja po okvari 

ali popravilu.  

– znižanje stroškov je pomemben način ustvarjanja vrednosti. Primer: cenejši naročniški paket 

za fiksni internet ob souporabi naročniškega paketa za mobilno telefonijo. 

 
2 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
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5.3 Distribucijski kanali 

Skozi katere distribucijske kanale želimo doseči kupce? 

Kako so naši distribucijski kanali medsebojno povezani? 

Kateri najbolje delujejo? 

Kateri so najbolj stroškovno učinkoviti? 

Kako smo jih vključili v rutine kupcev?3 

Kot navajata Osterwalder in Pigneur (2010, 27), distribucijski kanali predstavljajo način 

komunikacije, ki jo vzpostavimo s kupci, in način, kako kupcem dostavimo svojo ponudbo. 

Različne vrste kanalov predstavljajo vmesnike med podjetjem in kupci, s pomočjo katerih 

dosegamo pravo vrednost za podjetja in ponujamo korist odjemalcem. Obstajata dva tipa 

distribucijskih kanalov: posredni in neposredni. K posrednim uvrščata prodajo blaga ali storitev 

s pomočjo posrednikov, k neposrednim pa sodi prodaja ali storitev končnim kupcem. 

Zahtevane faze distribucijskega kanala (Osterwalder in Pigneur 2010, 23–25): 

– zavedanje; Kako dvignemo ozaveščenost o naših izdelkih ali storitvah? 

– vrednotenje; Kako pomagati kupcem oceniti vrednosti ponudbe? 

– nakup; Kako lahko kupci kupijo določene izdelke ali storitve? 

– poprodajne aktivnosti; Kako zagotoviti kupcem poprodajno podporo? 

5.4 Odnosi s kupci 

Kakšne vrste odnosov pričakuje vsak posamezni segment kupcev? 

Na kakšen način bomo oblikovali in vzdrževali odnose?  

Kakšne stroške nam predstavljajo? 

Kako so povezani s poslovnim modelom?4 

Osterwalder in Pigneur (2010) opisujeta, da podjetje odnose s kupci oblikuje prek različnih 

kanalov, in poudarjata, da se mora ob tem jasno zavedeti, kakšno vrsto razmerja si želi z 

določenim segmentom kupcev ustvariti ter kako razmerja kasneje tudi vzdrževali.  

Vrste odnosov, ki obstajajo v povezavi podjetje-kupec (Osterwalder in Pigneur 2010, 29): 

– transakcijski temelji le na podlagi transakcije, kar pomeni, da podjetje in kupec nimata 

vzpostavljenega stvarnega odnosa. 

– dolgoročni odnosi omogočajo podjetjem stalno poslovanje s svojimi kupci. 

– osebna asistenca je odnos, ki temelji na človeški interakciji.  

– individualna osebna asistenca je najbolj neposreden odnos, ki ga lahko podjetje vzpostavi s 

kupcem in omogoča razvoj intimnega odnosa, ki temelji na zaupanju.  

 
3 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
4 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
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– samopostrežba je vrsta odnosa, pri katerem družba nima neposrednega odnosa s kupci, 

zagotavlja pa vsa potrebna sredstva, da si kupci pomagajo sami. 

– skupnosti omogočajo podjetjem, da postanejo bolj vključena med stranke in olajšajo 

povezave med samimi člani skupnosti.  

– soustvarjanje pomeni vključevanje kupcev pri oblikovanju novih in inovativnih izdelkov. 

5.5 Prihodki 

Koliko so kupci pripravljeni plačati za ponudbo vrednosti? 

Kakšen način plačevanja bi izbrali kupci? 

Kakšno vrednost kupci trenutno plačujejo in kako?5 

Podjetja si prizadevajo ustvariti enega ali več virov prihodkov, ki izhajajo iz posameznih 

segmentov kupcev in temeljijo na različnih cenovnih strategijah. Vsak vir prihodkov ima lahko 

različne metode določanja cen, ki lahko nastopajo v obliki enkratnih plačil (prodaja) ali 

ponavljajočih se prihodkov (naročnine) (Osterwalder in Pigneur 2010). 

Vrste virov prihodkov (Osterwalder in Pigneur 2010, 31): 

– prodaja predstavlja najpogostejši vir prihodkov. Gre za prodajo lastništva nad materialnimi 

dobrinami. 

– plačilo uporabe pomeni, da podjetje ustvarja prihodke s prodajo storitev. 

– članarine oziroma naročnine so ponavljajoči se prihodki, ki jih ustvarjajo s ponujanjem 

dostopa do določenih storitev. 

– najem oziroma zakup pomeni, da podjetje prihodke pridobiva z začasnim dodeljevanjem 

pravice do uporabe določenega proizvoda za določeni čas. 

– licenciranje je način pridobivanja prihodkov, kjer podjetje podeljuje pravice do uporabe ali 

izkoriščanja zaščitene intelektualne lastnine v zameno za provizijo. 

– posredniške provizije podjetje pridobiva na podlagi posredovanja med dvema ali več 

strankami.  

– oglaševanje omogoča podjetju, da ustvarja prihodke z oglaševanjem drugih proizvodov, 

storitev oziroma blagovnih znamk. 

5.6 Ključni viri 

Katere ključne vire zahteva ponudba vrednosti? 

Katere ključne vire zahtevajo distribucijski kanali? 

Katere ključne vire zahtevajo odnosi s kupci? 

Kaj so ključni viri?6 

 
5 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
6 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
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Vsak poslovni model zahteva ključne vire, saj podjetju omogočajo, da ustvarja in ponuja 

vrednost za stranke, dosega želene trge, vzdržuje odnose s kupci in ustvarja prihodke, kar 

navsezadnje omogoča delovanje poslovnega modela (povzeto po Osterwalder in Pigneur 2010) 

Delitev ključnih virov (Osterwalder in Pigneur 2010, 35): 

– fizična sredstva predstavljajo proizvodne obrate, stroje, zgradbe … 

– intelektualna sredstva predstavljajo blagovne znamke, patenti, avtorske pravice, baze 

podatkov …  

– človeški viri so nujni v vsakem podjetju, saj predstavljajo zaposlene in so ključnega pomena 

za ustvarjanje in prenos znanja. 

– finančni viri so denarni tokovi, kreditne linije ali delniške možnosti. 

5.7 Ključne aktivnosti 

Katere ključne aktivnosti zahteva ponudba vrednosti? 

Katere ključne aktivnosti zahtevajo distribucijski kanali? 

Katere ključne aktivnosti zahtevajo odnosi s kupci?7 

Ključne aktivnosti predstavljajo najpomembnejše dejavnosti, ki jih mora podjetje uspešno 

izvesti, da kupcem zagotavlja želeno vrednost (Osterwalder in Pigneur 2010).  

Delitev ključnih aktivnosti (Osterwalder in Pigneur 2010, 37): 

– proizvodnja se nanaša na načrtovanje, proizvodnjo in dostavo izdelka v določenih količinah 

in ustrezne kakovosti. 

– reševanje problema ponuja nove rešitve za določeno težavo, ki se pojavi med kupci. 

– omrežje oziroma platforma zahteva nenehno razvijanje in vzdrževanje, vendar na ta način 

podjetje gradi skupnost in širi bazo podatkov 

5.8 Ključni partnerji 

Kdo so naši ključni partnerji? 

Kdo so naši ključni dobavitelji? 

Katere ključne vire nam zagotavljajo partnerji? 

