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POVZETEK 

Vsebina magistrske naloge je osredotočena na preučevanje strateškega načrtovanja trajnostne 

rasti v izbranih družinskih mikropodjetjih, ki izvirajo iz zaščitene kmetije in kot organizacije 

posedujejo določene sestavine tradicije, v katerih se lastništvo prenaša iz roda v rod. V prvem 

delu naloge so predstavljene obravnavana tema, izhodišča ter predpostavke, iz katerih 

izhajamo. V drugem, empiričnem delu naloge sledi predstavitev izbranih organizacij, analiza 

intervjujev in stanja strateških usmeritev izbranih organizacij. Na koncu so podane možnosti 

za apliciranje strateških usmeritev na izbrano domačo organizacijo, sklepne ugotovitve ter 

predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede: trajnostna rast, strateški management, mikropodjetje, tradicija, generacije. 

SUMMARY 

The content of this master thesis, has focused on the strategic management of sustainable 

growth in the chosen group of micro companies, which  have a background of protected farm. 

These companies have follow certain elements of traditional inheritance practices in that 

ownership is transferred from generation to generation. In the first part of the thesis, the topic 

is presented, as well as starting points, the assumptions and  theories  from which the research  

is based. In the second, empirical part the chosen  micro organizations, analysis of interviews 

and analysis of chosen organizations are presented. Finally, the thesis is  concluded by 

proposing possibilities to apply strategic guidelines for the selected home organization in the 

field of sustainable growth, general conclusions and a proposal for further research. 

Keywords: sustainable growth, strategic management, micro companies, tradition, 

generations. 

UDK: 334.012.61-022.51(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodu smo opredelili problem, namen, cilje in raziskovalna vprašanja ter metodologijo 

raziskave. 

1.1 Opredelitev problema 

Ivanko (2002, 7–8) opisuje, da je učinkovitost, ki pomeni delovanje in uspešnost ter 

predstavlja izid, povezana z vplivom notranjih in zunanjih dejavnikov. Učinkovita podjetja se 

hitro odzovejo na vplive iz okolja, tako da organizirajo svoje notranje dejavnike. Managerji 

poseben poudarek namenjajo skupnim vrednotam, kadrom, znanju, kompetencam in načinu 

delovanja.  

Tavčar navaja (2009, 25), da so temeljne naloge managerjev načrtovanje in snovanje ciljev, 

strategij, urejanje dela, povezovanje organizacije navznoter in navzven, poslovodenje, 

vodenje ljudi ter merjenje izidov delovanja organizacije in ljudi. Te naloge omenjata tudi 

Sokovič, Pavletič (2007, 300) v okviru Demingovega kroga PDCA.  Med managerji v 

Sloveniji je le 18 % takšnih, ki imajo znanje o vodenju in organiziranju, zato večinoma ne 

dajejo poudarka kulturi v podjetju, medgeneracijskemu povezovanju  in prenosu znanja 

(Stojak 2013). Z vidika strateškega načrtovanja trajnostne rasti ta podatek ni zanemarljiv.  

Kotter in Cohen (2003, 11) ugotavljata, da trajnostni razvoj gradi predvsem na jedrni 

dejavnosti in da ima poslovodstvo za zasnovo zmagovalnih strategij vse manj časa, s čimer je 

postal izrazitejši pojav upravljanja sprememb in ne njihovega zavračanja. Torben (2014) 

meni, da je strateško upravljanje sprememb ključno za uvajanje novih programov in pobud ter 

s tem povezanih organizacijskih uspehov. Za kreiranje strategij trajnostne rasti v naši 

raziskavi obstajajo določene posebnosti, saj družinska mikropodjetja, ki izhajajo iz zaščitenih 

družinskih kmetij, delujejo nekoliko drugače kot klasična podjetja.  

Bertoncelj idr. (2011, 14–84) opisujejo, da je trajnostni razvoj prvič opredelila Svetovna 

komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih leta 1987 kot »obliko razvoja ali napredka, 

ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrožala prihodnje generacije pri zadovoljevanju 

njihovih potreb«. V nalogi se bomo posvetili gospodarskemu razvoju, podrobneje trajnostni 

gospodarski rasti. V tem primeru ima pomembno funkcijo strateški management oziroma 

kreiranje strategij, preko katerih bi lahko dosegli vzdržno trajnostno rast. 

Kot je pokazala raziskava globalnega podjetja Ernest & Young (EY 2015), je oblika lastništva 

družinskega podjetja pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja. Kneževič 

(2010, 47) opisuje, da je vsakodnevna praksa družinskih kmetij omejena. Če želimo doseči 

uspeh kot družinska kmetija, moramo razviti strategijo za opravljanje prehodov. Kneževič 
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Hočevar (2013, 142–212) navaja, da je za to gospodarsko dejavnost značilna neposredna 

vpetost v družinsko okolje in da deluje kot podjetje ter družinska skupnost. Nestrinjanja so v 

večini povezana z vprašanji: »kako delati, kaj delati in kdo bo opravil določeno zadolžitev«.  

Krašovec Jelenc (2012, 284–289) meni, da lahko najdemo kompromis v povezavi med 

frekvenco stikov, komunikacijo ali intenziteto odnosov, prenosom vrednot ter vzajemnim 

učenjem v družini. V družinah z močnimi vezmi se medsebojna pomoč izraža kot obligacija. 

Molina idr. (2016, 13) navajajo, da je sodelovanje mladine občutno manjše kot sodelovanje 

med starši in starimi starši. Kralj (2009) meni: »Sodelovanje obeh generacij bi mlajšim 

zmanjšalo vložene napore na poti do ciljev ter pripomoglo k sprejemanju bolj pravilnih 

odločitev«. Kot trdi Ropes (2012, 7), je medgeneracijsko sodelovanje osredotočeno na 

izboljšanje organizacijskih zmogljivosti in organizacijskih procesov. Na to se osredotočajo 

tudi medgeneracijski centri in programi, med drugim program za trajnostni razvoj podeželja, 

nekatere sestavine pa najdemo tudi med »ukrepi razvoja podeželja« (ARSKTRP 2018). 

Na osnovi virov smo ugotovili, da je strateško načrtovanje v tradicionalnih družinskih 

organizacijah pomembno področje, ki vpliva na celotni ekonomski sistem. Odločili smo se, da 

preučimo strateško načrtovanje trajnostne rasti v tradicionalnih družinskih mikropodjetjih, 

kjer je več generacij in s tem tudi več drugačnih pogledov na trajnostni razvoj. S pomočjo 

raziskave smo prikazali prednosti, slabosti, nevarnosti in izzive v izbranih organizacijah ter 

podali predloge za izboljšave. Rezultate smo aplicirali na domačo organizacijo. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je raziskati, kako v izbranih petih tradicionalnih družinskih 

organizacijah razumejo trajnostno rast in načrtujejo nove strategije, ter spoznanja aplicirati na 

izbrano šesto (domačo) organizacijo.  

Cilji magistrske naloge so: 

 sistematični pregled domače in tuje strokovne literature s področja ekonomskih vidikov 

trajnostne rasti in strateškega managementa; 

 izvedba poglobljenih intervjujev, s pomočjo katerih bomo dobili boljši vpogled v 

razumevanje in zasnovo strategij trajnostne rasti v izbranih družinskih organizacijah; 

 zasnova oziroma nadgraditev strategije trajnostne rasti v izbrani domači organizaciji, s 

katero bi se poistovetili vsi ključni akterji; 

 podati priporočila za nadaljnje raziskovanje. 

V empiričnem delu raziskave smo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako izbrane tradicionalne družinske organizacije razumejo trajnostno rast? 

 Kakšen pomen organizacije pripisujejo strateškemu managementu pri doseganju trajnostne 

rasti? 
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 Kako ustvarjajo in kakšne strategije upravljanja uporabljajo izbrane organizacije? 

1.3 Metodologija raziskave 

V teoretičnem delu smo preučili domačo in tujo literaturo, javno dostopne sekundarne vire in 

primere dobre prakse s področja trajnostne rasti in strateškega načrtovanja v družinskih 

organizacijah. Definirali smo osnovne pojme in povzeli ključne ugotovitve.  

V empiričnem delu smo uporabili študijo primera. Za vzorec podjetij (subjektivni vzorec) smo 

izbrali organizacije, ki na trgu izstopajo, tako da poleg kmetovanja delujejo še na drugih 

poslovnih področjih. Nekatera od njih so povezana s kmetijsko dejavnostjo, kot je predelava 

mleka, turistična kmetija in predelava lesa, druga pa s to dejavnostjo niso povezana, kot sta na 

primer steklarstvo in oddajanje poslovnih nepremičnin (domača organizacija).  

Na osnovi opravljenih polstrukturiranih intervjujev smo raziskali strateško načrtovanje 

trajnostne rasti za pet takšnih organizacij, ugotovitve in spoznanja pa aplicirali na šesto 

(domačo) organizacijo. Domača organizacija je bila izbrana na osnovi dolgoročnega obstoja, 

neizkoriščenih potencialov, pomembne vloge v podeželski infrastrukturi in želje po kreiranju 

strategije trajnostne rasti. Vsem organizacijam je skupno, da so v družinski lasti in vsebujejo 

sestavine družinskega podjetja, poleg dopolnilne dejavnosti oziroma podjetja pa upravljajo še 

gospodarsko poslopje in izkoriščajo kapacitete za ustvarjanje dobička. Gre za organizacije z 

dolgoročnim obstojem in več stoletno tradicijo.  

Intervju je zajemal vprašanja s področja tradicije, vodenja, trajnostne rasti, strateških 

usmeritev in sodelovanja med pripadniki različnih generacij v organizaciji. V vsaki so bili 

intervjuvanci lastniki/vodje organizacij ter njihovi potencialni nasledniki ali predhodna 

vodilna generacija, če potencialno nasledstvo še ni polnoletno oziroma gre za mlade 

prevzemnike. Poleg intervjuja smo deloma uporabili tudi razpoložljive sekundarne podatke, s 

pomočjo katerih smo lažje odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Magistrska naloga je izhajala iz naslednjih predpostavk in omejitev: 

 Predpostavljamo, da ima trajnostna rast pomembno vlogo v družinskih organizacijah in v 

povezavi s strateškim managementom predstavlja  aktualno vsebino, ki je v Sloveniji slabo 

raziskana. 

 Uporabili bomo javno dostopne podatke, podatke iz opravljenih polstrukturiranih 

intervjujev ter podatke o poslovnih subjektih. 

 Pridobitev podatkov preko polstrukturiranih intervjujev je najustreznejša metoda za 

izvedbo raziskave. 
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 Omejitev, s katero smo se srečali pri empiričnem delu naloge, je tajnost nekaterih 

podatkov poslovnih subjektov, ki štejejo kot poslovne skrivnosti. 

Osredotočeni smo bili na trajnostno rast prihodkov v povezavi s strateškim načrtovanjem v 

petih izbranih organizacijah, ki izkoriščajo potencial zaščitene kmetije z vzporednim 

upravljanjem dopolnilne dejavnosti/podjetja. Izidov raziskave zato ni mogoče posploševati na 

druge tradicionalne družinske organizacije. 
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2 TRAJNOSTNA RAST IN STRATEŠKO NAČRTOVANJE V TRADICIONALNIH 

ORGANIZACIJAH  

V tem poglavju smo opredelili naslednje pojme: trajnostna rast, strateško načrtovanje, 

tradicionalne organizacije ter njihove značilnosti. V okviru tradicionalnih organizacij 

obravnavamo generacije v njih in generacijske razlike ter pomen medgeneracijskega 

sodelovanja kot konkurenčne prednosti pri strateškem načrtovanju trajnostne rasti. Na koncu 

poglavja smo povzeli bistvene ugotovitve, ki smo jih prepoznali v teoretičnem delu raziskave. 

2.1 Opredelitev pojmov trajnostna rast,  strateško načrtovanje in snovanje 

V magistrski nalogi sta pojma trajnostna rast in strateško načrtovanje ter snovanje povezana, 

saj smo na osnovi literature in raziskave ugotovili, kako tradicionalna družinska 

mikropodjetja, ki izhajajo iz zaščitenih kmetij, ustvarjajo ter kakšne strategije trajnostne rasti 

uporabljajo. Na osnovi tega smo zasnovali strateške smernice trajnostne rasti za izbrano 

(domačo) organizacijo. Na začetku poglavja obravnavamo koncept trajnostne rasti podjetij s 

poudarkom na mikropodjetjih oziroma organizacijah, v nadaljevanju pa strateško načrtovanje 

in snovanje ter povezave, ki so prisotne. 

2.1.1 Rast in trajnostna rast  

Podjetniški portal (2018a) opisuje rast podjetja kot: »kvantitativno večanje obsega podjetja 

oz. povečevanje velikosti podjetja. Za rast mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, 

konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več 

opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah«. Kot opisuje Luni (2015), pri 

rasti večkrat naletimo na prikazano rast »hokejske palice«, ki je značilna za pridobitev 

investitorjev, ni pa povezana z realnostjo, razen v primerih, ko so podjetja naletela na 

kombinacijo sreče, pravočasnosti, povezav itd. Ta model ne predstavlja dolgoročne trajnostne 

rasti, zato se v nadaljevanju ne bomo ukvarjali z njim. Raziskava Asa in Navneel (2014), ki je 

bila opravljena v Namibiji in je primernejša za države v razvoju, pa nam poda uporaben 

podatek, da je podjetniški duh ključ za uspešnost majhnih podjetij in ustvarjanje delovnih 

mest ter izboljšanje konkurenčnosti. Na splošno po vsem svetu velja, da je stopnja umrljivosti 

malih podjetij visoka in da se taka podjetja borijo s preživetjem brez znatne rasti. 

V okviru Združenih narodov (ZN), angl. United Nations (UN 2015) se države, ki podpirajo 

trajnostni razvoj, zavzemajo za iste cilje, kot so odprava revščine, zaščita planeta in 

zagotavljanje blaginje za vse. Te cilje so leta 2015 sprejele vse države ZN za obdobje 

petnajstih let. Trajnostni razvoj, kot ga predstavljajo ZN, ima v svojem redu 17 ciljev. 

Nacionalni inštitut za trajnostni razvoj (IISD 2018) se s temi vprašanji ukvarja na državni 

ravni in pokriva strategije, orodja ter politične nasvete, ki so potrebni za učinkovit odziv na 
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okoljske, gospodarske in socialne izzive. Petkovšek (2009) opisuje primer, ki prikazuje 

trajnostni razvoj kot strateško priložnost. Logika je v tem, da je treba spremeniti naš dosedanji 

način razmišljanja, s katerim lahko izboljšamo položaj vseh deležnikov podjetja. Pri tem se ne 

osredotočamo na to, kdo je kriv za nastalo stanje, ampak na iskanje rešitev, ki zagotavljajo 

razvoj. Inovativni modeli in iskanje konkurenčnih prednosti lahko podjetjem prinesejo 

znižanje stroškov, manjši absentizem idr.  

Osredotočili smo se na gospodarski vidik trajnostnega razvoja, ki ga imenujemo tudi 

trajnostna rast. Oddelek za okolje, prehrano in podeželje – DEFRA (2009) trajnostno 

gospodarsko rast opisuje kot stopnjo rasti, ki jo je mogoče vzdrževati brez ustvarjanja 

pomembnih gospodarskih težav, ki bi oškodovale prihodnje generacije. Spada tudi med enega 

od 17 ciljev ZN, pod zaporedno številko 8, ki je opisan kot: »Spodbujati trajnostno, 

vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo 

za vse« (STAT 2018). Kot meni Zimani (2016), naj bi gospodarsko rast v skladu z osmim 

ciljem ZN, dosegli z izboljšano produktivnostjo, diverzifikacijo, tehnološko prenovo, 

inovacijami ter s poudarkom na intenzivnih panogah, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost.  

Thompson (2014) opisuje, da majhna podjetja po večini niso naklonjena konceptom trajnosti, 

saj menijo, da je ta pomemben le za velika podjetja. Tako jih je težko spodbuditi v trajnostni 

razvoj, čeprav jim lahko to nudi nove priložnosti, zniža stroške in tveganja. Po drugi strani 

Hillsdon (2014) opisuje, da imajo majhna podjetja več nadzora nad njihovim dejanskim 

trajnostnim odnosom, saj so večinoma zasebna in z ustanoviteljem na čelu. Koncept trajnosti 

se je premaknil iz želje po zelenem gospodarstvu tudi na raven pozitivnega socialnega vpliva 

na zaposlene, ki se počutijo kot del skupnosti, s tem pa se lahko diferencirajo od ostalih 

podjetij in ustvarijo unikatno trajnostno osnovo. Ko je podjetje trajnostno naravnano in ima 

visoke standarde trajnosti, je po navadi uspešnejše na razpisih, kar lahko vodi do dolgoročnih 

in varnejših pogodb. 

Pri obravnavi trajnostne rasti hitro naletimo na pojem »trajnostna stopnja rasti (SGR – 

Sustainable Growth Rate)«. Investopedia (2018) pojasnjuje, da je stopnja trajnostne rasti, 

maksimalna stopnja rasti, ki jo podjetje ohranja brez najetih posojil ali zunanjega financiranja. 

»SGR« je kazalnik hitrosti in moč rasti podjetja, ob prekoračitvi dovoljene stopnje pa mora 

podjetje poiskati dodatna sredstva za financiranje rasti. Kako izračunati trajnostno stopnjo 

rasti, opisuje Lewis (2017). 

Ekonomista, Herman E. Daly in dr. Kenneth N. Townsend (Morin 2015, po Daly in Towsend 

1993, 267), sta dokazala da je trajnostna ekonomska rast oksimoron, saj je ekonomski sistem 

samo podsistem obstoječega ekosistema, ki je zaprt in omejen. Tako neomejena rast ni 

trajnostna. V tem primeru lažje govorimo o dolgoročni vzdržni rasti, o kateri Jereb (2018) 

meni, da nas za njeno ohranitev čakajo pomembne reforme, predvsem na področju davkov in 

izobraževanja. Problematično se mu zdi, da dodana vrednost v Sloveniji še vedno temelji na 

proizvodnji enostavnih produktov. Iz tega razberemo, da sta trajnostna in vzdržna rast 



 

7 

 

povezana pojma, v nalogi pa bomo uporabljali pojem trajnostne rasti, ki velja za vzdržno. Kot 

se je izkazalo, sta v okviru trajnostne rasti pomembna tudi koncepta krožnega in zelenega 

gospodarstva, še posebno z vidika strategij, ki so jih podprle države članice EU.  

Kot je navedeno na spletni strani vlade Republike Slovenije (vlada RS 2018b), Slovenija 

vlaga v razvoj, raziskave in inovacije tudi v okviru kohezijske politike Evrope. Ta sredstva so 

usmerjena v strategije pametne specializacije, ki vlagajo v trajnostne tehnologije in storitve za 

zdravo življenje, med katerimi ima pomembnejšo vlogo zeleno gospodarstvo. Na osnovi 

učinkovite rabe virov v slovenski predelovalni industriji je ocena pokazala, da je 84 % 

podjetij že uvedlo ukrepe za učinkovito rabo virov, večina pa načrtuje nadaljnje ukrepe za 

obdobje dveh let. Ta podjetja ocenjujejo, da so bili ukrepi ekonomsko smiselni, saj so 

zmanjšali negativne vplive na okolje, znižali stroške proizvodnje in zvišali konkurenčno 

prednost. Tudi Evropska komisija (2014, 13 –14) ugotavlja, da je prehod na zeleno 

gospodarstvo, ki odgovorno ravna s svojimi viri, priložnost, ki omogoča več globalne 

konkurenčnosti, blaginjo naslednjih generacij, hkrati pa podpira zaposlovanje, ki bo 

trajnostno ter visokokakovostno ter prispevalo k okrevanju po gospodarski krizi. Po besedah 

vlade RS (2015, 3) zeleno gospodarstvo povezuje več konceptov, kot so zelena rast, 

industrijska simbioza, učinkovita raba virov, trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo. Vsem 

konceptom so kljub ožjim ali širšim usmeritvam poleg gospodarske rasti in razvoja skupni še 

trije cilji, ki so: učinkovita raba virov in materialov, zagotavljanje kakovostnega delovnega in 

bivalnega okolja ter krepitev družbene blaginje.  Krožno gospodarstvo je kot najbolj razširjen 

način odziva na pritiske, ki jih povzroča rastoče gospodarstvo, omejene vire in nosilno 

sposobnost okolja. Čeh (2017) opisuje, da je krožno gospodarstvo tisto, ki odgovarja na 

zahteve rastočega gospodarstva, globalizacije in povečanega potrošništva, obenem pa 

omogoča dodano vrednost. 

Krožno gospodarstvo se večkrat nanaša na kombinacijo »zeleno – krožno«. Tudi mednarodni 

okoljski center Alpe Adria Green (AAG ORG 2018) na vprašanje: »Kaj je zeleno 

gospodarstvo?«, odgovarja tako: »je ideja, na kateri temelji zeleno (krožno) gospodarstvo, tj. 

sistem, ki izboljšuje pretok izdelkov in storitev za večji izkupiček rabe surovin in čim večje 

zmanjšanje količine odpadkov«. Kot navaja vlada RS (2018a), med nacionalne strateške 

prioritete štejejo prehod v krožno gospodarstvo. Zajec Čebular (2015) meni, da krožno 

gospodarstvo predstavlja industrijski sistem, ki je dobičkonosen in ima zasnovane temelje na 

trajnostni zasnovi. Viršek (2017) opisuje, da tovrstno gospodarstvo za podjetja predstavlja 

priložnost in da samo po sebi pomeni premišljeno uporabo virov, ki jih ima podjetje na voljo 

in jih potrebuje za svojo dejavnost. Logika, ki jo podpira krožno gospodarstvo, torej 

spoštovanje temeljnih vrednot, odgovorne uporabe virov, inovativne rešitve itd., je v skladu z 

modeli, ki jih pričakujejo moderni potrošniki, seznanjeni s trajnostnimi načeli. V nadaljevanju 

se bomo posvetili strategijam krožnega gospodarstva, ki so predstavljene v  »Kažipot prehoda 

v krožno gospodarstvo Slovenije«. 
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Barlow (2015a) opisuje primer S modela trajnostne rasti, kot pravi način razmišljanja o 

trajnostni rasti. Grafični prikaz na sliki 1 prikazuje rast skozi čas, ki se začne počasi, se 

postopoma stopnjuje in raste do točke, ko se rast ustavi in krivulja zniža. 

 

Slika 1: S model trajnostne rasti 

Vir: Barlow 2015b. 

Točka, ki je prikazana na sliki 1, in bo podrobneje obrazložena v nadaljevanju, je pomembna 

z vidika »hokejske palice«, za katero vemo, da ni mogoča. Ko se rast ustavi, po mnenju 

Barlowa (2015a) ni potrebna panika, saj takrat vemo, da smo prišli do posebne točke na 

krivulji rasti, t. i. točke preloma. Rouse (2015) opisuje, da je točka preloma v splošnem 

odločilen trenutek v okviru nekega dogodka, situacije ali subjekta, ki kaže začetek 

spremembe.  

Allen (2014) sicer opisuje trajnostno rast kot eno najtežjih izzivov v poslu. Ena od raziskav iz 

leta 2011 je pokazala, da je le 15 % podjetij podalo izjavo, da se rast ni zgodila zaradi 

pomanjkanja priložnosti na trgu, vsa ostala podjetja pa kot razlog navajajo notranje omejitve. 

Po drugi strani Peavler (2018) meni, da je za doseganje trajnostne rasti predvsem pomembna 

prva faza, ki je preučitev zunanjega okolja, saj je okolje, v katerem poslujemo za večino 

panog konkurenčno, zato moramo premagati konkurenco z zagotavljanjem dodane vrednosti 

za naš izdelek ali storitev drugače kot konkurenca. Sposobnost rasti je tako odvisna od 

infrastrukture podjetja, njena strategija rasti v malih podjetjih pa je odvisna predvsem od 

poslovnega načrta. Če ta dejavnika nista zagotovljena, je trajnostna rast nemogoča. V 

nasprotnem primeru smo na dobri poti, da zagotovimo rast v podjetju, vendar moramo pri tem 

paziti, da rast ni prehitra, hkrati pa se moramo zavedati, kaj to prinaša. Zrela podjetja pogosto 

dosegajo trajnostno stopnjo rasti, ki je nekoliko manjša od njihove maksimalne stopnje. 

Presežek denarja tako razdelijo med delničarje ali ga investirajo.  
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Za uspešno rast je treba uravnavati tako zunanje kot notranje vplive na podjetje, kar bomo 

dokazali v nadaljevanju. Najprej bomo opisali strateško snovanje in načrtovanje, 

karakteristike preučevanih organizacij in strategije rasti oziroma trajnostne rasti, ki bi lahko 

bile relevantne za izbrane organizacije. Koncepte trajnostne rasti bomo aplicirali na zaščitene 

kmetije, ki so poslovno usmerjene, saj se bistveno ne razlikujejo od ostalih organizacij glede 

trajnostne rasti in razvoja. 

2.1.2 Strateško načrtovanje in snovanje 

Grošelj (2015) meni, da strategija pomeni dobro načrtovano, premišljeno in celovito 

postopanje za dosego ciljev, ki se nanašajo na strateški načrt. Management Study Guide 

(MSG 2018) pojasnjuje, da je bistvo strateškega managementa identifikacija in opis strategij, 

ki jih manager lahko uporabi za lažji doseg ciljev in kot konkurenčno prednost za 

organizacijo. Hunger in Wheelen (1996, 12) opisujeta strateški management kot niz 

vodstvenih odločitev in dejanj, preko katerih je določena dolgoročna uspešnost družbe. 

Strateški management vključuje motrenje notranjega in zunanjega okolja, oblikovanje 

strategij, uresničevanje strategij ter spremljanje in nadzor uresničevanja. Association for 

Project Management (APM 2018) pa opisuje strateški management kot identifikacijo, 

selekcijo ter implementacijo organizacijskih dolgoročnih ciljev.  

Uspešna podjetja in organizacije imajo jasne strategije in dosledno sledijo svojim ciljem. 

Ciljno usmerjen strateški razvoj zahteva aktivno vključenost vodstva, predano ukrepanje in 

sodelovanje vseh organizacijskih enot ter zaposlenih trdi PMCC Consulting (2018). 

Dubrovski (2009, 117) pojasnjuje, da razvoj podjetja temelji na spreminjanju, ki je povezano 

z uničenjem ustvarjenih ravnovesij za vzpostavitev novih, ki bi prinesle večjo uspešnost in 

učinkovitost. Podjetja, ki se ne spreminjajo, se ne morejo razvijati, hkrati pa obstaja tveganje, 

da vzpostavitev novega sistema zanje ne bo ugodna. 

Tavčar (2009, 115–117) meni, da bi morali snovanje navajati pred načrtovanjem, kar pomeni 

udejanjanje zamisli. Snovanje opredeljuje kot ustvarjalno, načrtovanje pa izvajalno. V 

manjših organizacijah pogosto ni opaziti načrtovanja, po navadi poteka le v glavah vršnega 

managementa. V primeru rasti organizacije je za obvladovanje pomembno delegiranje, 

pooblaščanje in načrtovanje, ki kaže smer in metode delovanja v prihajajočih časovnih 

obdobjih. Pomembne sestavine načrtovanja so jasna vizija, smotri in cilji organizacije. Kot 

opisuje Biloslavo (2008, 39–40), je prva stopnja v obvladovanju organizacije skrita v 

načrtovanju, kjer govorimo o sprotnem načrtovanju, predvsem o načrtovanju za bolj ali manj 

oddaljeno prihodnost. Če je načrtovanje pogojeno z daljšim časovnim obdobjem, je 

negotovost večja. To omilimo z izkušnjami, saj se določena dogajanja ponavljajo. Po 

rezultatih raziskave managerji namenijo le 2,4 % časa za dolgoročnejše snovanje. Kot navaja 

Tavčar (2009, 222), snovanje sega dlje v prihodnost kot načrtovanje, se prilagaja nepopolni 

informiranosti ter se s časovno oddaljenostjo osredotoča na prepoznavanje trajnejših 
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dejavnikov, trendov, vrednot notranjih in zunanjih udeležencev, kulturo okolij ter 

organizacije. Cilji magistrske naloge so v večji meri vezani na snovanje in ne na načrtovanje. 

Več o strateškem načrtovanju in snovanju (praktični vidiki) bo v poglavju Strateško 

načrtovanje trajnostne rasti, kjer povežemo koncept strateškega managementa s trajnostno 

rastjo. 

2.2 Značilnosti tradicionalne organizacije, zaščitene kmetije, družinskega podjetja in 

dopolnilne dejavnosti 

Tavčar (2009, 22–23) pojasnjuje, da tradicionalni pogled predstavlja organizacijo kot naprava, 

stroj ali instrument, ki je ustvarjena za opravljanje dela in doseganje ciljev. Jezikovne 

korenine besede organizacija izvirajo iz stare grške besede »organon«, ki pomeni orodje ali 

priprava. Organizacija zajema notranje in zunanje udeležence, s tega vidika pa se predstavlja 

kot skupnost interesov in živ organizem. Instrumentalni in interesni vidik se neločljivo 

prepletata in ne obstajata eden brez drugega. V tem poglavju bomo opisali, kaj za nas pomeni 

tradicija, tradicionalna organizacija, kdo sestavlja takšne organizacije, kako delujejo ter v čem 

se razlikujejo in izstopajo. 

2.2.1 Tradicija in tradicionalne organizacije 

Ker je magistrska naloga posvečena tradicionalnim mikropodjetjem, je pomembno, da najprej 

opredelimo pojem »tradicija«. Tradicija je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika 

(SSKJ 1991a): »kar se je ustalilo v življenju kake skupnosti s prenašanjem iz roda v rod; 

navada, običaj«. Spletna stran Sensa (2018) opisuje tradicijo kot sestavino, ki nam omogoča 

čustveno povezanost, preko katere se lažje soočamo z izzivi in spremembami ter ustvarjanjem 

toplote in občutka varnosti v družinskih odnosih. 

V okviru tradicionalnih organizacij Godina (2011) opisuje, da je močna zavezanost tradiciji 

povezana z zgodovinskimi funkcionalnimi oblikami preživetja majhnih in šibkih skupnosti v 

situaciji asimilacijskih pritiskov. Ohranjanje tradicije je bila zgodovinsko nujna in 

produktivna strategija, ki je prednike ohranila kot etično skupino skozi stoletja. Tradiciji po 

njenih besedah tako dolgujemo današnji obstoj. Kulturni antropologi so v že v 19. stoletju 

ugotovili, da se tradicionalne oblike vedenj in percepcij ohranjajo tudi, ko niso več 

funkcionalne ali pa postanejo moteče, kar so imenovali prežitki. 

Jahan (2016) opisuje, da takšne tradicionalne organizacije predstavljajo hierarhično strukturo 

v podjetju. Tako vsi udeleženci sledijo verigi poveljevanja. Te organizacije spominjajo na 

vojaške sisteme, saj so hierarhične, disciplinirane in organizirane. Veljajo interna pravila in 

predpisi, udeleženci pa imajo določeno delo in odgovornosti. Vedno tradicionalna 

organizacija je fiksna in toga. Fizično premoženje podjetja je bilo tradicionalno izpostavljeno 
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kot ključni vir uspešnosti, sodobni pogled pa daje primarno vlogo človeškemu kapitalu 

(Gomezelj Omerzel 2010, 11). 

2.2.2 Kmetija in zaščitena kmetija 

Po SSKJ (1991b) je kmetija: »zemljišče s hišo in gospodarskimi poslopji«.   

Dr. Lazarević (2018) opisuje dvestoletno pot slovenskega kmetijstva. Kot dežela je Slovenija 

polovično pokrita z gozdovi, obdelovalne zemlje pa je dokaj malo. Lastniška struktura je 

razdrobljena, s tem pa so prevladovale male kmetije, ki imajo skromne možnosti proizvodnje 

in skromen razvoj. Čeprav je bila Slovenija v neki meri vedno odvisna od uvoza, je bilo 

kmetijstvo panoga, ki je zagotovila preživetje večini prebivalstva. Danes se s kmetijstvom 

preživlja le še nekaj odstotkov prebivalstva. Spremenila se je tudi proizvodnja sestava, ki se je 

iz večinskega poljedelstva začela razvijati v živinorejo, vinarstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo. V 

zadnjih dvesto letih so to panogo zaznamovala tri obdobja. Dve od teh sta bili krizi pred 

drugo svetovno vojno, tretje pa je bilo komunistično obdobje po njej. Razmere so se v 

devetdesetih letih začele izboljševati s pomočjo preusmeritev, razmaha industrije in s tem 

pocenitvijo orodij in strojev, povečala se je uporaba umetnih gnojil ter povišal hektarski 

donos. Cene pridelkov so takrat poskočile za približno tretjino. Začetki zaščite kmetijskih 

gospodarstev segajo v leto 1889, leta 1903 so na Koroškem sprejeli prve ukrepe za omejitev 

delitev posesti. V tem obdobju so se povečali migrantski tokovi, ker domača industrija ni bila 

zmožna zaposliti vsega slovenskega prebivalstva. V času prve jugoslovanske države se je 

zaradi izčrpavanja znašla kmetijska dejavnost v podobni dilemi kot v drugi polovici 19. 

stoletja. Z agrarno reformo leta 1945 so razlastili veliko kmetov in ustvarili državna kmetijska 

podjetja. Tako naj bi s prisilnim vključevanjem v kmečke zadruge odpravili kmete kot 

ekonomske subjekte in družbeni sloj. Ta postopek ni prinesel želenih rezultatov. Slovenija je 

v šestdesetih letih odpravila agrarno prenaseljenost na osnovi hitre industrializacije in nagle 

deagrarizacije. Tako so se povečali dohodki in investicije, nastopile so pozitivne kulturne in 

socialne spremembe. Na osnovi tega sklepamo, zakaj so bili sprejeti ukrepi za zaščito 

kmečkih gospodarstev. 

Kot je navedeno na spletni strani Ministerstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP 

2018), zaščiteno kmetijo določi upravna enota, ki je pristojna na območju večinskega dela 

zemljišča, ki sestavlja kmetijo, na osnovi uradne dolžnosti z odločbo o upravnem postopku s 

pomočjo uporabljenih podatkov o lastništvu iz zemljiške knjige in o dohodku iz zemljiškega 

katastra. Zaščiteno kmetijo tako sestavlja vse, kar obsega gospodarsko celoto in potrebuje za 

kmetijsko-gospodarsko proizvodnjo ter povezane dejavnosti. Poleg zemljišč jo sestavljajo tudi 

gozdovi, stanovanjski in gospodarski objekti vključno z zemljišči, ki so potrebna in 

namenjena za uporabo stavbe itd.  
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Zaščiteno kmetijo podrobneje opredeljuje Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev 

(ZDKG), (Ur. l. RS, št. 70/95, 54/99 - odl. US) kot: »kmetijsko oziroma kmetijsko-gozdarsko 

gospodarsko enoto, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega 

para, ali oseb, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali v solasti enega od 

staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 hektarjev in 

ne več kot 100 hektarjev primerljive kmetijske površine«. V Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A), (Ur. l. RS, št. 30/13) so 

posodobljene točke za kategoriziranje zemljišč enake enemu hektarju primerljivih kmetijskih 

površin in še nekatere druge spremembe. Kot piše Turk (2012) za časopis Dnevnik, je namen 

zakonodaje v tem primeru uvedba pravnega dejstva zaščitene kmetije, preprečitev nadaljnjega 

drobnenja malih kmečkih posesti, ki so značilnost slovenskega podeželja. To je tudi edina 

prednost tega statusa, ki je lahko tudi slabost. V Sloveniji je v sklopu zaščitenih kmetij okoli 

4000 zemljišč, kar predstavlja slabih 7 % vseh parcel v državi. 