Katere ključne aktivnosti namesto nas izvajajo partnerji?8 

Osterwalder in Pigneur (2010) opisujeta gradnik ključnih partnerjev kot mrežo dobaviteljev, 

odjemalcev in partnerjev, ki pomagajo pri uresničitvi ideje in vse pogosteje predstavljajo temelj 

mnogih poslovnih modelov. Razlikujemo med štirimi tipi partnerstev: 1) strateške povezave 

 
7 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
8 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
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med nekonkurenčnimi podjetji, 2) kooperacija/konkurenčnost, 3) skupna vlaganja za razvoj 

novih podjetij, 4) kupec : dobavitelj. 

Podjetja sklepajo partnerstva iz različnih razlogov. Glede na razloge za povezovanje so to: 1) 

optimizacija in ekonomija obsega, 2) zmanjšanje tveganj in negotovosti, 3) pridobivanje 

določenih virov in dejavnosti. Ključni partnerji lahko predstavljajo tudi naše kupce. 

– optimizacija predstavlja najbolj pogosto obliko partnerstva. Pri tem je v ospredju prenos 

aktivnosti na zunanje izvajalce zaradi optimizacije stroškov.  

– zmanjšanje tveganj in negotovosti je oblika povezovanja, ki pomaga zmanjšati tveganja v 

konkurenčnem okolju, za katerega je značilna negotovost. Nič nenavadnega ni, če podjetja 

med seboj oblikujejo strateške povezave na enem področju, medtem ko so na drugem 

področju med seboj tekmeci. 

– pridobivanje določenih virov in aktivnosti je pomembno, saj ima le malo podjetij v lasti vsa 

potrebna sredstva ali sama izvajajo vse dejavnosti, ki opisujejo poslovni model. Zato raje 

razširijo svoje zmožnosti, tako da se povezujejo z drugimi podjetji, da si zagotovijo potrebna 

sredstva ali prek njih izvajajo določene dejavnosti. Razlogi so predvsem v pridobivanju 

pravic in licenc, dostopu do večjega obsega kupcev ali potreba po večji strokovnosti in 

specializaciji. 

5.9 Struktura stroškov 

Kateri so najpomembnejši stroški, povezani s poslovnim modelov? 

Kateri ključni viri so najdražji? 

Katere ključne aktivnosti so najdražje?9 

Glede na njihove lastnosti stroške razlikujemo (Osterwalder in Pigneur 2010, 41): 

– fiksni stroški ostajajo vedno enaki, ne glede na obseg proizvodnje (najemnine, plače). 

– variabilni stroški se spreminjajo glede na obseg proizvodnje (material, potni stroški). 

– ekonomija obsega predstavlja prihranke, ki nastanejo zaradi večjega števila obsega (cena na 

proizvod se ob večji proizvodnji zniža). 

– ekonomija povezanosti predstavlja prihranke, ki nastanejo zaradi vzajemnih učinkov (način 

trženja enega izdelka je primeren za več distribucijskih kanalov ali za različne segmente 

kupcev). 

  

 
9 Vprašanja, povzeta po Business model Generation, Osterwalder in Pigneur 2010. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE TRGA IN ANALIZA SWOT 

Zgodovinskih zapisov o izvoru igre marjanca nismo našli, zato smo se odločili raziskati 

obstoječi trg. Po pomoč smo se najprej obrnili na Center DUO in spletni portal Loške novice. 

Center DUO nam je pomagal pri iskanju rokodelskega mojstra, ki bi morebiti igro že izdelal in 

smo ga tudi našli. S predstavnikom Centra DUO smo izvedli intervju o potencialu igre in o 

možnosti sodelovanja. Spletni portal Loške novice je objavil članek, v katerem smo prosili za 

kakršnokoli informacijo o igri marjanca. Vsi, ki so se odzvali z informacijami, so izpolnili 

anketni vprašalnik, ki se je nanašal na poznavanje igre marjanca. Poleg že omenjenega 

vprašalnika smo izvedli tudi splošno spletno anketo: ljudi smo spraševali o družabnih igrah, o 

rokodelstvu in igri marjanca. Izdelali smo tudi analizo SWOT, ki nam je pokazala priložnosti, 

slabosti, izzive in nevarnosti.  

6.1 Rezultati raziskave trga 

Za več informacij o igri in njenem potencialu na trgu smo poleg testiranja igre izvedli anketo 

in intervju ter raziskali obstoječi trg s konkurenco. Zbrane podatke smo nato analizirali in jih 

uporabili kot izhodišče in pomoč za izdelavo poslovnega modela. 

6.1.1 Analiza ankete 

Splošno anketo o družabnih igrah in poznavanju igre marjanca smo izvajali na dva načina. Del 

anketnih rezultatov smo dobili na terenu; anketirali smo na Mestnem trgu v Škofji Loki, kjer je 

bilo od skupno 65 anketirancev, od tega 21 moških in 44 žensk. Drugi način pa je bila spletna 

anketa, kjer je bilo 83 anketirancev, od tega 31 moških in 52 žensk. Kot prikazuje slika 4, je 

anketo skupno izpolnilo 148 ljudi, 52 moških in 96 žensk. 

 

Slika 4: Spol 
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Starostno smo anketirance razdelili v štiri skupine in glede na sliko 5 lahko ugotovimo, da je 

med skupno 148 anketiranci največ starih od 21 do 30 let. Druga največja skupina so 

anketiranci, stari med 31 in 50 let, 51 let ali več je imelo 23 anketirancev. Najmanj, natančneje 

samo en anketiranec je bil mlajši od 20 let. 

 

Slika 5: Starostne skupine 

Ciljna publika ankete je bilo lokalno prebivalstvo, zato smo del ankete izvajali tudi v mestnem 

jedru Škofje Loke, kar se vidi na sliki 6, ki prikazuje regijo, v kateri anketiranci prebivajo. Na 

vprašanje je odgovorilo skupno 148 ljudi. Največ, kar 116, jih prihaja iz Gorenjske regije, sledi 

Osrednja Slovenija, kjer živi 28 anketirancev, 4 anketiranci pa prihajajo iz Savinjske regije. 

 

Slika 6: Regija bivanja 

Anketo smo razdelili na dva sklopa; v prvem sklopu so se vprašanja navezovala na preživljanje 

prostega časa: koliko ga namenijo igranju namiznih iger, s kom najpogosteje igrajo in kaj jim 

je pri igri pomembno. Kot je razvidno s slike 7, anketiranci svoj prosti čas najraje preživljajo 

aktivno.  
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Pri prvem vprašanju, na katerega je odgovorilo 148 anketirancev, nas je zanimalo, kako 

preživljajo svoj prosti čas, kar prikazuje slika 7. Največ (38) jih je odgovorilo, da prosti časa 

preživljajo v naravi. S 37 odgovori sledi šport. Anketiranci so imeli tudi možnost, da dopišejo 

svoj poljuben odgovor. Za to se je odločilo 11 anketirancev. Odgovori, kot so druženje s 

prijatelji (2), gasilci (1), skavti (2), kažejo, da se nekateri anketiranci radi družijo v skupinah, 

med njimi se trikrat pojavi tudi odgovor, da prosti čas preživljajo z otroki. Tako lahko 

sklepamo, da so med anketiranci tudi potencialni kupci. 

 

Slika 7: Preživljanje prostega časa 

Med 148 anketiranci jih največ, natančneje 72, namizne igre igra nekajkrat na leto. Enkrat na 

mesec namizne igre igra 36 anketirancev. Medtem ko 14 anketirancev namiznih iger ne igra. 