V okviru SURS-a, Slatner Kutin idr.  (2012, 6–42) beležijo podatke, da je bilo v letu 2010 

74.646 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, kar je za 14 % manj kmetijskih gospodarstev kot 

v popisu leta 2000, povprečno pa so ta postala večja. Povprečno gospodarstvo je obdelovalo 

6,4 hektarja KZU. Število KZU se je med letoma 2000–2010 zmanjšalo za 2 %.  V povprečju 

so upravitelji kmetijskih gospodarstev sami opravili kar 45 % vsega dela, povprečno skupaj  

89 % dela v kmetijstvu opravi družinska delovna sila. V letu 2010 je imelo 64 % gospodarjev 

samo praktične izkušnje in nobene formalne kmetijske izobrazbe, 27 % gospodarjev pa je 

imelo opravljene le tečaje iz kmetijstva. Med letoma 2000–2010 je opaziti počasno povečanje 

ravni izobrazbe.  
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Preglednica 1: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih ekonomske velikosti, 

Slovenija 

Leto  2013 2016 2016 

2013 

 Število kmetij Indeks 

Skupaj 

Manj kot 2.000 EUR 

Od 2.000 do manj kot 4.000 EUR 

Od 4.000 do manj kot 8.000 EUR 

Od 8.000 do manj kot 15.000 EUR 

Od 15.000 do manj kot 25.000 EUR 

Od 25.000 do manj kot 50.000 EUR 

Od 50.000 do manj kot 100.000 EUR 

100.000 EUR ali več 

72.377 

12.202 

15.372 

19.284 

11.434 

5.850 

4.702 

2.408 

1.126 

69.902 

10.002 

13.248 

17.857 

13.332 

5.843 

5.168 

2.901 

1.552 

96,6 

82 

86,2 

92,6 

116,6 

99,9 

109,9 

120,5 

137,8 

Vir: SURS 2017. 

Kot je razvidno iz preglednice 1 in kot interpretira SURS (2017): »Skupni standardni 

prihodek kmetijskih gospodarstev se je v 2016 glede na 2013 povečal za skoraj 15 % (na 

1.159 milijonov EUR). Povprečni standardni prihodek na kmetijsko gospodarstvo je v 2016 

znašal 16.577 evrov (v 2013: 13.944)«. Preglednica dopolnjuje tudi podatke iz Slatner Kutin 

idr. (2012) ter kaže dodaten upad števila kmetijskih gospodarstev v primerjavi z obdobjem 

med letoma 2000–2010. 

2.2.3 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Trobej (2016) pojasnjuje, da je dopolnilna dejavnost na kmetiji namenjena boljšemu 

izkoristku gozdarskih in kmetijskih pridelkov, in je t. i. sekundarna dejavnost. Primarna 

dejavnost na kmetiji pa so lahko na primer nepredelani proizvodi, ki so namenjeni uživanju. 

Ministrstvo za javno upravo (2018) pa opredeljujejo: »Dopolnilna dejavnost na kmetiji 

omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje 

dodatnega dohodka«. Med drugim so navedeni vsi pogoji za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti, med katerimi je prvi pogoj pridobitev dovoljenja pred začetkom opravljanja 

dejavnosti, druga dva pa se dotikata letnega dohodka, ki ne sme presegati treh povprečnih 

slovenskih plač oziroma petih na območjih, ki imajo za opravljanje kmetijske dejavnosti 
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omejene možnosti in obseg kmetije, ki mora imeti v uporabi vsaj 10 čebeljih družin ali pa en 

hektar primerljivih kmetijskih površin. Ostale podatke glede splošnih odločb, dovoljenja za 

opravljanje, nadzor in kazni ter predhodne in končne določbe zapisuje Uredba o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetiji (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 58/14).  

Preglednica 2: Dopolnilne dejavnosti na družinskih kmetijah  

Leto dejavnosti 

2000 3927 

2003 2867 

2005 3146 

2007 3116 

2010 12517 

2013 11676 

2016 12486 

Vir: SI-STAT 2018. 

Če primerjamo podatke iz preglednice 1 in 2, ugotovimo, da je bilo v letu 2016 registriranih 

12486 dopolnilnih dejavnosti na družinskih kmetijah, kar zajema 17,8 % vseh kmetijskih 

gospodarstev. Ta številka se je iz leta 2013 povečala iz 11676 dopolnilnih dejavnosti za 6,9 

%, čeprav se število kmečkih gospodarstev zmanjšuje. Zaradi zaokroževanja se določeni 

seštevki v preglednicah morda ne ujemajo. Seznam dopolnilnih dejavnosti se ne ujema s 

podatki o dopolnilnih dejavnostih pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. 

2.2.4 Družinska podjetja v Sloveniji 

Kot razlaga Pirc (2016), na evropski ravni ni enotne opredelitve družinskega podjetja. V 

teoriji se je opredelitev pojma razvila v tri smeri, in sicer: več operativna opredelitev, 

opredelitev s pomočjo lestvic ravni vpliva družine na podjetje ter opredelitev na osnovi 

tipologije družinskega podjetja. Glede na različna poimenovanja v evropskih državah 

sklepamo, da je glavni pogoj za opredelitev družinskega podjetja predvsem visoka stopnja 

sorodstvene povezanosti lastnikov ali ustanoviteljev. 

Po podatkih raziskave EY (2015) je oblika lastništva družinskega podjetja pomemben element 

trajnostnega gospodarskega razvoja. Kar 69 % vse prodaje prispevajo družinska podjetja, 

ustvarijo 67 % dodane vrednosti in štejejo 70 % zaposlenih. Največji odstotek udeleženih 

družinskih podjetij ima celotni letni prihodek od 400.000 do 800.000 EUR.  Pomembna so 

tudi dejstva, da ima v 83 % podjetij družina nadzor nad strateško usmeritvijo, da v 71 % 

podjetij managersko odgovornost prevzemata vsaj dva člana družine, v 62 % podjetij pa sta 
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udeleženi dve generaciji ali več. Emeršič (2016) za Poslovno akademijo Časnika Finance 

navaja: »Po raziskavi EY Slovenija in Ekonomske fakultete v Ljubljani je pri nas v družinski 

lasti kar 83 % podjetij. Hkrati gre za srečanje najbolj stabilnega, vitalnega in trajnostno 

naravnanega dela gospodarstva, ki zaradi svojih posebnosti potrebuje specifično podporo«.  

EY (2017a) je tako razvil model DNK rasti družinskih podjetij in EY Growth Navigator, ki 

predstavljata sestavine uspešnega družinskega podjetništva in načine razmišljanja za 

pospeševanje rasti. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije (SPIRIT 2018) poskuša spodbuditi mreženje in rast družinskih 

podjetij. Ponujajo celovite storitve, ki so usmerjene v podporo preko točke VEM, 

inkubatorjev, tehnoloških parkov, podporo pri prenosu tehnologij, znanja v gospodarstvo 

preko javno raziskovalnih organizacij, informirajo in svetujejo pri uvajanju izdelkov, storitev, 

tehnoloških in netehnoloških inovacij v zasebnem sektorju, podporo pri priložnostih in 

informacijah za program Horizon 2020.    

Kot opisuje Pirc (2016), je v Avstriji družinsko podjetje opredeljeno v regionalni kmetijski 

zakonodaji, na Madžarskem pa ta podjetja kažejo predvsem reference v vprašanju  kmetijskih 

družinskih podjetij z zagotavljanjem  subvencij za družinske kmetije. Ta povezava je 

prikazana tudi v naši magistrski nalogi. Večina kmečkih gospodarstev ima tako podobne 

sestavine kot družinsko podjetje. Kot meni Kavs (2016a), je taka vrsta organizacije še 

posebno občutljiva na prenose iz generacije na generacijo, zaradi konfliktov lahko pomeni 

celo konec posla. Kavs (2016b) opisuje tudi situacijo, značilno za slovenske razmere, ko 

družina ne more uskladiti pričakovanj in mnenj, zato se nasledniki nemalokrat odločijo 

zapustiti organizacijo, zanemariti družinsko tradicijo, kar pogosto vodi v propad družinskega 

podjetja in razdor družine. Take konflikte je dobro zaznati ter jih razrešiti pred pojavom 

kritičnih posledic.  

V organizacijah, ki jih preučujemo, imajo močan vpliv različne generacije, ki jih bomo 

predstavili v naslednjem poglavju.  

2.3 Medgeneracijske razlike in medgeneracijsko sodelovanje kot konkurenčna 

prednost pri strateškem ustvarjanju trajnostne rasti 

Ker je naša raziskava usmerjena v tradicionalna družinske mikroorganizacije, ne moremo 

zanemariti družinskega medgeneracijskega sodelovanja in splošnega vpliva generacij v takih 

organizacijah. Definicija generacije je po mnenju avtorjev obdobje, ki traja grobih dvajset let 

in zajema eno od faz življenjskega cikla: otroštvo, zgodnja odraslost, odraslost in starost. 

Generacijo na splošno povezuje skupno zavedanje, udeležba različnih pojavov ali dogodkov, 

prepričanja in vedenjske navade (Howe in Strauss 1992). Donovan (2016) opozarja na 

previdnost z uporabo podatkov o generacijah, še posebno z generalizacijami generacij in s 

tem prevelikemu poudarku označevanju neke starostne skupine ljudi. Podatki se sicer izkažejo 
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za uporabne predvsem pri boljšem razumevanju navad in prepričanj, s čimer v našem primeru 

bolje razumemo osredotočenost na posel oziroma vizijo ter ustvarimo uspešnejše delovne 

skupine. Tudi Rowe (2010) opozarja, da so generacijske razlike posplošene in ne ponujajo 

vedno vseh odgovorov. 

Knight (2014) opisuje, da je nastopil zgodovinski čas oziroma prelomnica, kjer bo kmalu 

delalo pet generacij na podobnih delovnih mestih. Strokovnjaki na tem področju omenjajo 

karierne spremembe, ki se že odvijajo v podjetjih in se močno razlikujejo od tradicionalnih. 

Ena od glavnih sprememb je povečan poudarek na medgeneracijskem učenju in sodelovanju. 

Paedagogica (2016) definira medgeneracijsko učenje kot »proces, skozi katerega posamezniki 

vseh starosti osvojijo spretnosti in znanja, hkrati pa tudi odnos in vrednote iz vsakodnevnih 

izkušenj iz vseh dosegljivih virov in vseh vplivov iz njihovega življenja«. Fischer (2012, 5) pa 

pojasnjuje: »Medgeneracijska praksa je usmerjena v povezovanje ljudi v namenskih, 

večstransko koristnih aktivnostih, ki promovirajo boljše razumevanje in spoštovanje med 

generacijami ter bi lahko prispevala h kreiranju bolj kohezivne skupnosti«. Mlinar (2009, 13) 

opisuje,  bistvo strategije GU kot: »GU temelji na prepričanju, da medgeneracijsko 

sodelovanje bistveno izboljšuje skupno življenje, da ima medgeneracijski pristop dober vpliv 

tudi na ekonomski razvoj in na oblikovanje novih vrednot«. Vedno več organizacij podpira 

medgeneracijskega sodelovanja. Eden od takih programov je tudi »slovenska mreža za 

izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje« (Sirk 2017). Zveza društev za 

socialno gerontologijo Slovenije prispeva svoj delež v obliki medgeneracijskih taborov 

(Slokar 2015). Zavod Ypsilon (FinancePRO 2016) pa se je v letu 2016 lotil akcije, katere 

namen je bil »spodbujanje pretoka znanja in informacij med generacijami, ozaveščanje o 

pomenu mentorstva ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja«. Ekipa Simbioza (Simbioza 

2017) se od leta 2011 ukvarja s povezovanjem mlajših in starejših generacij.  

Saba (2013) opisuje ovire medgeneracijskega sodelovanja, med katerimi prevladujejo različne 

vrednote in pričakovanja, daljša povprečna doba sodelovanja različnih generacij ter 

pomanjkanje visokokakovostnih delovnih mest. Nedavne raziskave kažejo (iD4D 2017), da se 

cilji trajnostnega razvoja brez sodelovanja mladine ne bi mogli uresničiti, raziskava 

Australian Goverment (2018) pa potrjuje, da starejši v organizacijah pozitivno vplivajo na 

finančne rezultate, manjši absentizem, večjo produktivnost itd. Prizma (2017) rešitev 

medgeneracijskega sodelovanja vidi v kombinaciji znanja in inovacij zaposlenih, v razvoju 

novih modelov solidarnosti, vzajemni podpori in učenju ter prenosu znanja in izkušenj. Kot 

menita Sturt in Nordstorm (2016), je za optimizacijo uspešnosti medgeneracijskih delovnih 

skupin nepomembnejše, da ustvarimo kombinacijo individualnih, prav tako pa skupinskih 

nalog, s čimer zaposlimo vse pripadnike skupine, izkoristimo njihove potenciale in 

medgeneracijske sinergije.  

Kot razberemo iz popisa kmetijstva iz leta 2010, Slatner Kutin idr. (2012, 44) in iz raziskave 

EY (2015, 13), je delež upraviteljev kmetijskih podjetij nad 40 let pa vse do 85 leta večji kot 



 

17 

 

med vsemi prebivalci Slovenije, v družinskih podjetjih pa prav tako starostne skupine od 40 

leta naprej zavzema delež 70 % vseh managerjev. Najbolj dejavne in veljavne generacije so 

tako tradicionalna generacija, generacija »baby boom« in generacija X. Generacija Y že 

začenja svojo vključitev v podjetjih, generacija Z pa počasi prihaja na trg dela. Zaradi narave 

družinskih podjetij vse generacije prispevajo svoj delež, vendar pa to ne velja za upravljanje. 

Po rezultatih globalne raziskave na področju delovne sile (EY 2017b), bo do leta 2025 kar  

75 % delovne sile sestavljala generacija Y (milenijska generacija). 

Kot meni Hammill (2005) je naše obdobje zaznamovalo veliko oznanjenih razlik med 

generacijami, kar je posledica sprememb v zadnjih desetletjih. Če se zavedamo teh razlik, 

lahko posamezniki oblikujejo svojo komunikacijo na najvišji ravni učinkovitosti, ne glede na 

nalogo ali razmerje med udeleženci. Poudarja, da je dober posel zasnovan na razumevanju 

drugih. V poslu je pravilno upoštevati druga mnenja, kar poveča uspešnost, učinkovitost, 

produktivnost in kakovost, zato je pomembno, da nekdo razume generacijske karakteristike in 

se jih nauči izkoriščati v odnosu z vsemi udeleženci. 

V nadaljevanju bomo zaradi boljšega razumevanja opisali glavne značilnosti omenjenih 

generacij. Te lastnosti so v literaturi zelo podobne, glavni razkorak je le pri letnicah, ki 

postavljajo časovni okvir določene generacije. 

2.3.1 Tradicionalna generacija 

Valueoptions (2007) in Novak (2018) opisujeta, da pod pripadnike tradicionalne generacije, ki 

jo lahko imenujemo tudi »veterani«, »tiha generacija« in »veličastna generacija«, uvrščamo 

ljudi, rojene med letoma 1922–1943.  V to generacijo lahko uvrstimo nekatere največje 

inovatorje, začetnike vesoljskega programa in razvijalce zdravil. Je ena prvih generacij, ki se 

je prizadevala za enakost z gibanjem za človekove pravice. Njihove vrednote so podkrepljene 

s prepričanjem o potrebni skladnosti, avtoriteti, pravilih in zvestobi. Zanašajo se na logično 

razmišljanje in imajo jasen občutek za etično in neetično ravnanje. Njihove splošne lastnosti 

so osredotočenost na disciplino in malenkosti, analiziranje preteklosti za ustvarjanje boljše 

prihodnosti, nekonfliknost in delovna naravnanost. Po načina dela spoštujejo hierarhično 

strukturo, ki spominja na vojsko, orientirajo se glede na preteklost in možnost tehnološkega 

napredka. 

2.3.2 Generacija baby boom 

Kot trdita Valuepoint (2007) in Novak (2018), je generacijo »Baby Boomer«, ki velja za 

povojno generacijo in se uvršča v obdobje med letoma 1946–1964 zaznamovalo obdobje 

priložnosti, med katere  uvrščamo izobraževalne, socialne in finančne priložnosti. Ta 

generacija je pogosto predstavljena kot optimistična, raziskovalna ter osredotočena na cilje. 

Zaznamovali so jo prve vesoljske odprave, dostopnejša potovanja in povišana blaginja. 
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Največji socialni prispevek generacije je bil boj za človekove pravice in enakopravnost 

ženskega spola. Generacija je na splošno doživela velike premike na področju izobrazbe ter 

ekonomskih in socialnih priložnosti. Njihove vrednote so osredotočene na individualno 

odločanje, sodelovanje skupnosti, blaginjo, lastništvo ter zdravje. Med glavne lastnosti spada 

prilagodljivost, usmerjenost na cilje, samoodločanje in svobodo, prilagodljivost delovnim 

mestom ter pozitiven odnos do dela. Na delovnem  mestu zaupajo v svoje naloge, poudarjajo 

moč skupine, iščejo primerne skupinske odločitve ter se izogibajo konfliktu. 

2.3.3 Generacija X 

Valuepoint (2007) in Novak (2018) opisujeta generacijo X, v katero spada populacija, rojena 

med letoma 1965–1980, kot generacijo, ki se je spraševala, kaj prinaša prihodnost. To 

obdobje je zaznamoval tehnološki napredek, med katerim je bil tudi namizni računalnik. V 

primerjavi s starejšimi generacijami so s svojimi starši preživeli manj časa, vse pogostejše pa 

so bile ločitve. Iz teh razlogov se je oblikovala kultura, ki se je na splošno bolj zanašala na 

lastne sposobnosti in je v manjši meri spoštovala avtoriteto. Njihove vrednote na delovnem 

mestu so predvsem izrazite v potrebi po pozitivnem prispevku, povratnih informacijah, 

priznanjih, avtonomiji, odobravanju in skupnem delu. Glavni lastnosti sta prilagodljivost in 

neodvisnost. Na delovnem mestu so predvsem znani po visokokakovostnih končnih rezultatih, 

produktivnosti, ravnotežjem med delom in zasebnim življenjem, delitvi zanimanj, trženju 

svojih sposobnosti, odobravanju avtoritete, vendar na splošno velja nenavdušen odnos do 

nazivov. Znana je tehnična sposobnost, ki jo poseduje omenjena generacija, samopromocija in 

etična raznolikost. 