Natančnejše rezultate na drugo vprašanje, kako pogosto igrajo namizne igre, prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Igranje namiznih iger 
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Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, s kom največkrat igrajo namizne igre. Kot odgovor smo 

jim ponudili tri možnosti: z družino, s partnerjem/partnerko, s prijatelji ali drugo. Med 148 

vprašanimi jih namizne igre največ igra s prijatelji (62 anketirancev). 41 vprašanih jih 

najpogosteje igra s partnerjem ali partnerko, 39 pa jih je odgovorilo, da najpogosteje namizne 

igre igrajo z družino. Med možnostmi je bil tudi odgovor drugo, za katerega se je odločilo 6 

anketirancev. Natančnejše rezultate prikazuje slika 9. 

 

Slika 9: Najpogostejša družba pri igranju 

Četrto vprašanje se navezuje na to, kje največkrat igrajo namizne igre. Na vprašanje je 

odgovorilo vseh 148 anketirancev, njihove odgovore pa prikazuje slika 10. Anketiranci so imeli 

možnost izbire med odgovori: doma, v knjižnici, v lokalu ali baru, na obisku ali na organiziranih 

družabnih večerih. Največ jih odgovorilo, da namizne igre igrajo doma (68) ali na obisku (51). 

Glede na glavno starostno skupino anketirancev je pričakovano, da možnosti v knjižnici ni 

izbral nihče. Možnost v baru je izbralo le 8 anketirancev, medtem ko na organiziranih družabnih 

večerih sodeluje 21 anketirancev. Zaradi tega sklepamo, da bo v primeru napačnega pristopa k 

promociji zanimanje za turnir slabo in ne bomo pritegnili pozornost mladih. 

 

Slika 10: Lokacija igranja 
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Peto vprašanje se navezuje na ceno namizne igre. Pri tem nas je zanimalo, kako pomembna je 

cena, ko se odločajo za nakup igre. Ponudili smo jim možnosti: zelo pomembna, pomembna, 

manj pomembna ali ni pomembna, ki so prikazane na sliki 11. Od skupno 148 anketirancev jih 

je večina (87) odgovorila, da cena je pomembna. 12 anketirancem je cena pri odločitvi za nakup 

namizne igre zelo pomembna, medtem ko je 34 anketirancev odgovorilo, da je cena manj 

pomembna pri odločitvi.  

 

Slika 11: Vpliv cene pri nakupu namizne igre 

Pri šestem vprašanju smo anketirancem našteli ostale možne vplive, ki so pomembni pri nakupu 

igre. Glede na ponujene možnosti se anketiranci za nakup najpogosteje odločijo, ker je primerna 

za zabavo, možnost je bila izbrana kar 56-krat. Pomembno se jim zdi, da lahko igro igra več 

igralcev hkrati (49) in da je primerna za več starostnih skupin (45). 35 anketirancem je med 

drugimi pomembno tudi to, da spodbuja logično razmišljanje. Dejstvo, da je igra poučna, je 

pomembno za 29 anketirancev. 27 anketirancev pravi, da se odločijo za nakup, ker igre 

spodbujajo njihovo ustvarjalnost, medtem ko je pri 22 vprašanih pomembno, da je primerna za 

otroke. Slika 12 prikazuje natančne rezultate šestega vprašanja. Na vprašanje je odgovorilo 148 

anketirancev, zaradi več možnih odgovorov je skupno število odgovorov 277. 

 

Slika 12: Drugi vplivi pri nakupu namizne igre 
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Pri sedmem vprašanju nas je zanimalo, ali so anketiranci za igro, ki je v celoti narejena iz 

naravnih materialov, pripravljeni odšteti več denarja kot za običajno igro. Za leseno igro jih je 

pripravljeno plačati višjo ceno 83 od skupno 148 anketirancev, kar prikazuje slika 13. 

 

Slika 13: Vpliv materiala na ceno igre 

Z osmim vprašanjem smo od anketirancev izvedeli, ali je zanje namizna igra primerno darilo 

za rojstni dan. Z izjemo 6 anketirancev (od skupno 148) so se strinjali, da je namizna igra 

primerna za darilo, kar prikazuje slika 14. 

 

Slika 14: Namizna igra kot darilo za rojstni dan 

Pred začetkom drugega sklopa smo anketirancem opisali igro marjanca, saj se nekatera 

vprašanja navezujejo neposredno na igro. Vsa vprašanja pa so povezana z rokodelstvom in 

lesenimi izdelki.  

Deveto vprašanje je povezano z nakupom rokodelskega lesenega izdelka. Pri tem vprašanju je 

sodelovalo vseh 148 anketirancev. Vprašali smo jih, ali so že kdaj kupili ročno narejen izdelek 

iz lesa. Večina med njimi je že kdaj v življenju kupila ročno izdelan izdelek, kar lahko 

razberemo s slike 15. 
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Slika 15: Nakup ročno izdelanega lesnega izdelka 

V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšen je namen izdelka oziroma čemu služi. Na 

deseto vprašanje je odgovorilo vseh 148 vprašanih. Poleg 31 anketirancev, ki ročno izdelanega 

lesenega izdelka še nikoli niso kupili, je 27 anketirancev kupilo kuhinjski pripomoček, ki je bil 

lesen in ročno izdelan. Anketirancev, ki so kupili izdelek kot dekoracijo, je bilo 21. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da je drug najbolj pogost razlog za nakup lesenega izdelka prav 

dekoracija, za kar je primerna tudi marjanca. 17 anketirancev je kupilo igračo in 9 družabno 

igro, ki je bila ročno izdelana iz lesa. Leseno orodje je kupilo 16 vprašanih, 12 pa jih je kupilo 

leseno pohištvo. Med sodelujočimi v anketi jih je 15 kupilo lesen modni dodatek. Rezultati so 

prikazani na sliki 16. 

 

Slika 16: Namen kupljenega izdelka 
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Sledi vprašanje, ki se navezuje na ceno ročno izdelanih izdelkov, in sicer nas je zanimalo, ali 

so anketiranci pripravljeni plačati višjo ceno za izdelek ročne izdelave. Vsi, z izjemo 11 

anketirancev, so za ročno izdelan lesen izdelek pripravljeni plačati višjo ceno. Prejeli smo 148 

odgovorov, ki so prikazani na sliki 17. 

 

Slika 17: Vpliv načina izdelave na ceno izdelka 

Glede na rezultate naslednjega vprašanja lahko sklepamo, da igra ni poznana. Slika 18 

prikazuje, da igro pozna le 39 anketirancev (od 148). Rezultat kaže na to, da je potencial za 

širjenje prepoznavnosti visok in hkrati prikazuje slabo poznavanje kulturne dediščine igranja.  

 

Slika 18: Prepoznavnost igre marjanca 

Naslednja tri vprašanja so bila namenjena anketirancem, ki igro marjanca poznajo. Anketirance, 

ki poznajo igro, smo prosili, naj napišejo, od kje marjanco poznajo. Vprašanje je bilo odprtega 

tipa. Skupno je bilo 12 različnih odgovorov. 9 vprašanim so igro predstavili starši. 8 

anketirancev se igre spominja iz otroštva, med njimi je tudi 6 anketirancev, ki so se z igro prvič 
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seznanili prek nas. Igro so anketiranci spoznali tudi pri svojih starih starših, natančneje 5 

anketirancev. Natančne rezultate prikazuje slika 19, pri vprašanju je sodelovalo 39 ljudi. 

Rezultati so prikazani na sliki 19. 

 

Slika 19: Poznavanje igre marjanca 

S slike 20 lahko razberemo, da ima 17 anketirancev marjanco doma. Pri tem je treba omeniti, 

da je na vprašanje odgovorilo samo 39 anketirancev, ki so potrdili, da igro poznajo. 