2.3.4 Generacija Y 

Kot opisujeta Valuepoint (2007) in Novak (2018), je v to generacijo vključena populacija, 

rojena med letoma 1980–1994, po nekaterih virih tudi do leta 2000. Pogosto jo imenujemo 

milenijska generacija ali generacija next, saj je odrasla v obdobju tehnologije. Največje 

vprašanje generacije je pogojeno z vprašljivostjo prihodnosti, kar je verjetno posledica 

dogodkov iz 11. septembra. Iz tega izhajajo slavni reki, kot so: »Just do it« in »Live for 

today«. Generacija Y goji visoka pričakovanja po prepoznavanju in nagrajevanju ob hkratnem 

minimalnem vložku, k svojim staršem se pogosto zateče po nasvete in odobravanje, kar iščejo 

tudi na delovnem mestu. Delo si predstavljajo kot nezanesljivo in začasno. Značilna je manjša 

naklonjenost delodajalcu, predvsem na dolgi rok in nenehno iskanje priložnosti, ki bi 

zagotovile njihove potrebe in želje. Ta generacija najraje dela v skupinah in lažje sprejema 

raznolikosti. Glede vrednot je pred samokontrolo potisnjeno samoizražanje, pomembno jim je 

trženje in prepoznavnost samega sebe, nasilje si predstavljajo kot vrsto komunikacije, 

spoštovanje pa gradijo na zasluženem in ne na starosti, avtoriteti in naslovu. Njihovi glavni 

prispevki so hitra prilagodljivost, potreba po spremembah in izzivih, nenehnem ustvarjanju, 
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zvestoba zastavljeni ideji/vzroku ali proizvodu, odprto sprejemanje drugih etičnih in 

starostnih skupin ter globalni pogled. Na delovnem mestu želijo raznoliko delo, sproščeno 

vzdušje, spodbujajo socialno odgovornost in neradi sodelujejo pri delu, ki ni socialno 

odgovorno in etično, iščejo dodatno izobraževanje ter izražajo potrebo po osebnem napredku, 

so nepotrpežljivi in želijo uravnovešen način življenja v povezavi z delom. 

2.3.5 Generacija Z 

Oxford Royale Academy (2018) in Novak (2018) opisujeta generacijo Z kot najmlajšo in 

najbolj zapostavljeno generacijo, rojeno od leta 1995, v nekaterih virih tudi po letu 2001. 

Pogosto to generacijo enačijo z generacijo Y, kar je po mnenju ustanove Oxford Royal 

Academy velika napaka. Pripadniki te generacije so t. i. »digitalni domorodci«, kar potrjuje 

TELUS (2018). Zaradi dobre informiranosti so na splošno znani po povišanem zavedanju za 

varovanje zdravja in zdravo prehrano. Čeprav je generacija domača na spletu in obožuje svoje 

občinstvo, je pri objavljanju podatkov na spletu pazljivejša kot ostale generacije. Generacija 

velja za optimistično, a hkrati realistično poslovno usmerjeno in z zavedanjem o tem, kakšen 

vložek je potreben za določen dosežek. Pomemben dejavnik je tudi zamaknjena meja med 

otroštvom in odraslostjo. Pri odločanju na delovnem mestu pogosto vpletejo svoje prijatelje in 

družino, radi delajo v skupinah, največ razočaranj izhaja iz nejasnih navodil in počasnega 

napredka, izražajo potrebo po povratnih informacijah, cenijo zaupanje ter transparentnost. Za 

uspešno delo je generaciji Z treba jasno opredeliti njihove naloge in obveznosti na delovnem 

mestu, ustvariti sistem varovanja, podpore in delovne skupine ter vzpostaviti pozitiven odnos 

do dela, ki jih zabava. Na splošno je ni dobro omejevati pri delu, priporočljivo pa je razgibano 

delovno mesto, ki izpolni njihove potenciale in jim predstavlja izzive. 

2.4 Strateško načrtovanje trajnostne rasti 

Naša raziskava izhaja iz predpostavke, da so se preučevana mikropodjetja razvila v okviru 

zaščitene kmetije, zato bomo najprej opisali značilnosti razvojno usmerjenih kmetij in 

družinskih podjetij. V nadaljevanju bomo opisali, katere strategije in modele rasti poznamo, 

pogoje za ustvarjanje uspešne strategije trajnostne rasti ter značilnosti teh. 

2.4.1 Razvojno usmerjene kmetije 

Udovič (2018) navaja, da so rezultati CRP projekta o razvojni usmeritvi kmetij v Sloveniji 

pokazali, da je bila povprečna starost gospodarjev v letu 2010 na Gorenjskem 57 let, ta 

rezultat pa ni veliko odstopal tudi v ostalih regijah. Dejavniki, ki kmetijam ovirajo rast, so 

nesorazmerje cen med pridelki in repromateriali, pomanjkanje obratnega denarja, premajhna 

posest, neugodni bančni krediti, pomanjkanje delovne sile, strokovne izobrazbe, strojne 

mehanizacije itd. Tudi podjetniško naravnane družinske kmetije se srečujejo s podobnimi 
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ovirami, ki poleg pomanjkanja denarja omenjajo zahtevne predpise, težave z administracijo, 

visoke davke, strah pred tveganjem in nepovezanost kmetov. Raziskava kaže, da ob prevzemu 

mlajše generacije prihaja do precejšnega povečanja oziroma izboljšanja kapacitet kmetije 

(mehanizacije, objektov, obsega zemljišč ali osnovne črede). Smer razvoja kažejo raznolike 

investicije. Največkrat gre za najem ali dokupovanje kmetijskih zemljišč, adaptacijo ali 

gradnjo objektov, pridobivanje subvencij, dopolnilno dejavnost, izobraževanje ter hiter odziv 

na nihanje cen. Poudarjajo, da se o delu, usmeritvah ter morebitnih investicijah odločajo vsi 

člani kmečkega gospodinjstva. V Sloveniji skoraj vse kmetije prejemajo prihodke še iz 

dopolnilne dejavnosti ali subvencij in v večini dohodek iz kmetijstva predstavlja glavni, 

vendar ne edini vir dohodka. Izjemen pomen udeleženci raziskave pripisujejo prenosu znanja 

med udeleženci, pa naj gre za starše, otroke, kmetijske svetovalce, podporne ustanove in 

društva ali samoučenje. Glavne ugotovitve so, da je za uspešne kmetije značilna njihova 

prožnost in hitra odzivnost na spremembe. Vsak član ne glede na spol in starost, zaposlitev na 

kmetiji ali izven nje prispeva k proračunu kmetije. Tržno usmerjene kmetije so pomemben 

oblikovalec kmetijske politike, saj so njihove sugestije za izboljšave premišljene in 

preizkušene.  

Rampa (2014) opisuje razmišljanje Joseja Graziana de Silva, generalnega direktorja 

organizacije ZN za hrano in agrokulturo, ki meni, da imajo družinske kmetije ključno vlogo v 

trajnostni proizvodnji hrane. Ocenjeno je, da je takih kmetij okoli 500 milijonov. Pojasnjuje, 

da se v takih poslovnih subjektih najbolj približajo trajnostni pridelavi hrane, temelj njihove 

produktivne logike pa je ohranjanje naravnih virov. Njihove potrebe so podobne, vključujejo 

tehnično pomoč in  ukrepe, ki gradijo na njihovih znanjih in povečujejo trajnostno 

produktivnost, pozornost potrebujejo predvsem ženske in mladi za izboljšanje njihove 

udeležbe v verigi vrednosti. 

2.4.2 Vodilna družinska podjetja 

V poročilu EY (2018a, 1), v katerem so preučili vodilna svetovna družinska podjetja, trdijo, 

da le 15 % vseh družinskih podjetij preživi drugo generacijo. Zanje je značilna unikatna 

odpornost, dolgoročna vizija in podjetniški duh. EY (2018a, 40) navaja, da so takšna podjetja 

razvila kulturo prilagodljivosti in inovativnosti ter tako obdržala konkurenčno prednost. 

Dolgotrajna podjetniška naravnanost je namenjena ustvarjanju trajne družinske zapuščine, 

prav tako pa rezultatom in perspektivnim poslom. Za taka podjetja je značilno, da ne 

nastopajo na delniških trgih oziroma pridobivajo dodatni kapital zunaj podjetja. Njihov način 

upravljanja se popolnoma razlikuje, s tem pa si zagotovijo večji nadzor nad podjetjem in 

delujejo bolj prožno. Denar lahko namenijo v investicije, ki lahko razvijejo svoj potencial šele 

v prihodnosti in so povezane z inovativnim razmišljanjem obenem pa ne potrebujejo 

dovoljenja zunanjih investitorjev ali delničarjev. 
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Poročilo EY (2018a, 42–55) poudarja pomembnost mlajših generacij, preko katerih družinska 

podjetja prepoznajo potencialne trende in usmeritve za prihodnost. Le 16 % podjetij se ne 

zanaša na prihodnje generacije pri identifikaciji potencialnih motilnikov. Poročilo opozarja na 

razmerje življenjske dobe družinskih podjetij, ki je 30 : 10 : 3 in pomeni, da 30 % podjetij 

preživi prvo generacijo, 10 % preživi drugo in le 3 % preživi nad to točko. V poročilu se je po 

besedah profesorja Richarda Fosterja življenjska doba podjetij zmanjšala za skoraj 50 let v 

zadnjem stoletju, tako je od leta 1920 iz povprečnih 67 let upadla na 15 let. Raznolikost 

generacij, ki jih posedujejo družinska podjetja, omogoča hitrejšo in bolj trajnostno rast kot 

rast ostalih nedružinskih podjetij. Tudi družinskemu podjetništvu pripisujejo določen pomen 

na naslednje generacije, saj se vzori in vrednote prenašajo in s tem statistično pripomorejo, da 

mlajše generacije ustvarijo željo do podjetništva ter razvijejo podjetniški duh.  

Hall in Rij (2018) poudarjata pomemben dejavnik  disrupcije, nanašajoč na inovativne ideje, 

ki se razlikujejo od normalnih oziroma pričakovanih idej v podjetju. Te pogosto pridejo od 

kulture, ki ustvarja ali izkorišča motnje iz ene generacije na naslednjo. Številne raziskave so 

pokazale, da naslednje generacije dobro prepoznavajo grozeče motnje in trende, ki bi lahko 

preoblikovali trg, čeprav 55 % organizacij meni, da je še veliko možnosti pri izrabi naslednje 

generacije oziroma t. i. »domačih talentov« na tem področju. Spremembe in motnje so 

nenehno spremljale generacije, ki so odraščale v digitalni revoluciji, zaradi česa so v večini 

dobro seznanjeni z digitalnim svetom, ki vpliva na vse vidike posla. Nasvet za družinska 

podjetja je, da jih vključijo v delovne procese, še posebej pa v ustvarjanje inovativnih rešitev, 

kar naslednje generacije redko izkoriščajo. Kot »digitalni domorodci« so pripravljeni ponovno 

premisliti skoraj vse vidike posla. Hall (Hall in Rij, 2018) meni, da je to področje, kjer 

generacije lahko prispevajo največ, hkrati pa zgodnja vključitev v posel pomaga ohranjati 

kontinuiteto in povečati kohezijo družine. Ta dejavnika sta povezana z vrhunsko operativno 

zmogljivostjo. 

Raziskava o družinskem podjetništvu EY (2017a, 7) poudarja, da se v družinskih podjetjih 

strateško načrtovanje lahko razlikuje od nedružinskih podjetij, saj ima pomembno vlogo 

družinska dinamika. Strateško načrtovanje, ki vključuje vidike podjetja in družine, je za 

družinska podjetja ključnega pomena. Glavni izzivi v strateškem načrtovanju so v 

pomanjkanju kadrov, odnosih med družinskimi člani in različnimi pogledi na sredstva ter 

vlaganja.  

Deset uspešnih slovenskih družinskih podjetij, ki so bila vključena v raziskavo EY (2017a, 8–

62), se opisuje z naslednjimi besedami, ki kreirajo njihovo uspešnost in kulturo v podjetju: 

poštenost, inovativnost, podjetnost, delavnost, zanesljivost, strast, kakovost, razvoj, 

odgovornost, tradicija, odzivnost, multinacionalnost, raznolikost, povezanost, zaupanje, 

vztrajnost, drznost, hitrost, iskrenost, zvestoba rast, izkušnje, prilagodljivost, ljubezen, 

ažurnost, izobraževanje, pogum, ambicije. Goran Kocbek, direktor Oljarne Kocbek, pravi (po 

EY 2017a, 51): »Odkar se ukvarjam z družinskim poslom, so dnevi prekratki. Nanj ne gledam 
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kot na službo, to je slog življenja.« Robert in Gorazd Medle, direktorja podjetja Medle, si 

delita naslednjo miselnost (po EY 2017a, 45): »Zaslužek je postranska zadeva in pride sam od 

sebe, če je posel dobro narejen.« Uroš Mesec, vodja proizvodnje, nabave in razvoja v podjetju 

Mebor d. o. o. (po EY 2017a, 39) pravi: » Podjetje je del našega življenja: cilji podjetja so 

zelo osebni cilji.« Sašo Krumpak, ustanovitelj podjetja Happy Tours, (po EY 2017a, 21) 

pravi: » Želim si delati tiste stvari, ki me dopolnjujejo in osrečujejo, ter za katere mislim, da 

pozitivno prispevajo k okolju.« Samo Štefan, direktor komerciale podjetja Alpod, d. o. o., 

opisuje njihov način delovanja z naslednjimi besedami, (po EY 2017a, 9): »Z nogami smo 

trdno na tleh, ne letimo na oblakih, nismo prevzetni, spoštujemo zaposlene, kupce in 

dobavitelje ter imamo spoštljiv odnos do vseh ljudi. To se dolgoročno vrača.« 

EY (2017a, 69) opisuje EY model DNK, ki predstavlja osem značilnosti, ki so tipične za 

uspešna družinska podjetja. Te se med seboj povezujejo, kar prikazuje slika 2. 

 

 

Slika 2: EY model DNK rasti družinskih podjetij 

Vir: EY 2014, 7. 

Ti dejavniki so:  

 vodstvo, ki obsega obvladovanje kriznih situacij, družinsko ustavo, imenovanje vodstvenih 

kadrov, ki niso družinski člani, organizacija, združitve, sodelovanje in prevzemi;  

 upravljanje s kapitalom in denarnim tokom, bančne funkcije v družinskem podjetju, 

optimizacija portfelja, priprava napovedi denarnega toka, odprodaje in nakupi;  
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 upravljanje talentov, med katere spada uvajanje zunanjih oseb in pridobljenih talentov v 

družinski krog, motiviranje, upravljanje z vodstvenimi kadri, izgradnja blagovne znamke 

zaposlenih, mobilizacija delovne sile;  

 trajnostna rast in dobičkonosnost z dolgoročnimi cilji, optimizacijo tržnega obsega, 

učinkovito izpolnjevanje potreb strank;  

 kultura in odgovornost preko trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, trajnostno 

poročanje deležnikom, kultura podjetja, upravljanje organizacije;  

 uravnoteženost tveganj preko ravnovesja med tveganji in priložnostmi, odnosa, ki je do 

tveganj proaktiven, odločanja in varstva premoženja;  

 načrtovanje prenosa lastništva in s tem upravljanjem prihodnosti podjetja, načrtovanje 

dedovanja in pogojev glede davka na dediščino in darila in upravljanje navzkrižja 

interesov v tej točki;  

 učinkovito davčno upravljanje dohodnine, davkov in davčne polemike, mednarodnih 

vprašanj in transfernih cen in upravljanje družinskega sklada. 

2.4.3 Državne usmeritve in primeri dobre prakse trajnostne rasti 

Vlada RS (2018c, 6–39) v priporočilih Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 

pojasnjuje, da prehod iz linearnega v krožni ekonomski model ni izbira, temveč nuja. Krožno 

gospodarstvo tako povezuje trije povezani elementi, imenovani krožni trikotnik. Vanj spadajo 

modeli poslovanja (gospodarstvo), vladne politike (sprememba) in državljani (kultura). 

Največji poudarek je na državljanih, saj brez njih spremembe niso mogoče. V Kažipotu so 

upoštevani cilji trajnostnega razvoja Agende 2030.  

Vodilo krožnega gospodarstva v Sloveniji predstavlja dvanajsti cilj – odgovorna poraba in 

proizvodnja – ki ga obravnavajo kot pogoj za dosego ostalih ciljev. Na ravni podjetja se to 

lahko odraža: 

 v krožnem oblikovanju (ekodizajn), ki omogoča enostavno vzdrževanje, popravilo, 

reciklažo itd.; 

 tako, da podjetja prehajajo iz izdelkov k storitvam, kar pomeni, da kupec plača uporabo 

izdelka, lastnik pa je proizvajalec, kar privede do boljših produktov, izbire boljših 

materialov itd.;  

 kot industrijska simbioza, ki pomeni sodelovanje različnih deležnikov z izmenjavo 

odpadnih materialov, ki se jih da uporabiti in tako povečati vrednost;  

 kot zapiranje energetskih zank, ki je uporabno tako, da višek energije enega podjetja 

uporabi drugo podjetje, s tem se poveča učinkovitost energije, znižajo stroški in negativni 

vplivi na okolje.  

Kažipot ima štiri prednostna področja, in sicer prehrambeni sistem, gozdne verige vrednosti, 

predelovalne dejavnosti, mobilnost. Kljub izpostavljenim področjem, ne izključuje nobene 
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dejavnosti in podpira razmislek o iskanju sinergij. Prehrambeni sistem zajema vse stopnje od 

pridelave, predelave do prodaje in transporta ter zbiranja in obdelave odpadnih snovi, 

povezuje pa se tudi s trajnostnim turizmom. Potencial se kaže predvsem v samooskrbi in 

lokalni pridelavi ter povezovanju proizvajalcev z gostinskimi obrati, izobraževanji o pridelavi 

hrane in pri smernicah za zmanjševanje zavržene hrane. Gozdne verige vrednosti zajemajo 

gozd kot celovit ekosistem, ki ga je treba upravljati. Tako področje vključuje vzdrževanje, 

pridelavo, transport, predelavo, prodajo, ravnanje z odpadnim lesom, izdelke iz lesa, turizem, 

gradnje itd. Potenciali se kažejo v programih, kot so: »Les je lep«, STRIP pametne stavbe in 

dom z lesno verigo ter gozdno lesna tehnološka platforma (obe skupini dajeta priložnost za 

razvoj projektov in nadgrajevanje znanj). Posebno mala in srednja podjetja potrebujejo 

spodbudo in pomoč pri razvoju projektov in evropskih razpisih zaradi premajhne povezanosti 

med njimi in večjimi sistemi, neučinkovito komunikacijo in šibke promocije. Predelovalne 

dejavnosti zajemajo industrijska podjetja, ki predelujejo surovine v izdelke ter polizdelke, ter 

podjetja, ki delujejo znotraj oskrbnih verig. Potenciali se kažejo predvsem v prehajanju od 

produktov do storitev, od posedovanja do souporabe, od potrošnikov do uporabnikov. 

Priložnosti se kažejo predvsem v ekodizajnih, industrijski simbiozi, uporabi sekundarnih 

virov, prehod na OVE, inovativnih materialih itd. Mobilnosti ne bomo omenjali, saj se ne 

navezuje na našo raziskavo. 

Podjetniški portal (2018b) meni, da si lahko podjetje v fazi rasti pomaga preko svetovalnih 

mrež, ki nudijo podjetjem vsestransko pomoč in osebni pristop, podjetja pa tako pridobijo 

prilagojene individualne informacije. Med svetovalne mreže spadajo: 

 vstopne točke VEM pod okriljem agencije SPIRIT Slovenija zagotavljajo celovite 

brezplačne podporne storitve podjetjem in potencialnim podjetnikom v vseh fazah 

razvoja; 

 Evropska podjetniška mreža (EEN) pomaga ambicioznim podjetjem inovirati in rasti s 

 širitvijo na mednarodne trge; 

 brezplačne informacije na spletnih portalih Izvozno okno in Imam idejo, ki jih nudi 

SPIRIT Slovenija; 

 sejemske aktivnosti, za katere je celo mogoče pridobiti sofinanciranje in pomoč pri 

načrtovanju.  

Iz tega je razvidno, da tako vladne kot nevladne organizacije spodbujajo trajnostni razvoj in 

trajnostno rast. Toda Sirolli (2012) meni, da trajnostno ekonomske rasti od posameznikov ne 

moremo zahtevati, ker kreativnost in znanje nimata moči v primerih, kjer ni volje za 

spremembe. Tako njihov sistem pri pomoči trajnostnega razvoja temelji na volji potencialnih 

klientov, da ustvarijo trajnostno rast, šele v naslednji fazi jim priskrbijo znanje. Kreiranje 

trajnostne rasti je prilagojeno vsakemu posamezniku, ljudje pa se v manjših skupnostih 

navdušijo nad rezultati, ki jih dosega njihov znanec/sosed/kolega, kar jih motivira, da stopijo 

na pot trajnostnega ekonomskega razvoja tudi sami. Tako so pomagali okoli 300 skupnostim 

po vsem svetu in ustvarili okoli 40.000 uspešnejših poslov. Poudarja tudi pomembnost 
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skupine pri takšnem razvoju oziroma pri delovanju podjetja nasploh, saj so za podjetje 

ključno, da proizvedejo dober izdelek/storitev, ga uspešno prodajo in imajo urejene finance. 

Kot trdi Sirolli, ne obstaja nihče, ki bi lahko vse tri naloge naredil sam in jih izvedel dobro. S 

tega vidika je pomemben osebni pristop do skupnosti, kjer želimo dosegati trajnostni razvoj, s 

tem pa dosežemo uspeh in premik v pravo smer. Prav tako se lažje poistovetimo z voljo, 

energijo in domišljijo izbranih poslovnih subjektov.  

Buhovac Rejc idr. (2018, 33–58) opisujejo pot do trajnostne transformacije po naslednjih 

korakih:  

 izbor članov strateškega tima;  

 identifikacija trajnostnih poslovnih priložnosti;  

 analiza obstoječe poslovne strategije in poslovnega modela;  

 zapis vizije;  

 razvijanje trajnostne poslovne strategije;  

 določitev kazalcev za strateško kontrolo in njihovih ciljnih vrednosti;  

 izdelava načrta projektov in ukrepov, ki podpirajo uresničevanje strategije;  

 priprava novega poslovnega modela;  

 nadzor uresničevanja trajnostne poslovne strategije;  

 komuniciranje trajnostne in poslovne uspešnosti.  

Pomembno je, da so koraki skrbno izvedeni in imajo podporo vodstva, ki si prizadeva za 

trajnostno transformacijo ter postopoma vključuje vse več članov organizacije (zaposlenih). 

Vodstvo ima vlogo pobudnikov in vzornikov, ki deluje kot strateg in uresničevalec trajnostne 

strategije ter v stiku z lastniki promovira trajnostne priložnosti. Ker gre za pomembne 

spremembe, se ne da preskakovati. Večkrat so v tvorjenje trajnostnih strategij vključeni tudi 

zunanji izkušeni strokovnjaki, za katere je pomembno, da pokažejo oseben odnos do 

trajnostne tematike, s tem pa ustvarijo strokovno in osebno avtoriteto,  ohranijo zanimanje in 

odkrijejo motivacijske vidike pri posameznikih. Strokovnjak tako uravnotežuje tim kot celoto 

in si pridobi voditeljsko povezovalno avtoriteto. Strategija se izvaja veliko dlje kot nastaja, 

zato je potrebno sistematično, dosledno in vztrajno ravnanje, pri čemer ima zunanji 

strokovnjak ključno vlogo. S pomočjo metodološke podkovanosti o nastajanju takšne 

strategije in suverenosti, ki sta pogoj za varno in strokovno pot trajnosti, izkazuje 

metodološko avtoriteto. 

Kalsey (2017) opisuje 21 primerov inovativnih načinov rasti pri vodilnih IT podjetjih. Kar se 

lahko naučimo iz omejenih načinov je, da je nemogoče spremeniti celo organizacijo naenkrat. 

Najbolj inovativni primeri rasti so se zgodili, ker so v podjetju opazili podrobnosti, ki so jih 

izkoristili za rast. Tako poudarja, da je treba prepoznati in izkoristiti takšna področja in da so 

nekateri bolj dovzetni, da opazijo kaj se dogaja z našimi produktom oziroma strankami, ter da 

je treba takšnim ljudem prisluhniti, saj je to dobra strategija za rast podjetja. 
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2.4.4 Pregled modelov in strategij trajnostne rasti 

Buhavac Rejc idr. (2018, 4–32) opredeljujejo pojme trajnostno poslovanje, trajnostna 

poslovna strategija in trajnostni poslovni model. Trajnostno poslovanje je prispevek podjetja k 

razvoju podjetja, ki je trajnosten. Trajnostna poslovna strategija predstavlja dolgoročno 

logično pot, ki vodi do koristi za družbe, ekonomijo in okolje, obenem pa poveča poslovno 

uspešnost podjetja. Tako vsebuje vzorčno-posledične povezave med aktivnostmi in rezultati. 

Trajnostni poslovni model  predstavlja ustvarjanje vrednosti za kupca, kako to posredujemo in 

kako del nje zadržimo (zaslužek), hkrati pa ustvarjamo pozitivne ekonomske, okoljske ali 

družbene učinke. Poslovni model je širši koncept od poslovne strategije. Če spremenimo 

poslovno strategijo, načeloma ni potrebna sprememba poslovnega modela, v kolikor pa 

spremenimo poslovni model, pa to pomeni tudi spremembo strategije. Poslovne koristi 

trajnostne strategije se izražajo v boljšem obvladovanju stroškov in tveganj ter povečanju 

prihodkov na osnovi zvestobe in zaupanja odjemalcev, vse to pa poveča našo konkurenčno 

prednost. Če hočemo biti trajnostno naravnani in finančno uspešni, je treba uvesti visoke 

standarde in povečati sodelovanje z deležniki (zaposleni in poslovni partnerji). Ko snujemo 

tako poslovno strategijo, je treba z deležniki razčistiti, kateri trajnostni vidiki so za nas 

pomembni in zakaj, zaposlene in poslovne partnerje pa vključiti v poslovne odločitve ter 

spremljati njihove odzive. Poudarjajo, če je prizadevanje za trajnostno rast iskreno, to ne 

prinaša negativnih rezultatov, v kolikor pa gre za navidezno skrb, je večina naporov 

usmerjena v promocijo in stike z javnostmi, kar ne prinaša (dolgoročnega) uspeha. 

Podjetniški portal (2018b) kot osnovo za rast omenja Ansoffovo matriko rasti, s katero si 

lahko pomagamo pri izbiri trgov in ponudbe izdelkov. Sestavine matrike so opisane v 

nadaljevanju.  Obrazložili bomo tudi združitve in prevzeme (M&A) in se osredotočili na 

trajnostne vidike, modele in trende trajnostne rasti. 

Grošelj (2015) meni, da so strategije rasti unikatne za vsako podjetje posebej, saj mora 

strategijo načrtovati v skladu s svojimi značilnostmi in okoljem. V malih in srednje velikih 

podjetjih je lastnik podjetja kot gonilna sila, ki določa vizijo, uvajanje sprememb in način 

vodenja. Raziskave so pokazale, da večina teh podjetij nima napisanega poslovnega načrta in 

niso uspešni v srednje- in dolgoročnem načrtovanju. Podjetja morajo odgovoriti na vprašanja: 

Kje se trenutno nahajamo? V katero smer želimo rasti? Na kakšen način bomo to dosegli? 

Strategije rasti lahko sicer ločimo na dva načina: strategije, ki izhajajo iz notranjega okolja in 

strategije, ki izhajajo iz zunanjega. Strategije, ki se osredotočajo na notranjo rast, dajejo 

poudarek razvoju novih izdelkov, večji učinkovitosti, dovršenemu trženju ter sodelovanju s 

pravimi ljudmi. Zunanje strategije pa so osredotočene predvsem v sodelovanje z drugimi 

podjetji. V splošnem lahko rast delimo še na generično, kjer gre za povečevanje kapacitet 

podjetja s povečevanjem ene vrste proizvoda ali storitve. To dosegamo s povečanim obsegom 

prodaje, kjer pa se stroški na enoto znižujejo, izkoristek mehanizacije narašča, dobiček se 

povečuje. Možna je tudi oblika rasti preko diverzifikacije, ki pomeni dodajanje novih 
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izdelkov, storitev ali trgov, ki se razlikujejo od današnjih in zadovoljujejo drugačne potrebe. 

Ta način rasti je bolj tvegan od generične. Strategija je uporabna za uravnavanje sezonskih 

nihanj, povečanje tržnega potenciala itd. Poznamo še rast preko franšizinga, rast z nakupom 

licence, kjer prodajalec ponudi svoj proizvod v zameno za provizijo. Značilna je tudi rast 

preko skupnih poslov »joint venture«, kjer dve podjetji ustanovita novo podjetje za dosego 

skupnega cilja, poznamo pa še strategijo rasti preko prevzema ali pripojitve. V primeru 

prevzema govorimo, ko podjetje kupi drugo podjetje in ga priključi svojemu, spojitev pa 

nakazuje na združitev dveh podjetij, ki s tem tvorita tretje, po navadi močnejše podjetje. 

Pripojitve se po navadi zgodijo zaradi povečanja tržnega deleža in so lahko horizontalne ali 

vertikalne, prav tako pa tudi geografske. Kot opisuje Dahl (2010), se horizontalna pripojitev 

navezuje na konkurenčne posle, s tem podjetje ne samo raste, ampak tudi izniči konkurenco, 

pri vertikalnih pa poznamo vertikalno pripojitev nazaj in naprej. Pri vertikalni pripojitvi nazaj 

gre za nakup enega tvojih dobaviteljev, s čimer si zagotovimo boljši nadzor nad dobavno 

verigo. Tako lahko hitreje razvijamo nove in ugodnejše produkte. Vertikalna pripojitev pa 

zajema nakup podjetja, ki je del distribucijske verige. 

Kot navaja Grošelj (2015), lahko korake in postopke oziroma strategije rasti med seboj tudi 

kombiniramo, s tem se pospeši rast in zmanjša pojav tveganja hkrati pa poveča 

dobičkonosnost podjetja.    

Allen (2014) opisuje pet stebrov trajnostne rasti:  

 zgraditi močno in dobro definirano jedrno dejavnost, ki je osredotočena na izkoriščanje 

popolnega potenciala;  

 ustvariti pot do vodilnega položaja, torej na trgih, kjer izstopamo z namenom boljšega 

nastopa in boljših rezultatov;  

 zagovorništvo strank v smislu, da ne smemo zanemariti naših strank in moramo skrbeti za 

naš odnos do njih, ter izpolniti obljube, ki smo jim jih dali;  

 ko je jedro doseglo popolni potencial, sledimo razširitvi z  neusmiljeno disciplino in 

izviramo iz svojega celotnega potenciala, saj take razširitve posla pogosto ubijejo podjetja. 

Pomembno je, da ostanemo blizu jedra podjetja;  

 izkoristiti ponovljiv model, ki govori o temeljni zmožnosti, torej kaj delamo neverjetno 

dobro in se lahko prenese v rutino, ter izvaja vedno znova. 

Hoque (2015) opisuje sedem ključnih dejavnikov za trajnostno rast podjetja, mednje uvršča: 

 edinstveni namen obstoja in delovanja podjetja, na katero so konstantno osredotočeni, biti 

čustveno povezani tako v podjetju kot s strankami in poslovnimi partnerji ter razvijati 

stalne in praktične inovacijske pristope na njihovem področju;  

 močna znamka, ki predstavlja pravičnost in čustveno navezanost z odjemalci, je izredno 

pomembna. Smisel blagovne znamke oziroma imena, pod katerim se predstavljamo, ima 

močan vpliv na razvijanje in vzdrževanje  poslovnih odnosov čez čas. Znamka in produkti  

morajo imeti sposobnosti povezovanja, oblikovanja navdiha in vodenja ključnih strank, 
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povezovanja z javnostmi in navdih za odjemalce (na osnovi katerega nas izberejo). Tako je 

potrebna popolna formacija znamke, kar nam olajša prihodnje delo ter omogoči prihranek 

na marketinških sredstvih;  

 partnerji in sodelovanje so pomembni, ker dolgoročno v toku razvoja vseh stvari ne 

moremo opraviti sami. Pomembno je, da se tega zavedamo in znamo poiskati strokovnjake 

s področij, kjer nam primanjkuje izkušenj;  

 zadovoljstvo kupcev in njihovo zadrževanje je pomemben dejavnik v trajnostni rasti, saj po 

rezultatih raziskav pridobitev novih kupcev lahko podjetje stanejo do petkrat toliko kot 

zadrževanje starih. Rezultati so pokazali, da povečanje vlaganj za 2 % v obstoječe kupce 

prinaša podobne rezultate kot zniževanje stroškov podjetja za 10 %, raziskave prav tako 

kažejo, da je možnost posla štirikrat večja z že obstoječimi strankami kot z novimi in tako 

starim strankam v povprečju prodajo 60–70 % produktov, novim pa 5–30 %;  

 skupnost kot poslovni ekosistem, katerega glavna naloga je zagotovitev strukture, ki 

obkroža in podpira posel od znotraj. Preko take skupnosti, boljše dostopamo do svojih 

strank in s tem lažje dosežemo rezultate;  

 ponovljiva prodaja je naslednja točka, ki je prav tako močno povezana z odjemalci in 

zadrževanjem strank. Tako znižamo stroške, povečamo prodajo, zadržimo kupce in celo 

povečamo njihov obseg. Ta točka zahteva nekoliko kreativnosti in intenzivne raziskave 

preden postane trajnostna;  

 prožno, prilagodljivo vodstvo se mora ravnati po situacijah, v katerih se nahajajo, saj vsaka 

zahteva drugačne odzive, kar pomeni stalni razvoj v pravo smer. To zahteva introspekcijo, 

visoko stopnjo samozavedanja in močan občutek za kratkoročno in dolgoročno strategijo. 

Po mnenju avtorja je najbolj trajnostni način za ustvarjanje rasti nenehno vlaganje v naše 

zmogljivosti. 

Barlow (2015b) opisuje, da v prvem koraku (smernici) kot pogoj za trajnostno rast 

potrebujemo trdni okvir trajnostne rasti, ki je po njegovem mnenju sestavljen postopoma in v 

začetni fazi ponuja na trgu nekaj, kar ljudje želijo kupiti. Sledi model »Storyvesting«, ki 

ustvari zgodbo, osnovano na tem, da zaposleni in partnerji resnično verjamejo v izdelek in 

skrbijo za čim boljšo uporabniško izkušnjo. Iz tega sledi izvedba modela 3Ps (people, 

processes, platforms), ki skrbi, da zaposleni in partnerji posedujejo trajnostno miselnost, kot 

jo opisuje tudi dr. Dweck (2015); imamo procese, ki so izpopolnjeni in optimizirani; in 

imamo platformo, ki ponuja optimalno izkušnjo uporabniku. Zadnja pomembna sestavina v 

prvem koraku je ustvarjen tržni lijak, ki opisuje, kako idealna stranka postane kupec. Ta se 

nenehno optimizira glede na razpoložljive podatke, ki so namenjeni v to, da izboljšamo 

uporabniško izkušnjo.  

V drugem koraku (smernici), Barlow (2015a) opisuje, da je že na prej omenjeni točki 

preloma, pomemben naš odziv. Te lahko najdemo tudi v modelu 3I´s (invent, innovate, 

improve), tako lahko to pomeni inoviranje v našem izdelku, s katerim prilagodimo ponudbo 

ciljnemu trgu; lahko gre za izboljšanje procesov znotraj tržnega lija ali za izum povsem 
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nečesa novega, s čimer zadovoljimo potrebe idealnega kupca. Pomembno je ustvariti kulturo, 

ki je osredotočena na kupca in spodbuja sodelovanje med različnimi skupinami (proizvodnja, 

trženje, razvoj itd.).  