 

Slika 20: Lastništvo igre marjanca 
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Pri tretjem vprašanju, na katerega je odgovarjalo le 39 anketirancev, nas je zanimalo, ali bi igro 

priporočili tudi drugim. Vseh 39 anketirancev je bilo enotnih in bi igro priporočili tudi drugim, 

kar prikazuje slika 21. 

 

Slika 21: Priporočilo drugim 

Na predzadnje vprašanje ankete so odgovarjali vsi anketiranci (148). Preden smo jim zastavili 

vprašanje, smo anketirancem predstavili naš namen in jim na kratko razložili, kaj hočemo z 

igro doseči. Vprašanje se je glasilo: »Ali povezujete marjanco z rokodelstvom?« Med 148 

anketiranci je 5 anketirancev odgovorilo, da igre ne povezujejo z rokodelstvom. Razlog je 

morda v nepoznavanju igre. Rezultate prikazuje slika 22. 

 

Slika 22: Povezovanje marjance in rokodelstva 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, koliko so anketiranci pripravljeni odšteti za igro 

marjanca. Kot že omenjeno, smo za lažjo predstavo o ceni igro anketirancem tudi opisali. Na 

vprašanje o ceni so odgovarjali vsi anketiranci. Največ, kar 64 anketirancev, jih je marjanci 
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določilo ceno med 20,00 € in 25,00 €. Med anketiranci jih je 34 pripravljeno odšteti med 25,00 € 

in 30,00 €. 22 vprašanih je pripravljeno za marjanco plačati med 30,00 € in 35,00 €. Več kot 

35,00 € je za igro pripravljeno plačati 9 sodelujočih v anketi, medtem ko bi jih 19 plačalo le 

20,00 € ali manj. Natančnejše rezultate zadnjega vprašanje prikazuje slika 23. 

 

Slika 23: Cena marjance 

6.1.2 Analiza konkurence 

Marjanco smo umestili v panogo lesene domače in umetnostne obrti, v kateri smo poleg naše 

igre našli že dve obstoječi igri. Ena izmed njih je bila izdelana v omejeni izdaji in je trenutno 

ni mogoče kupiti. Izdelana je bila za namen poslovnega darila z dodelano zgodbo in je kot taka 

pridobila certifikat Art & Craft. Prednost našega izdelka je v tem, da bo izdelek namenjen 

splošni prodaji, in ne samo dotičnemu naročniku, kot je v tem primeru. Igra bo na voljo vsem, 

tako fizičnim kot pravnim osebam. 

Medtem ko prednost v primerjavi z omenjenim primerom vidimo v tem, da je marjanca izdelana 

po naročilu, za izdelavo pa uporabljamo avtohtone slovenske drevesne vrste. Njen namen ni 

samo igranje, s svojim dizajnom je primerna tudi za poslovno darilo. Kot podjetje smo družbeno 

naravnani in ustvarjamo boljšo prihodnost; za vsako prodano marjanco posadimo do štiri 

drevesa, ki so tako material za izdelavo igre iz avtohtone slovenske vrste. Naročnik lahko sam 

izbere, katera drevesa želi posaditi, ponujena je možnost graviranega posvetila, kar omogoča, 

da igro personalizira. Eleganten minimalističen videz ročno izdelane lesene igre je razlog, da 

ta ne bo pristala v omari, ampak na steni ali polici doma in bo tudi za okras. Prednost vidimo 

tudi v promociji samega izdelka, saj je v slovenskem prostoru – kljub temu da jo je mogoče 

dobiti na tržišču – še vedno slabo poznana in premalo razširjena. 
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6.2 Intervju z vodjo Rokodelskega centra domače in umetnostne obrti Škofja Loka 

Z namenom raziskovanja potenciala smo izvedli intervju z vodjo rokodelskega centra domače 

in umetnostne obrti Škofja Loka, Kati Sekirnik, univ. dipl. etn. in kult. antr. Intervju je potekal 

v torek, 27. avgusta 2019, v prostorih rokodelskega centra na Mestnem trgu 34 v Škofji Loki. 

Pogovor je trajal eno uro. 

Kot ste že omenili, igro marjanca poznate. Kje in kdaj ste prvič videli marjanco? Kakšen je bil 

vaš prvi odziv? 

Marjanco poznam kot igro, ki so jo včasih igrali veliko pogosteje kot danes. Se mi zdi, da se je 

prijel izraz »ta stare igre«. Ne vem, kje sem jo prvič videla, sigurno pa sem jo takoj preizkusila. 

Kje vidite potencial igre marjanca? Zanima me specifično, kje vidite potencial igre marjanca 

v povezavi s Škofjo Loko? 

Potencial se mi zdi bolj splošen, tako kot ga imajo danes stara znanja, igre, veščine … V zadnjih 

letih smo v obdobju vnovičnega iskanja korenin, starih znanj, materialov, prisotno je iskanje 

identitete skupnosti in posameznika v njej; hkrati pa je nujno umeščanje in spajanje 

tradicionalnih znanj s potrebami današnjega časa. Tako se pogosto uporaba tradicionalnih 

materialov, tehnik obdelave materialov, namembnost izdelkov nadgrajuje s sodobnim 

oblikovanjem, iskanjem novih uporabnosti …  

Ali se vam zdi, da je igra marjanca primerna kot poslovno darilo? 

Morda bi bila bolj kot poslovno darilo primerna kot igrača v vrtcih in šolah, kot novoletno 

darilo otrokom v različnih kolektivih … Posebne izkušnje s poslovnimi darili sicer nimam. V 

tem primeru bi morali najti podjetja, ki bi igro kupili za svoja poslovna darila.  

Glede na to, da je marjanca že na voljo v Rokodelskem centru Ribnica – se vam zdi to slabost 

ali priložnost? Zakaj eno oziroma drugo? 

Mislim, da to ne igra posebne vloge in ne bi ključno vplivalo na prodajo. K nam in v Ribnico 

prihajajo različni obiskovalci. Bolj pomembno se mi zdi oblikovanje celostnega izdelka, 

sodobnega videza izdelka in prodajne zgodbe. Prej se mi zdi, da različne variacije in izvedbe 

prej pripomorejo k boljši prepoznavnosti starih iger in drugačnega preživljanja prostega časa. 

Najbrž sodelujete z Obrtno zbornico Slovenija, ki med drugim skrbi tudi za ohranjanje in 

promocijo rokodelstva. Kakšne vrste podpore nudijo? 

Znotraj Obrtne zbornice Slovenija deluje Sekcija za domačo in umetnostno obrt, ki ima različne 

lokalne izpostave. Hkrati pa obrtna zbornica podeljuje certifikat za rokodelske izdelke 

Rokodelstvo Art & Craft Slovenija. Različno tudi podpirajo svoje člane v zvezi z vodenjem 
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poslovnih enot, obveščajo jih glede aktualne zakonodaje, povezane s poslovanjem, organizirajo 

različna izobraževanja … Več je mogoče preveriti na njihovi spletni strani. 

Za izdelek želimo pridobiti certifikat Art & Craft. Kaj je ključno za pridobitev certifikata? 

Vsi kriteriji so sicer javno dostopni na spletni strani obrtne zbornice, v sekciji za domačo in 

umetnostno obrt. Kriteriji vključujejo kakovost izdelave, uporabo naravnih materialov, znanje 

rokodelskih tehnik, upoštevanje celostnega razvoja izdelka … 

Ali vidite priložnost za sodelovanje? Kakšne so možnosti sodelovanja z vami?  

Pri nas bi lahko imeli predstavitev novega produkta, promocijo in testno prodajo. Zanesljivo so 

še druge možnosti za sodelovanje, za katere pa bi se morali dogovoriti … 

6.3 Analiza SWOT za novonastalo podjetje 

Na podlagi znanih dejstev smo pripravili analiza SWOT. Prikazana je v preglednici 4. 