V tretjem koraku (smernici) Barlow (2015a) opisuje, da ne glede na izbor kanalov in taktik,  

te ne morejo ustvariti trajnostne rasti brez prave strategije. Večkrat je na začetku bolje 

vztrajati pri starem tržnem kanalu, ki ustvarja rast, kot pa se širiti na nove kanale z željo po 

novih uporabnikih. Le tako lahko boljše spoznamo naše potencialne stranke in bodoče kupce. 

To poudarja tudi Tan – White (2011), ki pojasnjuje, da se moramo osredotočiti na to, kar 

deluje ter na izkušnjo in ne samo na produkt, hkrati pa postavljati kupca na prvo mesto. Tudi 

Ellis (2014) poudarja, da moramo poskrbeti za takšno uporabniško izkušnjo, ki bi jo 

uporabniki pogrešali. To lahko ustvarjamo in zadržimo samo tako, da z našimi potencialnimi 

strankami komuniciramo in poskušamo odstraniti trenja ter povečati željo po neki storitvi ali 

produktu. Šele tretji korak pa vključuje povečanje baze uporabnikov, saj imamo že ustvarjen 

komunikacijski aparat ter potrebno izkušnjo. Če tretji korak postavimo na prvo mesto, se 

lahko znajdemo v pasti.  

Kot četrti korak (smernico) Barlow (2015a) opozarja, da se moramo zavedati zunanjih 

dejavnikov, ki lahko ogrožajo našo trajnostno rast. Tako je pomembno, da ne zavračamo 

jasnih dokazov, da smo prožni ter se znamo prilagoditi na spremembe, saj izmikanje 

spremembam ne prinese rasti.  

Peti korak (smernica) Barlow (2015a) posveča pozornost notranjim dejavnikom, ki 

onemogočajo trajnostno rast. To je izrazito v  podjetjih, ki želijo obdržati svoj status »quo«. 

Na tem področju je pomembno znanje managementa sprememb, preko katerega lahko članom 

organizacije pomagamo razumeti razloge za spremembo, ter jim zagotovimo orodja in znanja 

za uspešno izvedbo te. Izvedba modela 3I´s, s katerim bi ustvarili trenutek premika na točki 

preloma, je predtem nemogoča. Jones, Aguirre in Calderon (2004) opisujejo orodja in tehnike, 

ki pomagajo organizacijam doseči spremembe.  

Šesti korak (smernica) Barlow (2015a), ki je pogoj za trajnostno rast, je tako osredotočen na 

ustvarjanje nenehnih izkušenj, ki stimulirajo trajnostno rast. To pomeni, da mora biti 

uporabniška izkušnja od prvega stika z uporabniki/strankami gladka in jih ne sme 

upočasnjevati, saj to odganja potencialne stranke.  

Sedmi korak (smernica) Barlow (2015a) se nanaša na notranji tim podjetja, ki je pripravljen 

deliti miselnost trajnostne rasti. S temi ljudmi v podjetju moramo prav tako ravnati dobro, 

kolikor le lahko in jim s tem ne pustiti do miselnosti do izstopa iz podjetja ali prestopa h 

konkurenci. Zaposleni morajo tako razumeti načrt rasti podjetja in kako se njihove dnevne 

naloge skladajo s tem načrtom. Pomembni so tudi odnosi znotraj podjetja, posledično pa se 

odnosi znotraj podjetja prenašajo na stranke. To trdi tudi Richards (2016), ki pojasnjuje, da 

nas nezadovoljene stranke hitro zapustijo. Kot glavne razloge našteva, da se stranke ne 
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počutijo spoštovane, drugi razlogi pa so nekulturni in slabo usposobljeni zaposleni ter dolge 

čakalne dobe. Ko stranka enkrat zapusti organizacijo, se le redko vrne. V povprečju se izogiba 

prodajalca več kot dve leti po slabi izkušnji, kar 95 % strank s slabimi izkušnjami, bo 

informacije posredovalo drugim potencialnim strankam, 48 % pa bo informacije oziroma 

slabo izkušnjo delilo z več kot 10 ljudmi. Prisotni so še mnogi drugi rezultati o zadovoljnih in 

nezadovoljnih strankah, ki močno vplivajo na trajnostno rast.  

Slika 3 prikazuje točko, ki jo imenujemo točka preloma. To je točka, v kateri lahko ustvarimo 

rast podjetja. Navedeni viri potrjujejo, da je pri takšnih spremembah dobro misliti na stranke. 

 

Slika 3: Zavrnitev spremembe ovira rast 

Vir: Barlow 2015a. 

Barlow (2015a) meni, da se vsa podjetja v nekem trenutku znajdejo v strateški točki preloma, 

torej ko se bo rast zmanjšala in bo podjetje prisiljeno v razne ukrepe, če želijo dosegati rast. 

To lahko dosežejo z novim izdelkom, izboljšanjem svoje ponudbe oziroma z nekim povsem 

novim inovativnim konceptom. Od organizacije je odvisno, kakšen je njen odziv, ko doseže to 

točko. Tako se lahko ravnamo po naštetih smernicah. 

Podjetje EY je razvilo nov inovativen način pospeševanj rasti, ki se osredotoča na sedem 

sestavin poslovnega uspeha za trajnostno rast, ki so prikazani na sliki 4. Gre za program, ki 

poteka v obliki interaktivne delavnice in omogoča pripravo ocene podjetja, vpogled v dobre 

prakse in postavi prednostne naloge, ki zagotavljajo rast.   
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Slika 4: EY Growth Navigator – navigator rasti 

Vir: BQ 2016. 

Business Quarter (BQ 2016) opisuje te dejavnike za uspešno rast. Večina podjetniških 

strategij se osredotoča na kadre, sisteme in procese pri zagotavljanju dodatne vrednosti za 

kupca in s tem končno rastjo. Ta strategija je uspešna za nekatere, vendar so pri EY ugotovili, 

da je za optimalne rezultate pomemben poudarek na širšem nizu dejavnikov. Ti dejavniki so:  

 stranke – konkurenčna prednost večinoma izhaja iz zagotavljanja pozitivne izkušnje 

stranki, ter potrebujejo posebno pozornost in previdnost pri načinu delovanja podjetja. To 

vključuje osredotočenost na izdelke ali storitve, oblikovanje cen in prodajo, trženje, 

izkušnjo stranke ter trge in kanale, na katerih delujemo;  

 kadri, vedenje in kultura v organizaciji – vodilna podjetja imajo sposobnost, da privabijo in 

zadržijo prave ljudi, ki se lahko poistovetijo z vizijo in ustrezajo kulturi podjetja. Pozornost 

je namenjena kompetencam, uspešnosti, inovacijam, vodstvu in sistemom nagrajevanja;  

 digitalna tehnologija in analitika – do boljših, hitrejših in pametnejših odločitev nam 

pomagajo informacije, ki poosebljajo moč in preko katerih lahko izboljšamo poslovno 

uspešnost in si pridobimo konkurenčno prednost. Uspešne strategije rasti upoštevajo 

digitalno podjetništvo, analitiko, nove tehnologije, varstvo in zasebnost podatkov ter 

tehnološko funkcijo;  

 operacije – pristopi, ki povezujejo operativen model s strateškimi nameni in možnostjo 

dosega teh namenov. To pomeni, da moramo ustvariti poslovno strategijo, ki se zavezuje k 

operativni odličnosti, nenehnim izboljšavam ter ustvarjanju odporne in trajnostne dobavne 

verige;  
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 vlaganje in finance – za rast so potrebna sredstva. Kako jih podjetje pridobiva in kakšen je 

njihov odnos do vlagateljev, pa večkrat odloča o kakovosti njihove prihodnosti. Vodilna 

podjetja se posvečajo strategijam za financiranje rasti, organizacijsko strukturo, nadzor 

finančnih procesov, uporabo podatkov in tehnologije ter upravljanjem deležnikov;  

 transakcije in povezave – ker se podjetja redko širijo le z organsko rastjo, si prizadevajo za 

pridobitev partnerstev ter zavezništev in strateške pridobitve, kar bi povečalo njihovo rast, 

konkurenčno prednost in donosnost, ki je podprta z načrtovanjem, učinkovitostjo ter 

transakcijsko strategijo; 

 tveganje – podrobno opisano na internetni strani EY (2018b). Podjetja, ki želijo postati 

vodilna, ne smejo gojiti straha pred tveganjem. Svetujejo pametne pristope, preko katerih 

podjetja pospešijo svojo rast, tako morajo vodilni delavci imeti strateški pristop pri 

obvladovanju tveganj. Zmožnost prepoznavanja in upravljanja tveganj izstopa kot ključni 

dejavnik uspeha. Pristopi, ki ločijo uspešna podjetja od neuspešnih, so povezani z znanjem 

in zavedanjem o posledicah, tveganjih in ukrepih, ki jih morajo sprejeti in si tem 

zagotovijo boljši nadzor ter boljše upravljanje. 

2.5 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu smo ugotovili, da sta učinkovito delovanje in uspešnost podjetij močno 

povezana z upravljanjem notranjih in zunanjih dejavnikov organizacije. Eden glavnih 

dejavnikov za optimalno delovanje je hitra prilagodljivost in zmožnost upravljanja notranjih 

dejavnikov v skladu z zunanjimi. Raziskave so pokazale, da je v Sloveniji manj kot 20 % 

podjetij, ki imajo strokovno znanje o vodenju in organiziranju, zato so vidiki upravljanja 

organizacije in sestavine Demingovega kroga PDCA večkrat zanemarjene oziroma opravljene 

pomanjkljivo.  

Tako družinske kmetije kot družinska podjetja imajo podobne sestavine, saj so vsa 

neposredno vpeta v družinsko okolje, saj poleg svoje podjetnosti delujejo v skladu  z družino. 

Status zaščitene kmetije prinaša sestavino, ki poveča varnost, vendar zmanjšuje prožnost teh 

organizacij in jih sili v izboljšave oziroma v propad. Zgovoren je podatek, da število 

kmetijskih gospodarstev upada, vendar se obstoječa širijo, v letu 2016 pa je poleg kmetijstva 

skoraj 18 %  gospodarstev opravljalo še dopolnilno dejavnost. Ta število se je iz leta 2013 

povečala za skoraj 7 %, s tem pa lahko opazimo vedno večjo podjetnost tudi na kmetijah in 

dejstvo, da skoraj vse kmetije prejemajo še druge dohodke (dopolnilne dejavnosti/subvencije). 

Raziskave kažejo, da ob prevzemu mlajše generacije pride do precejšnega povečanja in 

izboljšanja kapacitet kmetij, smer razvoja pa kaže različne investicije. Največkrat gre za: 

dokup kmetijskih zemljišč, gradnjo ali adaptacijo objektov, dopolnilne dejavnosti, 

izobraževanje in hiter odziv na nihanje cen. Ta gospodarstva dajejo izjemen poudarek prenosu 

znanja med različnimi udeleženci, zanje pa velja, da so prožne in hitro odzivne na spremembe 
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in da prispeva vsak član gospodinjstva, ne glede na spol in zaposlitev zunaj ali znotraj 

gospodarstva.  

Močan dejavnik v izbranih organizacijah je tradicija, ki je povezana z zgodovinskim 

funkcionalnimi oblikami preživetja šibkih skupnosti, kar lahko razberemo iz opisa dvestoletne 

poti slovenskega kmetijstva in s tem povezano zgodovino  vključenih organizacij. Ta 

predstavlja nekatere prednosti in slabosti, saj prevelika naklonjenost tradiciji naredi 

organizacijo togo in zmanjšuje možnost za razvoj. Tako kot pri kmečkih gospodarstvih in 

družinskih podjetjih je glavni razlog za propad subjekta nevključeno oziroma nepripravljeno 

nasledstvo in slabo upravljanje pričakovanj in mnenj, s tem pa je okrnjena tudi trajnostna rast.  

Viri poudarjajo pomen družinskega podjetništva, saj ta zaposluje večino delovno aktivnega 

prebivalstva in ustvarja večino prodaje. V takšnih organizacijah pride do srečanja najbolj 

stabilnega, vitalnega in trajnostnega dela gospodarstva, ki pa zaradi svojih posebnosti 

potrebuje določeno podporo. V Sloveniji je kar 83 % vseh podjetij oziroma družinskih 

podjetij, kjer je družina odgovorna za strateške usmeritve, v več kot 62 % organizacij pa 

pobude za strateške usmeritve predlagata dve generaciji ali več. Vse več organizacij se tudi 

ukvarja s podporo družinskim podjetjem, ni pa jasno v kolikšni meri so te možnosti 

izkoriščene, ter katere so. 

Vpliv družine je pomemben tako za prenos vrednot in znanj kot za prepoznavanje novih 

priložnosti in širšo sliko, ki jo organizacija pridobi preko različnih generacij ter članov 

družine. Raziskave kažejo, da medgeneracijsko sodelovanje poveča organizacijske 

zmogljivosti in da medsebojna pomoč izboljša njihovo možnost za uspešno delovanje in 

trajnostno rast. Vendar moramo biti previdni, kadar obdelujemo podatke o generacijah, ki so 

uporabni za boljše razumevanje navad in prepričanj. Za optimizacijo medgeneracijskega 

sodelovanja je pomembno ustvarjanje kombinacij individualnih in skupinskih nalog, s katerim 

zaposlimo vse pripadnike organizacije in izkoristimo njihove potenciale. Vse generacije v 

družinskih podjetjih  prispevajo svoj delež pri njihovi učinkovitosti, vendar pa to ne velja za 

upravljanje organizacije. Vsaka generacija na splošno ustvari svoj pogled na svet, kar izhaja iz 

njihove predpostavke, torej načina in časa odraščanja ter dogodkov, ki so določeno generacijo 

zaznamovali. Raziskave so pokazale, da lahko medsebojno sodelovanje generacij omogoči 

širšo sliko za trajnostno rast in boljše ter lažje dosegljive rezultate. V družinskih podjetjih in 

kmečkih gospodarstvih so tako najbolj dejavne generacije tradicionalistov, generacije 

bayboom in X. V teh organizacijah lastniki večkrat zadržijo lastništvo do smrti in si s tem 

zagotovijo bolj gotovo preživetje na stara leta. Tako v organizacijah vedno bolj prevladujejo 

različne vrednote, tudi povprečna doba sodelovanja različnih generacij se povečuje. 

Raznolikost generacij, ki jih posedujejo družinska podjetja, kažejo na omogočanje hitrejše in 

bolj trajnostne rasti kot v ostalih nedružinskih podjetjih. Strateško načrtovanje, ki vključuje 

sestavine družine in podjetja, je za družinska podjetja ključnega pomena.  
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V svetu stalnih sprememb se tako poslovodstvo organizacij kot država in različne NVO 

zavedajo, da je treba spremembe upravljati in ne zanemarjati, hkrati pa delati na trajnostnem 

razvoju, saj je ta pomemben za vse generacije, predvsem pa za naslednje. Vse več organizacij 

se ukvarja z medgeneracijskim sodelovanjem in analiziranjem družinskih podjetij, ki 

posedujejo močan medgeneracijski dejavnik. Za tak način razvoja potrebujemo strategijo 

oziroma razvoj, pogojen s strateškim managementom, ki po navadi gradi na temeljni 

zmožnosti in ustvarja konkurenčno prednost. Vse večkrat je omenjen razvoj povezan s 

spreminjanjem organizacije, kar pa prinaša tudi določena tveganja. Glavni izzivi za trajnostno 

rast se kažejo v proizvodnji enostavnih produktov, ki ne ustvarjajo velike dodane vrednosti, 

hkrati pa se kaže dejstvo, da v manjših organizacijah pogosto ni opaziti načrtovanja te rasti, 

oziroma obstaja samo v glavah vršnega managementa oziroma lastnikov. Glede na to, da je 

organizacija živa in je za uspešno delovanje potrebna usklajenost, lahko tak način načrtovanja 

ogrozi usklajenost v organizaciji. 

Med dejavnike, ki jih predstavljajo uspešna družinska podjetja, se štejejo vodstvo, ki 

obvladuje krizne situacije, upravljanje s kapitalom in denarnim tokom, upravljanje talentov, 

trajnostna rast in dobičkonosnost z dolgoročnimi cilji, kultura in odgovornost, uravnoteženo 

tveganje, načrtovanje prenosa lastništva in učinkovito davčno upravljanje. V uspešnih 

podjetjih največkrat igrajo razlog za uspeh poštenost, inovativnost, podjetnost, delavnost, 

zanesljivost, strast, kakovost, razvoj, odgovornost itd. Večina vključenih v raziskave o 

družinskih podjetjih na podjetje ne gleda kot na posel, ampak kot na način življenja. Samo 15 

% družinskih podjetij preživi drugo generacijo, zanje pa je značilna unikatna odpornost, 

dolgoročna vizija in podjetniški duh. Taka podjetja so razvila kulturo prilagodljivosti in 

inovativnosti. Zanje je značilno, da dodatnega kapitala ne pridobivajo na delniških trgih 

oziroma zunaj podjetja, s tem sta povečana nadzor nad podjetjem in odzivnost.  

Če primerjamo modele trajnostne rasti po Allenu (2014), Hoque (2015), Barlow (2015a; 

2015b) in model Ernest & Young Growth Navigator (BQ 2016; EY 2018b), ugotovimo, da jih 

sestavljajo nekatere podobne sestavine, ki so nekoliko drugače zapisane.  

 Izgradnja močne jedrne dejavnosti: sorodne sestavine modelov so osredotočene na 

izgradnjo močne jedrne dejavnosti, ki je osnovana na trajnostni miselnosti in ima 

izpopolnjene ter optimizirane procese (modela 3P) – sestavine smiselnega vlaganja in 

vodenja financ ter odnosa do investitorjev. 

 Ustvarjanje vodilnega položaja preko močne znamke, partnerskega sodelovanja in tržnega 

lija ali digitalne tehnologije in analitike, ki nam zagotovijo zanesljive in pravočasne 

informacije. 

 Zadovoljstvo kupcev, ki temelji na rednem obveščanju  preko vseh deležnikov organizacije 

(poslovnega ekosistema) in doseganja obljubljenega, preko kulture, ki je osredotočena na 

kupce in poznavanja teh. Pomembno je, da se na točki preloma preko modela 3 I´s 

osredotočamo na kupca, ker je s tem večja možnost uspešnega preskoka. 
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 Vlaganje v temeljno zmožnost: večina modelov poudarja vlaganje v temeljno zmožnost in 

izkoriščanje te ter nenehno vlaganje v naše zmogljivosti ter ekipo podjetja, ki razume 

smisel trajnostnega razvoja. Pri Allen (2015) opazimo, da daje poudarek tudi rasti oziroma 

razširitvi blizu jedra, Barlow (2015a) pa na stimuliranje nenehne rasti, kar lahko pri Hoque 

(2015) razumemo tudi kot ponovljivo prodajo, pri BQ (2016) pa kot operacije oziroma 

pristop, ki povezuje operativni model s strateškimi nameni in izpolnitvijo teh, torej 

poslovna strategija ki nas zavezuje k odličnosti in nenehnim izboljšavam ter ustvarjanju 

odporne in trajnostne verige.  

 Barlow (2015a; 2015b) v svojih smernicah izpostavlja potrebno pozornost na zunanje 

dejavnike, zaradi katerih moramo biti prožni in prilagodljivi, ter pozornost na notranje 

dejavnike in potrebo po razumevanju managementa sprememb, s katerim članom 

organizacije obrazložimo, zakaj spremembe v smeri trajnosti, kakšen je njihov vpliv in 

kakšna orodja ter znanja potrebujemo. EY (2018b) to opisuje kot tveganje, za katerega 

moramo imeti strateški pristop za njegovo obvladovanje, kar je ključni dejavnik v 

razločevanju uspešnih podjetij od neuspešnih.  

 Pomemben dejavnik je tudi disrupcija, ki se nanaša na spodbujanje prepoznavanja in 

izkoriščanja trendov, ki bi lahko preoblikovali trg. Na to so še posebno pozorne mlajše 

generacije, za kar pa večina podjetij trdi, da ti potenciali mlajših generacij v njihovih 

podjetjih niso optimalno izkoriščeni, zato je priporočljivo mlajše čim prej vključiti v 

proces dela, predvsem v ustvarjanje inovativnih rešitev, kar pa pomaga ohranjati 

kontinuiteto in povečati kohezijo družin ter z njo operativno zmogljivost. 

Sestavine opisanih modelov nam dajejo dobro osnovo za odgovarjanje na raziskovalna 

vprašanja, oprli pa se bomo še na ostale podatke o trajnostni rasti. Preko omenjenih modelov 

bomo prepoznali, za katera področja trajnostne rasti se zavzemajo v raziskovanih 

organizacijah in za katera ne. Tako bomo dobili boljšo sliko za izboljšave in apliciranje 

ugotovitev na domačo organizacijo, kot jo opisuje tudi Sirolli (2012). Preverili bomo, kako so 

seznanjeni z usmeritvami vlade o sestavinah prehoda v krožno gospodarstvo ter kako se 

organizacije soočajo z nekaterimi sestavinami EY modela DNK rasti družinskih podjetij, 

medgeneracijskim sodelovanjem in upoštevanjem, katere sestavine in vrednote smatrajo kot 

ključne za uspeh družinske organizacije pri ustvarjanju trajnostnih strategij in strategij 

upravljanja, tako pa bomo izvedeli tudi, kje omenjene organizacije vidijo možnosti za 

izboljšave. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA TRAJNOSTNE 

RASTI 

Empirična raziskava strateškega načrtovanja trajnostne rasti je potekala preko opravljenih 

poglobljenih intervjujev v izbranih petih organizacijah. V poglavju bomo predstavili izbrane 

organizacije, način izvedbe poglobljenih intervjujev in rezultate. Namen je bil raziskati 

področje strateškega načrtovanja trajnostne rasti v teh organizacijah in izvesti analizo SWOT 

na izbranih mikropodjetjih. Na osnovi ugotovljenega bomo prepoznali, katere strategije 

upravljanja trajnostne rasti so v izbranih petih organizacijah razvite dobro in katere 

pomanjkljivo. V naslednjem koraku smo na osnovi spoznanj, ki so izvirala iz intervjujev,  

izvedli SWOT analizo izbranih mikropodjetij, s pomočjo katere so bile zasnovane strateške 

smernice trajnostne rasti, katere smo aplicirali na izbrano domačo organizacijo, ki prav tako 

deluje v okviru zaščitene kmetije in bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju. 

3.1 Predstavitev izbranih organizacij 

V tem poglavju bomo predstavili osnovne podatke o izbranih organizacijah oziroma 

mikropodjetjih. Ta podjetja so v družinski lasti in delujejo v okviru zaščitene kmetije, ki je 

obravnavana kot statusna oblika. Vsem tem organizacijam je skupno, da so se razvile iz 

kmetijske dejavnosti v Sloveniji in se prenašale iz roda v rod. Razpoložljive podatke o 

organizacijah bomo pridobili iz sekundarnih virov, kar pa ne bo dostopno, bo pridobljeno z 

intervjuji. Organizacija, na katero bomo aplicirali spoznanja, t. i. Domača organizacija, bo 

predstavljena v nadaljevanju. 

3.1.1 Turistična kmetija Pri Marku 

Pri Marku (2018) in Info – Slovenija (2018) navajata, da turistična kmetija leži v vasi 

Crngrob, na 450 metrih nadmorske višine nad Sorškim poljem. V neposredni bližini stoji eden 

pomembnejših spomenikov likovne umetnosti na Slovenskem, in sicer cerkev Marijinega 

oznanjenja. Lega turistične kmetije se nahaja v neokrnjeni naravi, pa vseeno v bližini 

okoliških mest ostalih turističnih znamenitosti in znanih krajev, ter omogoča lokacijo, ki je 

primerna za razvoj turizma, kar je bil tudi povod za začetek dejavnosti. Turistična dejavnost 

se vodi že 32 let  v družinskem krogu, kar ustvarja prijetno atmosfero tudi za goste, ki se radi 

vračajo. Turistična kmetija ima 14 kakovostno opremljenih sob s kopalnico, toaleto, 

balkonom, televizijo in možnost priklopa na internet. Za starejše goste in invalide je objekt 

opremljen z dvigalom, prav tako pa obstaja posebna soba, ki je prilagojena potrebam 

invalidov. Kmetija obsega 15 hektarjev obdelovalnih površin in približno enak delež gozdov, 

v večini iz listnatih dreves (bukev). Na omejeni površini se prideluje krma za 40–50 govedi in 

20 prašičev v okviru sonaravne reje za potrebe turizma. Imajo tudi  konje in  koze, ki so 
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navajene otrok. Živina se v poletnih mesecih pase v ograjenih pašnikih, gosti obrata pa lahko 

sodelujejo pri krmljenju živine in tako doživijo novo izkušnjo, za kar so predvsem navdušeni 

mlajši obiskovalci. Gosti se lahko občasno pridružijo tudi delu na polju in travniku, kar je 

predvsem zanimivo za ljudi iz velikih mest, ki so prvič v stiku s takšnim načinom življenja. V 

jesenskih mesecih je tudi možno sodelovati pri pripravi sadnih sokov in suhega sadja ter 

kuhanju žganja in nabiranju gozdnih sadežev. Turistična kmetija ima tudi svojo internetno in 

Facebook stran, kjer svoje sledilce obveščajo o novostih. 

3.1.2 Kmetija Potočnik 

Kmetija Potočnik (2018) opisuje, da je kmetija locirana na Štajerskem v vasi Zavodnje nad 

Šoštanjem. Leži na nadmorski višini 650 metrov. Glavna dejavnost na kmetiji je pridelava 

mleka, s čimer se ukvarjajo že več kot 40 let. Tako je njihova vizija z naravnimi mlečnimi 

izdelki in mlekom prebivalstvu približati koncept samooskrbe s kakovostno hrano, ki je 

pridelana na domačih tleh. Kmetija ima v svojem hlevu  60 krav molznic, vole in telice, vse 

skupaj šteje okoli 120 glav. Poleg teh imajo kokoši, prašiče, konja in dva mačka ter psa, kar 

kaže, da so živali pomemben člen sobivanja na njihovi kmetiji. Letna pridelava mleka znaša 

okoli 700. 000 litrov. Na kmetiji so možni vodeni ogledi, degustacije mleka in mlečnih 

izdelkov ter neposreden nakup. Za večje skupine otrok imajo možnost organiziranih delavnic, 

preko katerih se lahko seznanijo z življenjem na kmetiji. Mlečne izdelke in mleko neposredno 

prodajajo tudi okoliškim javnim zavodom, s čimer želijo ustvariti krajše transportne poti, 

obdržati kakovost in se izogniti nepotrebnemu dodajanju konzervansov. Kot pravijo, so 

ponosni na svoje rezultate, ter se zavedajo, da je rezultat plod več generacij. Na kmetiji 

zagotavljajo higieno preko uporabe biocida anolit, ki ga proizvajajo sami.  

Šubic (2017) opisuje kmetijo kot eno tehnološko najnaprednejših pri nas, ki sledi tudi 

finančnim tokovom. Njihova racionalnost je vidna v tem, da sodelujejo s kmetijo Podpečan, 

kjer njihovo mleko predelajo. Neposredno prodajo okoli 10 % svojega mleka. Lastnika 

kmetije poudarjata vpliv medgeneracijskega sodelovanja in evropskih sredstev, kot ključna 

dejavnika za razvoj. Z upadom cene mleka so se odločili za vzrejo volov, ki jih bodo, če cena 

na domačem trgu ne bo zadovoljiva, prodali v Avstrijo. Mleko, ki ga odpeljejo na kmetijo 

Podpečan, predelajo v jogurt in skuto, te izdelki pa se prodajajo ob sobotah na Velenjski 

tržnici, kjer ima kmetija od leta 2009 tudi svoj mlekomat. Kmetija ima 20 hektarjev 

obdelovalne zemlje in 16 hektarjev gozda. Ima tudi zunanjega svetovalca iz tujine, ki jim 

pomaga optimizirati stroške ob enaki ali izboljšani kakovosti. Dopolnilna dejavnost prinese 

20 % letnih prihodkov, s čimer si je kmetija pridobila večjo odpornost na nihanje cen. Ima 

tudi svojo internetno in Facebook stran, kjer svoje sledilce obveščajo o novostih. 
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3.1.3 Kmetija Pri Brojanu 

Kmetija pri Brojanu (2014) navaja, da gre za tradicionalno kmetijo, ki verjetno izhaja že iz 

časov freisinških škofov in se nahaja na obrobju Sorškega polja v vasi Dorfarje. Kmetija ima 

12 ha obdelovalnih površin, ki jih izkoristijo za pridelavo krme njihovega goveda, ki šteje 

okoli 40 glav. Kmetija ima svoj mlekomat v Škofji Loki, ki ga dnevno polnijo s svežim 

neobdelanim mlekom. Tako poleg mleka ponujajo naslednje mlečne izdelke: navadni, 

probiotični in sadni jogurt, skuta, skutka s sadjem, maslo, sir Toplar, mlad sir in mlad sir z 

dodatki, sir za pečenje, kisla smetana, kislo mleko, sirni namaz, sirotko, grški tip jogurta, 

sadni grški tip jogurta. Svoje izdelke, poleg mlečnega avtomata v Škofji Loki 24/7, prodajajo 

še vsak torek in petek na domači kmetiji v špecerijskih trgovinah KGZ Škofja Loka (Trata in 

Železniki na Češnjici) z domačim kotičkom »Ko vem, kaj jem«, v Štacunci v Spodnjih 

Bitnjah in v Mlečnem butiku KGZ Škofja Loka. Kmetija ima paleto priznanj, večinoma 

zlatih, za njihove prehrambene izdelke v okviru projekta »Dobrote slovenskih kmetij«, »S 

kmetije na Vas«. Tudi po mnenjih na forumu strani so zaupanja vredna kmetija, ki 

zadovoljuje s svojo kakovostjo. Kot pravi D. Ž. (2009), je bil mlekomat te kmetije prvi v 

Škofji Loki, ta pa se količinsko polni glede na povpraševanje. Na kmetiji imajo tako 

registrirano dopolnilno dejavnost SKD: C10.510 – Mlekarstvo in sirarstvo. Kmetija ima tudi 

svojo internetno in Facebook stran, kje svoje sledilce obveščajo o novostih. 

3.1.4 Mlinar d. o. o.  

Mlinar  (2018) opisuje, da gre za majhno družinsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo lesa in 

se nahaja v občini Kranj, natančneje v Spodnjih Bitnjah. Njihovi izdelki temeljijo na 

kakovosti in so plod znanja in izkušenj od leta 1985. Njihovo vodilo je ljubezen do lesa, trdo 

delo ter lastne ideje. Med njihove cilje uvrščajo maksimalno prilagodljivost in posvečenost 

strankam ter njihovim željam, pri tem pa ohranjajo pošten odnos do dela in naročnikov. 

Zaradi določenih mehanskih procesov so nekateri elementi standardizirani, vendar končne 

izdelke lahko prilagajajo potrebam in željam naročnika.  Med najpomembnejše izdelke 

uvrščajo vrtne garniture, balkonske ograje, nadstreške, brunarice, vrtne ute, pergole, kozolce, 

vrtna korita in mreže, lepljen les ter vgradne roke. Podjetje ima tudi svojo internetno in 

Facebook stran, kjer svoje sledilce obveščajo o novostih. 

3.1.5 Steklarstvo Jugovic 

Jugovic (2016) navaja, da gre za družinsko podjetje, locirano v Spodnjih Bitnjah ob glavni 

cesti, ki povezuje mesti Kranj in Škofjo Loko. Gre za podjetje, ki je prisotno na trgu več kot 

20 let, v tem času pa si je pridobilo izkušnje, ki zagotavljajo vrhunske storitve, kakovost in 

natančnost.  Kot družinsko podjetje delujejo od leta 1989 skozi čas delovanja pa so preverili 

različne postopke za obdelavo stekla ter jih tudi izboljšali, tako da so današnje metode 
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obdelave preverjeno najboljše. Zadovoljstvo strank uvrščajo med svoje prioritete. Tako 

ponujajo širok asortima storitev na najrazličnejših materialih, kot so: pleksi, kaljeno, 

ognjevarno, kuhinjsko, pohodno, izolacijsko steklo, steklene ograje, steklena vrata, steklene 

nadstreške, steklo za delovne stroje, ogledala, tuš kabine, vitrine, omare, folijo za steklo itd. 

Ukvarjajo se tudi z uokvirjanjem  slik, za katere imajo na zalogi več kot 100 različnih 

okvirjev, po želji stranke pa lahko naročijo še dodatne okvirje. Stranke se zanašajo na njihovo 

strokovno, kakovostno in kreativno svetovanje. Uokvirjajo tudi druge spomine, kot so dresi, 

pesmi itd. V ta namen svojim strankam ponujajo tudi muzejsko oziroma nevidno steklo. 

Podjetje ima v svojih prostorih tudi razstavni paviljon, ki ga je mogoče najeti. V galeriji tako 

z veseljem sprejmejo umetnike, ki imajo željo po skupnih ali samostojnih razstavah. V galeriji 

so tako med drugimi razstavljali umetniki, kot so: Zmago Puhar, Nejč Slapar, Klavdij Tutta, 

Boštjan Gunčar, Vanda Omejc, Gabrijela Železnik itd. Podjetje ima tudi svojo internetno in 

Facebook stran, kje svoje sledilce obveščajo o novostih. 

3.1.6 Glavne lastnosti petih izbranih organizacij 

Povprečna velikost preučevanih organizacij/gospodarstev (brez najetih obdelovalnih površin) 

je 12.6 ha obdelovalnih površin in 13.6 ha gozda. Dve od petih preučevanih subjektov 

obdelovalne površine oddajata v najem, tri organizacije pa dodatne površine najemajo. V 

grobem področja delovanja v preučenih organizacijah zajemajo: poljedelstvo in živinorejo, 

mlekarstvo in sirarstvo, turistično kmetijo, učno kmetijo, predelavo mleka v drugem obratu, 

prevoz mleka, predelavo lesa in steklarstvo. V izbranih organizacijah so aktivne 2–3 

generacije, vendar se načeloma v organizacijah, kjer so aktivne 3 generacije najstarejša umika 

iz aktivnega delovanja. Glavne vrednote v preučenih organizacijah so: poštenost, delavnost, 

kakovost, družinska povezanost in motiviranost, prilagodljivost, osredotočenost na stranke, 

dolgoročna usmerjenost na preživetje organizacije, natančnost, inovativnost, delovanje v 

sklopu družine ter odgovornost. Največkrat omenjena vrednota je poštenost (4), delavnost (3), 

kakovost (3), družinska povezanost in motiviranost (2). Številke v oklepajih nakazujejo na 

ponavljajoč se odgovor v organizacijah.  

3.2 Izvedba in analiza polstrukturiranih intervjujev 

Poglobljene polstrukturirane intervjuje smo izvedli na sedežih organizacij v obdobju od 27. 8. 

2018 do 7. 9. 2018, kar je tudi razvidno v prilogi 2. Vprašanja za intervju so bila sestavljena 

iz enajstih sklopov odprtih vprašanj, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja in področja 

tradicije, vodenja, trajnostne rasti, strateških usmeritev ter sodelovanja med pripadniki 

različnih generacij, ki sestavljajo organizacije – priloga 1. Intervju je bil opravljen v sklopu 

dveh generacij, ki sta prisotni v organizaciji, od tega je ena od generacij vodilna druga pa kot 

starejša (predhodna) ali mlajša (naslednja) generacija. Odgovori so bili skupni, kar pomeni, da 

so se v nekaterih primerih medgeneracijsko skladali, v drugih pa so se dopolnjevali. Intervjuji 
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so bili opravljeni na organizacijah (subjektivnem vzorcu), ki poleg kmetije delujejo še na 

razširjenem področju, torej v okviru dopolnilne dejavnosti ali pa kot podjetje, registrirano kot 

s. p. ali d. o. o.  