Prepričani smo, da je glavna prednost igre v tem, da je večnamenski izdelek. Kot igra je 

primerna za vse starostne skupine, igra se lahko poljubno število igralcev. Vendar marjanca ni 

samo igra, je tudi odlično poslovno darilo s tradicijo in sporočilom. Ker gre za lesen ročno 

izdelan produkt, je tudi del zgodovine rokodelstva v mestu Škofja Loka, kjer bi podjetje 

delovalo. Na ta način bi spodbujali in ohranjali domačo in umetnostno obrt – ne samo v Škofji 

Loki, ampak tudi v Sloveniji. 

Glede na dosedanje aktivnosti Rokodelskega centra Škofja Loka vidimo priložnost in izziv v 

kulturnem turizmu ter pridobitvi certifikata Art & Craft, ki ga podeljuje Obrtna zbornica 

Slovenije. Na daljši rok je potrebno razmišljati o širitvi ponudbe. Širitev bi lahko dosegli s 

povezovanjem z drugimi naravnimi (smola, usnje, volna) ali rokodelskimi produkti (čipka, 

loški kruhki, dražgoški kruhki). 

Glavna »slabost« igre marjanca je pomanjkanje podatkov o njenem izvoru. Sklepamo, da gre 

za ljudsko igro, ki se je prenašala iz roda v rod. Načrtov za izdelavo nismo našli, vendar imamo 

že izdelano igro, staro 26 let, in prek ustnega izročila poznamo tudi postopek. Prav tako imamo 

na trgu konkurenco. Najpomembnejši med konkurenti je Rokodelski center Ribnica, ki že 

prodaja ročno izdelano marjanco. Igralna plošča je pri ribniški marjanci izdelana le iz enega 

kosa lesa in v primerjavi z našo manjša. Pri našem postopku uporabljamo tehniko lepljenja lesa. 

Postopek je zahtevnejši in daljši, zato bi bil tudi rok dobave pri izdelavi po naročilu daljši. 

Sestavni deli marjance so poleg igralne plošče tudi kroglice in vrtavke, ki so majhne, zato 

obstaja nevarnost, da jih mlajši otrok poje. To, da je igra pozabljena, lahko interpretiramo kot 

slabost, saj je ljudje ne poznajo, ali pa kot izziv, da s pomočjo igre ohranjamo in širimo tradicijo 

umetnostne in domače obrti. 
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Za izdelavo potrebujemo les slovenskih avtohtonih drevesnih vrst, ki je kot vir sicer obnovljiv, 

vendar je njegova cena odvisna od trenutne ponudbe in povpraševanja. Posledica tega so 

variabilni stroški proizvodnje. V najslabšem primeru to lahko pomeni, da na borzi ni 

primernega lesa za izdelavo. Nevarnost predstavlja tudi nezanimanje ljudi za igro, ker se jim 

zdi nezanimiva. Razlog za nezanimanje je lahko tudi napačno komuniciranje s potencialnimi 

kupci ali previsoka cena, kadar jim je igra všeč, a se odločijo za nakup konkurenčne marjance. 

Če bi bilo zanimanje za igro veliko, bi nastala nevarnost novonastalih konkurenčnih produktov, 

saj bi proizvajalci lahko iskali svojo priložnost v cenejši, množični izdelavi na primer iz 

umetnih materialov. 

Preglednica 4: Analiza SWOT 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Večnamenski produkt 

Preprosta igra 

Ohranjanje tradicije 

Kulturna dediščina (igrače iz preteklosti) 

Naravni materiali (les) 

Ročno delo, rokodelsko delo 

Primerna za vse starostne skupine 

Poljubno število igralcev 

Primerna kot poslovno darilo 

Primerna za različne priložnosti 

Osebno posvetilo (graviran rob igralne 

plošče) 

Ni podatkov o izvoru igre 

Igra je skoraj pozabljena 

Visoka cena (dolgotrajni postopki izdelave) 

Zahtevni, dolgotrajni postopki izdelave 

Vsebuje majhne elemente (kroglice, vrtavka) 

Igra je že v prodaji 

Ni skic ali načrtov za izdelavo 

IZZIVI NEVARNOSTI 

Certifikat Art & craft Slovenije 

Kreativni turizem 

Podpora Centra DUO Škofja Loka 

Povezovanje z drugimi naravnimi materiali 

Povezovanje z drugimi rokodelskimi 

produkti (čipka, loški kruhki …) 

Kulturni turizem 

Kriza na borzi lesa 

Nezanimanje za igro 

Cenejša izvedba igre, ki ni ročno delo 

(produkt masovne proizvodnje) 

Cenejša izvedba igre iz umetnih materialov 

(nižji stroški proizvodnje) 
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7 POSLOVNI MODEL KANVAS ZA NOVONASTALO PODJETJE 

V sedmem poglavju bomo devet gradnikov poslovnega modela kanvas za novonastalo podjetje 

z lesenimi izdelki domače obrti. Pri izdelavi kanvasa smo se osredotočili na ohranjanje kulturne 

dediščine in tradicije, glavni element pa je namizna lesena igra marjanca. Poleg neizkoriščenega 

potenciala na trgu, marjanca združuje stara znanja in zgodovino mesta Škofja Loka. 

7.1 Segmentacija kupcev 

Glavni produkt novonastalega podjetja je lesena igra marjanca. Igra je primerna za vse starostne 

skupine in se jo lahko igra ob različnih priložnostih, zato smo trg opredelili kot trg široke 

potrošnje. Anketa je pokazala, da ljudje družabne igre največkrat igramo z družino oziroma 

partnerjem ali s prijatelji. Glavna ciljna skupina so torej družine z otroki, ki bi igro igrali doma, 

saj lahko sodeluje celotna družina – primerna za poljubno število igralcev in jo lahko igrajo vsi, 

ne glede na starost in predhodno znanje, saj je preprosta za razumevanje. Namen igranja je 

preživljanje skupnega prostega časa. Prva ciljna skupina (družine z otroki) igra namizne 

družabne igre vsaj enkrat tedensko, pri čemer je pomembno, da lahko sodeluje celotna družina. 

Družine z otroki se pogosteje odločajo za nakup družabnih iger kot odrasle osebe brez otrok. 

Anketiranci, ki igro poznajo 20 let ali več, so v večini igro imeli doma ali jo še vedno imajo. 

Igrali so jo na dopustu, pozno v noč v družbi prijateljev, doma z družino, spominjajo se tudi, 

da so marjanco igrali s prijatelji v barih in gostilnah kot igro na srečo. Zato drugo večjo ciljno 

skupino predstavljajo mladi med 21 in 30 letom, ki v prostem času radi igrajo namizne igre 

in/ali se družijo s prijatelji. Igra je primerna za zabavo in sprostitev. Skupine prijateljev so 

različno sestavljene, ljudje imajo različna predznanja in fizične sposobnosti. Pri igri marjanca 

nič od navedenega ni pomembno, saj gre za zelo preprosto in dokaj dinamično igro – igralec 

zavrti vrtavko in sešteje točke. Igra je v veliki večini odvisna od sreče. 

Igra je zanimiva tudi za muzeje in rokodelske center, saj predstavlja ročno delo (več o tem v 

segmentu ponudba vrednosti).  

Zaradi videza je primerna tudi kot darilo ali dekoracija – z dodatnim vgraviranim posvetilom 

na robu lesene igralne plošče. 

7.2 Ponudba vrednosti 

Igra velja za staro slovensko »ruleto«, kar pomeni, da bi z izdelavo in prodajo igre ohranjali 

slovensko tradicijo in kulturo, predvsem tradicijo rokodelstva, ki je močno vplivalo na razvoj 

Škofje Loke skozi zgodovino; igra predstavlja način, kako so se igrali in zabavali, ne samo 

otroci, ampak tudi odrasli. Na podlagi tega bi zaprosili za certifikat Art & Craft Slovenije. Igra, 

ročno izdelana iz naravnih materialov, je prijazna za okolje. Za njeno izdelavo bi uporabljali 



 

39 

izključno slovenski les avtohtonih drevesnih vrst – oreh, hruška, javor in jelša. Na ta način bi 

podprli razvoj lesne panoge v Sloveniji. Igra bi bila postavljena na ogled v rokodelskih centrih 

in muzejih, kjer bi obiskovalci imeli možnost, da jo testirajo in jo – če bi se jim zdela zanimiva 

– tudi naročijo oziroma kupijo v trgovini rokodelskega centra oziroma muzeja. 

Ker gre za preprosto igro, je primerna za vse starosti, poleg tega pa jo lahko igra poljubno 

število igralcev. V obdobju pametnih naprav igra predstavlja odmik iz virtualnega sveta, njen 

namen pa je povezovanje in druženje ljudi. Igra ni naravnana tekmovalno, je zabavna in je v 

veliki večini odvisna od sreče. Spominja nas, da se v današnjem hitrem, kaotičnem tempu 

življenja umirimo, ustavimo in si vzamemo čas zase in za svoje bližnje. 

Zavedamo se, da moramo za izdelavo posekati drevo, kar posledično pomeni škodo za naravo. 

Da bi škodo minimalizirali, smo se odločili za sajenje dreves. Dodana vrednost igre je tudi 

poprodajna aktivnost sajenja dreves, kar pomeni, da bi za vsako prodano marjanco posadili 

največ štiri drevesa. Kupec lahko pri spletni prodaji sam izbira med štirimi avtohtonimi 

slovenskimi vrstami dreves, ki bi jih posadili. Delež prodaje bo tako namenjen nakupu sadik, 

ki jih bomo skupaj z gozdarji in sadjarji posadili. 

Poleg izbire dreves bo kupec prek spletne prodaje lahko izbiral tudi med vrstami lesa za 

izdelavo igralne plošče in vrtavk. Izbiral bo med kombinacijami: dve vrsti, tri vrste lesa ali štiri 

vrste. Igra, kupljena prek spleta, bo tako izdelana po naročilu, glede na želje naročnika. Vsaka 

igra bo unikatna tudi zato, ker za izdelavo igralne plošče uporabljamo tehniko lepljenja lesa, da 

dobimo kos za obdelavo. 

7.3 Distribucijski kanali 

Zavedanje: S podporo Centra DUO bi igro predstavili kot rokodelski izdelek. Promocijo tako 

igre kot tudi samega rokodelstva bi izvajali prek socialnih omrežij in spletne strani. Socialna 

omrežja in splet na splošno nam omogočata, da marjanco razširimo zunaj lokalnega okolja. 

Vrednotenje: Marjanca predstavlja tradicijo »igranja po starem«, v celoti je narejena iz 

slovenskega lesa. Spominja nas, da si vzamemo čas za svoje bližnje in se umaknemo iz 

virtualnega sveta. Igra bo razstavljena v Centru DUO ter na sejmu Luft (Loški umetniški 

festival) ter za začetek na lokalni tržnici v Škofji Loki. Lokal, kjer se bo turnir odvijal, bo imel 

marjanco na voljo za goste tudi takrat, ko ne bo turnirja. 

Nakup: Igra bo na voljo v spletni trgovini (dostava po pošti) in v Centru DUO, kjer bosta mogoč 

nakup in oddaja naročila za personalizirane marjance. 

Poprodajne aktivnosti: Igra je sestavljena iz treh elementov, ki jih je naknadno mogoče kupiti 

tudi kot posamezne elemente. Za vsako prodano igro marjanca bomo posadili do štiri drevesa, 

odvisno od tega, katero igro (malo, veliko, personalizirano) bi se kupec odločil. Ob nakupu 
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prek spletne trgovine bodo kupci imeli možnost izbrati drevesno vrsto, ki jo želijo posaditi. Na 

voljo bodo štiri avtohtone slovenske drevesne vrste. Le-te bodo uporabljene pri izdelavi 

marjance. Za morebitna vprašanja bosta poleg kontaktnega obrazca na spletni strani objavljena 

tudi telefonska številka in e-poštni naslov. Vizitke bodo na voljo v Centru DUO. 

7.4 Odnosi s kupci 

Da bi marjanco predstavili širšemu okolju, ne samo lokalnemu, bi s potencialnimi kupci 

komunicirali predvsem prek družabnih omrežij in spletne strani, ki bi bila poleg prodaje 

namenjena tudi učinkovitejši komunikaciji. V ta namen bomo s pomočjo oblikovalskega znanja 

izdelali zasnovo za oglaševanje. Za spletno stran je pomembno, da je le-ta dobro optimizirana, 

da nas potencialni kupci hitro najdejo in je enostavna ter pregledna. 

Da bi ljudi spodbudili k nakupu, smo se odločili za akcijo sajenja dreves. Vsak ima tako 

možnost, da z nakupom pomaga ustvarjati boljšo prihodnost in ohranjati naravo. Spletna stran 

bo namenjena tudi sledenju sajenja dreves. 

Kasneje bi s pomočjo sejmov in tržnic (na primer Luft, Loški umetniški festival) izvedli 

predstavitev igre. Udeležba na festivalih bo omogočila potencialnim kupcem, da igro 

preizkusijo, jo kupijo ali oddajo naročilo. Kljub temu da bi večino prodaje potekalo prek spletne 

trgovine, želimo vzpostaviti osebne stike z ljudmi in jim omogočiti, da igro – preden se odločijo 

za nakup – tudi testirajo, zato bi bila igra razstavljena v rokodelskih centrih in muzejih. 

Ker je namen igranja marjance zabava, druženje in povezovanje, bomo v enem izmed lokalnih 

barov v Škofji Loki organizirali turnirje v igranju marjance. Igra bo za goste lokala na voljo 

tudi v neturnirskem obdobju. 

7.5 Prihodki 

Največji vir prihodkov predstavlja prodaja igre. Igra bi bila na voljo v več različicah (mala, 

velika, personalizirana …). Glede na anketo so ljudje pripravljeni za igro plačati med 25 in 

30 €. Na trgu je dostopna za 22,90 € (ribniška marjanca, Muzejska trgovina, Rokodelski center 

Ribnica). Cena marjance bi bila odvisna od velikosti. 

Drug glavni vir prihodkov predstavljajo prijavnine turnirjev, ki bi jih organizirali s podporo 

rokodelskega centra nekajkrat letno (odvisno od odziva); turnirji bi bili namenjeni družinam. V 

enem od škofjeloških lokalov pa bi marjanci namenili nekaj vikendov, in sicer bi jo igrale 

polnoletne osebe v večernih urah. 
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7.6 Ključni viri 

Pri načrtovanju poslovnega modela smo ugotovili, da je za uspešno izvedbo ključnega pomena 

lesarska delavnica za izdelavo igre, v kolikor bi se odločili za nakup delovnih strojev in izdelavo 

izvajali znotraj podjetja. Sprva pa bi ključni in glavni vir predstavljal stalni poslovni partner, 

mojster rokodelec, ki je usposobljen za obdelavo lesa in izdelavo lesenih izdelkov. Pri izbiri 

partnerja je potrebno upoštevati pogoje za pridobitev Certifikata Art & Craft Slovenija, ki bi 

izdelku dodal dodano vrednost. Drugi ključni vir je stalni dobavitelj materiala za igro, pri tem 

je pomembno, da ima stalno dobavo slovenskih avtohtonih vrst lesa in stalni dobavitelj 

embalaže za igro. Pred tem je potrebno poskrbeti za celotno grafično podobo, kar nam omogoča 

že pridobljeno znanje grafičnega oblikovanja. Za prodajo bo ključni vir spletna stran, prek 

katere bomo igro prodajali, in družabna omrežja, prek katerih bomo komunicirali s 

potencialnimi in že obstoječimi kupci, izvajali promocijo rokodelstva in kulturo igranja po 

starem. Vse skupaj je potrebno združiti in ustvariti prepoznavno blagovno znamko, ki nam bo 

kot vir omogočala, da uspešno nastopamo tudi na globalnem trgu. Sprva lahko za ostale ključne 

aktivnosti poskrbimo sami. V prihodnje bi za izvajanje ključnih aktivnosti (po potrebi) zaposlili 

dodatne sodelavce. Če za zagon proizvodnje in prodajo na voljo ne bo dovolj sredstev, bi najeli 

kredit ali pomoč poiskali v nepovratnih sredstvih, ki jih ponuja obrtna zbornica. 

7.7 Ključne aktivnosti 

Ključna aktivnost in namen igre je ohranjanje tradicije igranja, promocija rokodelstva. 

Promocijo in prenos načina igre bi izvajali prek prodaje igre marjanca. Ker imamo igro, ki je 

bila izdelana pred 26 leti in poznamo postopek izdelave, bi nove igre izdelovali po enakem 

postopku. Temu sledi druga ključna aktivnost – proizvodnja oziroma izdelava igre. Za 

proizvodnjo potrebujemo mojstra rokodelca, ki pa smo ga s pomočjo rokodelskega centra tudi 

že našli. Mojster ima za proizvodnjo primerno delavnico, znanje ter veščine ročne obdelave 

lesa. 

Naslednja ključna aktivnost se navezuje na medsebojne odnose. V času tehnologije in 

virtualnega sveta ljudje pozabljajo na druženje in medsebojne odnose. Igra spodbuja druženje, 

zabavo in ljudi opominja, da si vzamejo čas zase in za svoje najbližje. 

Naslednji sklop aktivnosti se navezuje na promocijo same igre. Promocijo bi izvajali s pomočjo 

Rokodelskega centra Škofja Loka ter prek udeležbe na sejmih – Starološka tržnica, tržnica v 

Škofji Loki, Luft festival … – ter festivalih, ki so povezani z rokodelstvom in lesom. 

Ker naša glavna surovina zahteva sečnjo dreves, smo se odločili, da naravi vrnemo, kar smo ji 

odvzeli – les. Za vsako prodano igro marjanca bomo posadili eno izmed slovenskih avtohtonih 

drevesnih vrst. Kupec bo ob spletnem naročilu lahko izbiral med štirimi drevesnimi vrstami, ki 

jih tudi sicer uporabljamo za izdelavo marjance – oreh, hruška, javor, jelša. Ključnega pomena 
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in hkrati tudi glavni vir prihodkov je prodaja. Igra bo na voljo v spletni prodaji; igro bomo 

izdelali po naročilu in jo dostavili po pošti. Mogoče je bo kupiti tudi na sejmih in tržnicah, kjer 

bodo imeli kupci možnost takojšnjega nakupa ali naročila unikate marjance. Oddaja naročila in 

nakup bosta mogoča tudi v rokodelskem centru DUO Škofja Loka. 

7.8 Ključni partnerji 

Ključni partnerji novonastalega podjetja so: 

– Rokodelski center Škofja Loka oziroma Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka 

S podporo DUO Škofja Loka bi kot novonastalo podjetje hitreje in enostavnejše pridobili 

zaupanje potencialnih kupcev. V okviru njihove trgovine bi marjanco prodajali in jo 

promovirali. Skupaj bi organizirali družabni dogodek – turnir v igranju marjance. 

– Rokodelski center Ribnica (igra je pri njih že v prodaji) 

Rokodelski center Ribnica je naš glavni konkurent. 

– Mladinsko izobraževalni center Škofja Loka (Srednja lesarska šola Škofja Loka) 

Sodelovanje in pomoč dijakov pri izdelovanju igre. V sklopu praktičnega dela pouka bi 

dijaki izdelovali kroglice za igro. 

– Občina Škofja Loka 

Zadali smo si cilj, da bi marjanca postala poslovno darilo Občine Škofja Loka. Pripravili bi 

posebno omejeno serijo marjanc z graviranim grbom občine in osebnim posvetilom. 

– Obrtna zbornica Slovenija 

Ključno za igro je zaprositi za certifikat Art & Craft Slovenija, ki ga podeljuje institucija za 

podporo rokodelstva in deluje v okviru Obrtne zbornice Slovenija. Glavni namen institucije 

je ohranjanje in podpora izdelkov domače in umetnostne obrti. 

– Muzej Škofja Loka in Muzej Železniki, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 

V Muzeju Škofja Loka in Železniki ter v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka bi 

obiskovalci imeli možnost igranja igre. 

– Podjetje v gozdarski oziroma sadjarski panogi, ki se ukvarja s sajenjem dreves 

Ker smo se odločili za projekt sajenja dreves, potrebujemo usposobljeno podjetje, ki mu 

bomo z deležem od prodanih marjanc financirali nakup avtohtonih drevesnih vrst. 

– Gostinski lokal/bar v Škofji Loki 

Odločili smo se, da bomo turnirje organizirali v enem od škofjeloških gostinskih lokalov, da 

bi na ta način igro približali mladim. 

7.9 Struktura stroškov 

Glavni in najpomembnejši stroški nastajajo v proizvodnem procesu igre, saj gre za ročno delo 

iz lesa, potencialni stroški pa so povezani z vzdrževanjem strojev in opreme, v kolikor bi se 

izdelava izdelka izvajala v okviru delovnih procesov v podjetju. Na začetku bi se pojavila 

enkratni strošek za registracijo domene in izdelavo spletne trgovine ter fiksni letni strošek 
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najema in vzdrževanja spletne strani. Hkrati se pojavi tudi strošek spletnega oglaševanja, ki bi 

koristil podjetju, da le-ta ne bi bil usmerjen zgolj lokalno. V nadaljevanju bi nastajali stalni 

stroški plač zaposlenih, zavarovanj, stroški računovodstva, stroški vodenja pisarne (elektrika, 

voda, komunala). Pri akciji sajenja dreves bi nastali novi stroški s sadikami dreves ter zaradi 

plačila gozdarja ali sadjarja. Pri organizaciji turnirjev bo največji strošek najem prostora, sledijo 

stroški promocijskega materiala in ostalega drobnega inventarja. 

 

 

Slika 24: Poslovni model Kanvas za novonastalo podjetje  
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8 SKLEP 

V času globalizacije se nam zdi pomembno, da bogato in dolgo lokalno tradicijo rokodelstva 

ohranimo in prenesemo na prihodnje rodove. Da bi spodbujali rokodelstvo, smo v projektni 

nalogi pripravili poslovni model Kanvas za novonastalo podjetje domače lesene obrti, ki bo 

izdelovalo leseno igro marjanca. Če sta imela rokodelstvo in domača obrt že v preteklosti 

ključno vlogo pri razvoju mesta Škofja Loka, smo prepričani, da imata lahko ključno vlogo tudi 

v prihodnosti – s sodobnimi in inovativnimi pristopi ter z umeščanjem in spajanjem s sodobnimi 

potrebami današnjega časa. 

Namizna igra poleg tradicije rokodelstva ohranja tudi človeški stik, ki ga v modernem svetu 

virtualizacije primanjkuje. Rezultati, ki smo jih predstavili v nalogi, kažejo na neizkoriščen 

potencial igre, saj je dokaj nepoznana. 

Kljub temu da gre za igro, smo izdelku dodali novo uporabnost – marjanca je lahko tudi 

poslovno darilo ali dekoracija, saj izdelek združuje stara znanja in materiale ter predstavlja 

korenine in identiteto skupnosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Intervju s predstavnikom Rokodelskega centra DUO Škofja Loka
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Kako preživljate svoj prosti čas?  

 V naravi 

 Šport 

 Branje 

 Igranje računalniških iger 

 Igranje družabnih iger 

 Ročna dela, ustvarjanje 

 Drugo: 

______________________ 

 

2. Kako pogosto igrate namizne igre?  

 Jih ne igram 

 Nekajkrat letno  

 1x mesečno  

 Ob koncih tedna  

 Vsak dan  

 

3. S kom igrate igre? 

 S starši  

 S partnerjem/partnerko  

 S prijatelji  

 

 Drugo:  

____________________ 

 

4. Kje največkrat igrate družabne namizne igre?  

 Doma  

 Na obisku pri 

prijateljih, družini ...  

 V knjižnici  

 Na organiziranih 

družabnih večerih  

 V lokalu, baru ...  

 

5. Kako pomembna je cena, ko se odločate za nakup družabne namizne igre?  

 Zelo pomembna   Pomembna   Manj pomembna   Ni pomembna 
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6. Zakaj se odločite za nakup družabne igre?  

 Primerna za otroke  

 Primerna za več starostnih skupin  

 Poučna  

 Zbirateljski kos  

 Igra lahko več igralcev hkrati  

 Narejena iz naravnih materialov  

 Spodbuja ustvarjalnost  

 Spodbuja logično razmišljanje  

 Za zabavo  

 Drugo: __________________ 

 

7. Ali bi bili za družabno namizno igro, izdelano iz naravnih materialov (lesena) 

pripravljeni odšteti več evrov, kot za običajno igro?  

 DA   NE  

 

8. Se vam zdijo namizne družabne igre primerne kot darilo za rojstni dan?  

 DA   NE  

 

9. Ali ste že kdaj kupili rokodelski izdelek iz lesa?  

 DA  NE 

 

ČE STE ODGOVORILI Z DA, NADALJUJTE Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM, 

VPRAŠANJEM ŠTEVILKA 10. ČE STE ODGOVORILI Z NE, NADALJUJTE Z 

VPRAŠANJEM ŠTEVILKA 13.  

 

10. Kakšen namen ima kupljen lesen izdelek?  

 Kuhinjski pripomoček  

 Dekoracija  

 Orodje  

 Družabna igra  

 Pohištvo  

 Modni dodatek  

 Igrača  

 Drugo: ___________ 
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11. Ali ste za izdelek ročne izdelave pripravljeni odšteti več denarja, kot običajno? 

 DA   NE  

 

12. Ali ste za izdelek ročne izdelave pripravljeni odšteti več denarja, kot običajno?  

 DA   NE  

Staro ljudska igra Marjanca je ročno izdelana lesena »ruleta«, ki ima tik ob robu devet 

vdolbinic, označene s številkami. V sredino izstružene »sklede« postavimo lesene kroglice, ki 

jih s pomočjo vrtavke razpršimo po polju in se prilagajajo vdolbinicam. Kroglice, ki se ujamejo 

vdolbinice predstavljajo število točk, ki jih je igralec dosegel, med njimi je tudi ena obarvana 

drugače in prinaša dvojno število točk. Igra je primerna za več igralcev hkrati. Vsak igralec igra 

samostojno, ko je na potezi zavrti vrtavko, da razprši kroglice. Točke se seštevajo, cilj igre pa 

je čim hitreje doseči dogovorjeno število točk (na primer 100). Igre je konec ko 

prvi(zmagovalec) doseže dogovorjeno število točk. Poraženec je tisti, ki ima ob koncu igre 

najnižje število točk(https://loske-novice.si/tag/marjanca/). 

13. Ali poznate leseno namizno igro Marjanca?  

 DA  NE  

 

ČE STE ODGOVORILA Z NE, NADALJUJTE PRI VPRAŠANJU ŠTEVILKA 20. 

 

14. Od kje poznate igro?  

 

15. Ali imate igro doma?  

 DA  NE  

 

16. Ali bi igro priporočili drugim? 

 DA  NE  
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17. Ali igro prepoznate kot ljudsko zapuščino naših dedkov in babic? 

 DA  NE 

 

18. Ali igro povezujete z rokodelstvom? 

 DA  NE  

 

19. Ali bi se odločili za nakup igre marjanca?  

 DA   NE  

 

Igra velja za staro slovensko »ruleto« kar pomeni, da bi z izdelavo in prodajo igre ohranjali 

slovensko tradicijo in kulturo. Tradicijo rokodelstva, ki je močno vplivala na razvoj Škofje 

Loke skozi zgodovino in kulturo igranja naših prednikov – igrača predstavlja način kako so se 

igrali in zabavali, ne samo otroci, ampak tudi odrasli. Na podlagi tega, bi zaprosili za certifikat 

Art & Crafts Slovenije. Igra ročno izdelana iz naravnih materialov, je prijazna za okolje. Za 

njeno izdelavo bi uporabljali izključno slovenski les in na ta način podprli razvoj lesne panoge 

v Sloveniji. Ker gre za preprosto igro je primerna za vse starosti, poleg tega pa jo lahko igra 

poljubno število igralcev. Igra predstavlja odmik od virtualnega/digitalnega sveta, njen namen 

pa je povezovanje in druženje ljudi. Igra ni naravnana tekmovalno, je zabavna in je v veliki 

večini odvisna od sreče. 

20. Glede na opis in namen igre, koliko ste pripravljeni plačati za ročno izdelano leseno 

igro marjanca?  

 10-15 €  

 15-20 € 

 20 - 25 € 

 25 - 30 € 

 30 - 35 €  

 35 - 40 € 

 40 € ali več 

 

21. Spol:  

 Moški   Ženski  
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22. V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  

 21 - 30 let  

 31 - 50 let  

 51 let ali več 

 

23. V kateri regiji prebivate?  

 Goriška  

 Gorenjska  

 Osrednja Slovenja  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Savinjska  

 Podravska  

 Zasavska  

 Spodnjeposavska 

 Notranjsko-kraška  

 Obalno-kraška  

 Pomurska 

  



 

 



Priloga 2 

 

INTERVJU 

1. Kot ste že omenili igro marjanca poznate. Kje in kdaj ste prvič videli marjanco? Kakšen je 

bil vaš prvi odziv? 

2. Kje vidite potencial igre marjanca? Predvsem me zanima specifično, kje vidite potencial igre 

marjanca v povezavi s Škofjo Loko? 

3. Ali se vam zdi, da je igra marjanca primerna kot poslovno darilo? 

4. Glede na to, da je marjanca že na voljo v Rokodelskem centru Ribnica, vam to predstavlja 

slabost ali priložnost? Zakaj eno oziroma drugo? 

5. Najbrž sodelujete z Obrtno zbornico Slovenija, ki upravlja z institucijo za ohranjanje in 

promocijo rokodelstva. Kakšne vrste podpore nudijo? 

6. Cilj izdelka je Art & Craft certifikat. Kaj je ključno za pridobitev certifikata? 

7. Ali vidite priložnost za sodelovanje? Kakšne so možnosti sodelovanja z vami?  