Vsa gospodarstva, kot tudi podjetja, imajo status zaščitene kmetije, so v družinski lasti in 

vsebujejo sestavine družinskega podjetništva. Poleg intervjujev smo pri rezultatih deloma 

uporabili tudi sekundarne podatke (spletne strani in članke), predvsem podatke glede 

velikosti, programov in usmeritev v mikroorganizacijah, za katere so bili podatki na voljo in s 

pomočjo katerih smo lažje odgovorili na raziskovalna vprašanja. Sekundarne podatke smo 

uporabili  kot dopolnitev podatkov iz intervjuja, da ti niso bili preobsežni in zamudni. Pogled 

na trajnostni rast in strateško načrtovanje v izbranih organizacijah smo predstavili skozi tri 

raziskovalna vprašanja, SWOT analizo izbranih mikropodjetij pa v povezavi s teoretičnim 

delom raziskave.  Pogled na nekatere vidike se nanaša na več raziskovalnih vprašanj, ampak 

so zapisane pod enim vprašanjem v izogib podvajanju, raziskovalna vprašanja pa so 

vsebinsko tesno povezana.  

3.2.1 Kako izbrane družinske organizacije razumejo trajnostno rast? 

Z nekoliko odstopanji v razlogih, kar štiri organizacije od petih opisujejo trajnostno rast kot 

nujo, le ena pa kot nujo in izbiro. Trajnostno rast nekateri opisujejo predvsem kot potrebo 

zaradi sprememb na trgu, drugi pa kot »če ne napreduješ, stojiš na mestu«, tretji pa nanjo 

gledajo kot na predmet povečanja dodane vrednosti, ne pa tudi površin gospodarstva. 

Trajnostna rast je tako večinsko »nujna izbira«, če želimo napredovati.  Kar tri organizacije na 

svoj posel gledajo izključno kot način življenja, dve pa kot način življenja in službo obenem, 

pri čemer podarjata, da obstaja močna povezava med tem dvema točkama. Kot pravi večina, 

jim status zaščitene kmetije ne povzroča večjih težav pri prožnosti organizacije v trenutnih 

okvirjih delovanja. Kot opažamo, se kaže kot uporaben pri uveljavljanju določenih pravic 

(prepisi), težave pa se načeloma pojavljajo pri prodaji določenega dela zemljišča ali kreditih. 

V treh organizacijah se popolnoma strinjajo, da je trajnostna rast del tradicije, ki izvira iz 

preteklega načina življenja na kmetiji, dve organizaciji pa se deloma strinjata ter navajata, da 

se tradicija, ki vpliva na trajnostno rast, razlikuje od primera do primera. Kot opisujejo, je 

trajnostna rast »splošni cilj« in da predhodna generacija zagotavlja pomemben zgled mlajši 

generaciji za nadaljnje delovanje, druga organizacija pa pravi, da je ta odvisna od 

naklonjenosti mlajše generacije, ki si je ne predstavljajo kot prisilo ali nujo. Vse organizacije 

se strinjajo, da tradicija, ki jo ohranjajo, pomaga pri stabilnosti in dolgoročnem obstoju in da 

se ta povezuje s tradicionalnim življenjem na kmetiji v okvirih načina dela, medsebojne 

pomoči in komunikacije. Ena od organizacij tudi poudarja, da obstaja povezava med načinom 

delovanja kmetije in družinskega podjetja, druga organizacija pa opisuje primer 

osamosvobodilne vojne, ko iz naslova dopolnilne dejavnosti (turizem) ni bilo skoraj nič 

prihodka in so lahko preživeli zaradi programov, s katerimi so se ukvarjali že pred razvitjem 



 

41 

 

dopolnilne dejavnosti. Vse organizacije se strinjajo, da je razvijanje posla/dejavnosti predmet 

preživetja in vzrok za večjo stabilnost ali neodvisnost od kmetijske dejavnosti, kar je 

pripomoglo k rasti organizacije. Dve organizaciji poudarjata, da se za ta korak ne bi odločili, 

če ne bi bili v to prisiljeni, saj je z razvitjem nove dejavnosti narasel tudi obseg dela, ki je bil 

obsežen že pred razvitjem dejavnosti. Ena od organizacij opisuje, da občasno prihaja do 

problemov zaradi preobremenjenosti in vodenja dveh dejavnosti, da je razlog za večjo 

stabilnost tudi povezava dopolnilne dejavnosti in kmetije, saj lahko pridelajo surovine in jih 

predelajo v produkte ter neposredno prodajo, s čimer je ustvarjena večja dodana vrednost, 

izognejo pa se tudi posrednikom in plačevanju provizij. 

V štirih izbranih organizacijah se strinjajo, da mora biti trajnostna rast osredotočena na kupce 

v vseh vidikih sprememb v podjetjih. Ena organizacija se delno strinja, saj meni, da vse 

spremembe niso odvisne samo od strank, ker poslovanje poteka pod določenimi pogoji in v 

okviru določenih kapacitet. V vseh organizacijah se popolnoma strinjajo, da je najboljša rast 

tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti, na tej osnovi pa se poskušajo razvijati tudi sami. Ena od 

organizacij pravi, da če bi kapacitete dovoljevale (dovolj delovne sile in sredstev), bi se širili 

tudi v druge dejavnosti, ki bi jih povezali z jedrno dejavnostjo in tako ustvarili sinergijo, 

vendar se zavedajo, da so za to potrebna dodatna sredstva in čas, saj praktično »začneš od 

začetka«. V vseh organizacijah se strinjajo, da je za trajnostno rast podjetja  pomembno stalno 

izboljševati in posodabljati procese in slediti potrebam strank. 

3.2.2 Kakšen pomen organizacije pripisujejo strateškemu managementu pri doseganju 

trajnostne rasti? 

V izbranih organizacijah ima le ena od njih zapisane cilje vizijo in strategijo za doseganje teh, 

vendar ne v celoti. Tri organizacije imajo cilje, vizijo in strategijo, vendar v nezapisani obliki, 

ena organizacija pa teh nima niti postavljenih niti zapisanih, saj jih ustvarjajo po potrebi. V 

dveh organizacijah predhodne sestavine strateškega managementa snuje vodilna generacija, v 

dveh pa vse generacije. V eni od organizacij, kjer sestavine strateškega managementa snuje 

vodilna generacija, poudarjajo, da jo na koncu skupno podprejo; druga organizacija pa 

poudarja, da je pogoj za snovanje teh sestavin osnovan na delu in usmeritvah predhodne 

generacije in gre za nadgradnjo, v katero se predhodna generacija ne vmešava. Štiri 

organizacije se popolnoma strinjajo, da skupinsko zasnovane sestavine strateškega 

managementa nudijo večji prispevek k dolgoročni uspešnosti. Glavni razlog je mnenje, da 

družinske organizacije ne bi smele biti odvisne samo od mišljenja ene generacije; ena 

organizacija se delno strinja, in sicer se strinja z vidika dopolnjevanja, vendar meni, da je 

generacija odgovorna za to, da si postavi vizijo, ki ji misli slediti, pomembno pa je, da je ta 

vsem znana. Tri organizacije se tako ne strinjajo, dve pa se delno strinjata, da bi obravnavane 

sestavine strateškega managementa v zapisani obliki lahko organizaciji predstavljali oziroma 

ji predstavljajo dodano vrednost pri usklajenosti organizacije in smeri napredka oz. trajnostni 

rasti. Razlogi za nestrinjanje se skrivajo v velikosti organizacij (vsi vse poznajo); nejasnih 
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ciljih, viziji in strategiji; nezanimanju zaradi dodatne papirologije in stalnih sprememb na trgu 

oziroma načinu delovanja, ki se izključno prilagaja trgu in je osredotočeno na iskanje 

priložnosti. 

Kot trdijo v dveh preučevanih organizacijah, niso seznanjeni z usmeritvami vlade RS v 

krožno gospodarstvo oziroma drugimi usmeritvami, ki podpirajo sestavine trajnostne rasti in 

trajnostnega razvoja; v dveh so delno seznanjeni in samo v eni so seznanjeni. Ne glede na to 

večina delujejo v smeri krožnega gospodarstva, torej v smislu ekonomične porabe virov, kar 

razberemo tudi iz njihovega načina delovanja, pa naj gre za samooskrbo z določenimi 

materiali in njihovim totalnim izkoristkom ali način vitke proizvodnje, ki jim omogoča, da 

ustvarjajo brez odpadnih surovin. Vedno bolj je izrazit pojav krožnega gospodarstva 

»prehajanje iz izdelkov na storitve, zapiranje energetskih zank, ekodizajn, industrijska 

simbioza«, po pogostosti v napisanem vrstnem redu. Trajnostni razvoj je tudi razviden v 

uporabi novih materialov (stekel, barv itd.). Na nekatere od teh vidikov opozarjajo stranke 

podjetij oziroma se z njimi seznanijo na raznih seminarjih npr. Slovenia Green. Ena od 

organizacij izraža željo po dostopnejših informacijah in boljši seznanjenosti, sami zaradi 

velikega obsega dela težko posvečajo pozornost tem področjem. 

V teoriji nobena od organizacij ni seznanjena s konceptom tržnega lijaka, vendar po 

obrazložitvi prepoznajo koncept ter kot pravijo, delujejo v skladu z njim, saj se zavedajo, kdo 

so njihove potencialne stranke in iščejo načine, kako jih spremeniti v dejanske stranke. V 

splošnem niso preveč seznanjeni s svetovalnimi mrežami in možnostmi, ki jih ponujajo, niti 

ne poznajo spletnih portalov, ki ponujajo določene informacije za področje trajnostne rasti. V 

vseh organizacijah precej dobro prepoznajo svojo temeljno zmožnost, naj bo: proizvodnja 

unikatnih in kakovostnih prehrambenih izdelkov, za katero stojijo, poznajo celoten cikel 

sestavin in ne zavajajo potrošnikov; povezanost članov podjetja in sočasna strokovnost in 

prilagodljivost strankam; unikatnost ponudbe, ljudi in okolja; tehnološka dovršenost in 

sodelovanje s strokovnjaki in posledično nadpovprečni rezultati; zmožnost izdelovanja 

kakovostnih izdelkov po naročilu (veliko izkušenj) ter samooskrba z osnovno surovino. 

3.2.3 Kako ustvarjajo in kakšne strategije upravljanja uporabljajo izbrane organizacije? 

Tri organizacije se popolnoma strinjajo; dve pa se delno strinjata, da se družina skupaj odloča 

o investicijah in usmeritvah za prihodnost in da so te bolj racionalne zaradi širšega pogleda, ki 

je vzrok več generacij v organizaciji. Ena od organizacij, ki se strinja, meni, da je odločanje in 

usmerjanje za njihove investicije ločeno tudi na spol, saj so za težja dela odgovorni moški – 

mehanizacija, za lažja pa ženske – oblikovanje, barva itd. Razlogi za delno strinjanje so, da so 

odločitve sprejete v krogu družine, vendar v okviru ene generacije, saj se starejše generacije 

počasi izključujejo, mlajše pa tega koncepta še ne razumejo. 
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Vse organizacije se popolnoma strinjajo, da je mlajša generacija bolj dojemljiva za tveganja 

in trende, ki preoblikujejo trg in da so prednosti starejše generacije naklonjenost boljšim 

finančnim rezultatom, manjšemu absentizmu, večji produktivnosti ter imajo več izkušenj. 

Lastnosti, ki jih opažajo v organizacijah z različnimi generacijami in pomagajo ustvarjati 

trajnostno rast, so: večja drznost in inovativnost mlajše generacije in sočasna previdnost 

starejše; boljša izobrazba mlajše generacije in sočasna večja delavnost starejše; ena od 

organizacij opisuje tudi pomembnost novih vizij, ki jih prinaša mlajša generacija, s tem pa 

vliva splošno potrebo in motivacijo po nadaljnjem razvoju za starejše generacije, saj je 

nasledstvo v takšnih organizacijah predpostavka za razvoj. Kar štiri organizacije opažajo, da 

si različne generacije predstavljajo sestavine posla drugače, mednje pri mlajših generacijah 

spadajo uporaba IT, vključevanje netradicionalnih novosti; pri večini generacij je opazen 

razkorak pri pristopu do strank, načinu komunikacije, pogled na potrebno področje 

izobraževanja, investicije, krediti in tveganja, način trženja ter pogled na trg, torej lokalno pri 

starejših in globalno pri mlajših generacijah.  

Vključitev mlajših generacij je v večini organizacij potekala v skladu s tradicijo, in sicer s 

postopnim stopnjevanjem mladih skozi prenos znanja in delo. Povečana vpletenost je izrazita 

predvsem v času srednje šole. Prav tako je ena od organizacij navedla, da so v svoj posel 

vključili tudi partnerja enega od dedičev že v času študentskih let, kar je vodilo v zaposlitev in 

postopno upravljanje podjetja. Tudi izobraževanje v večini organizacij poteka v skladu z 

naravo organizacije, pa naj gre za formalno ali neformalno. Iskanje inovativnih rešitev v 

okviru generacij je v prehodih iz prejšnje na sedanjo vodilno generacijo, kar je razlog boljšega 

prepoznavanja trendov mlajše generacije. Tako mlajše generacije pomagajo ali vodijo 

preučevane poslovne subjekte v večini, le v redkih primerih pa se odločijo vzporedno delovati 

še izven domače organizacije. V organizacijah, ki jih vodijo mladi prevzemniki, poplačani 

dediči v večini ne sodelujejo pri upravljanju. V vseh organizacijah se strinjajo, da so 

potenciali vseh generacij izkoriščeni, tudi ko mlajša generacija deluje na drugem področju, si 

medsebojno pomagajo. Naloge v organizacijah in področja delovanja so določena. Skupna 

področja delovanja so izrazita  predvsem v visokih sezonah, povečanem obsegu dela in v 

nekaterih primerih odločanja glede investicij. V eni od organizacij večino nalog, ki so 

odločilne za jedrno dejavnost, opravlja vodilna generacija, druge naloge, ki niso ključne za 

jedrno dejavnost, pa opravlja predhodna generacija. Spet v drugi organizaciji so naloge 

razdeljene na spol, saj gre za fizično zahtevna dela. 

Komunikacija v vseh organizacijah poteka na dnevni ravni in v skladu s tekočimi zadevami. 

Tako se usklajuje mnenja in ohranja visoko raven ozaveščanja in zavedanja vseh vpletenih v 

procese in način delovanja. Prav tako lahko vsi člani organizacije in posledično družine 

podajo svoja mnenja in predloge. Pri večini vključenih organizacij se največ komunicira ob 

jutranji kavi, ko se dodela načrt dela. V nekaterih organizacijah načrt dela določijo že dan prej 

oziroma je delovanje ritual in poglobljena komunikacija ni potrebna; tako so naloge dela 

»kako, kaj, kdo« jasno definirane. Poudarek je na neformalni komunikaciji. Glede glavnih 
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nestrinjanj »kako delati, kaj delati in kdo bo opravljal določeno zadolžitev« v preučevanih 

organizacijah ni večjega problema, saj so v večini določene delovne naloge in področja 

delovanja, za katera odgovarja posameznik. Če tak problem nastane, kar je v večini primerov 

»izredni dogodek«, se jim nameni pozornost z namenom rešiti problem. V eni od organizaciji 

se ta problem večkrat kaže zaradi mišljenja predhodne generacije, uravna pa se s tehtnim 

premislekom in določitvijo prioritet, ki se največkrat nanašajo na jedrno dejavnost. V drugi 

organizaciji je problem opažen zaradi mlajše generacije, ki si želi več prostega časa izven 

družinskega posla. Te vidike je treba obravnavati in se jim posvetiti, saj se vse organizacije 

popolnoma strinjajo, da upoštevanje generacijskih razlik pomembno vpliva na uspešnost, 

produktivnost, učinkovitost in kakovost. V vseh preučevanih organizacijah se zavedajo 

medgeneracijskih razlik. 

Eden glavnih izzivov je upravljanje prehodov, ki so se v nekaterih od organizacij odvili sami 

od sebe, torej je preko dela mlajša generacija s postopnim povečanjem odgovornosti prevzela 

večinski nadzor ali celo lastništvo nad gospodarstvom/podjetjem. Kadar je šlo za prevzem  

lastništva, je praksa, da mlad prevzemnik prevzame odgovornost glede poplačila ostalih 

dedičev in preskrbi starejšo generacijo na stara leta. Za take prevzeme je nujno, da se z njimi 

strinjata tako prenosnik kot prevzemnik in vsi ostali dediči, ter partner prevzemnika, saj je to 

dolgoročen proces, ki zahteva svoj napor in čas. V izbranih organizacijah, ki imata registrirani 

podjetji, so opravili prehod za vodenje podjetja na mlajšo generacijo; pri enem podjetju pa 

tudi prevzem lastništva. Ti so bili izvedeni s točno določitvijo področij, za katera so 

odgovorni določeni člani organizacije. Ena od teh ima tudi strategijo za prenos gospodarstva 

oziroma določenega naslednika, vendar prenos še ni bil izveden. V ostalih organizacijah 

strategije za prenos lastništva nimajo ali pa se prenos lastništva zgodil nedavno (mladi 

prevzemniki). Prevzem pomeni veliko odgovornost in izziv za vodilno generacijo. Treba je 

določiti, kdo bo primeren kandidat in partner kandidata, saj so take vrste organizacij 

naklonjene dolgoročnemu obstoju in so prevelik zalogaj za enega. Po navadi je problem, da ni 

pravega kandidata oziroma jih je preveč. 

Pri širitvi in načrtovanju organizacij se preučevane organizacije v večini zanašajo na 

Kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) ali obrtno 

zbornico ter točko VEM; manj organizacij pozna agencijo SPIRIT. Večina se jih udeležuje 

raznih sejmov ali okroglih miz, od koder črpajo določene informacije, vendar sta samo dve 

organizaciji seznanjeni, da je za razstavljanje na sejmu mogoče pridobiti subvencijo ter 

pomoč pri načrtovanju; ena organizacija na sejmih tudi aktivno razstavlja. Ena od organizacij 

poudarja tudi pomembnost strokovnih ekskurzij v tujini, ki služi kot vir informacij. Ena od 

organizacij ima zunanjega svetovalca, ki jim priskrbi informacije za to področje, član te 

organizacije pa je vključen v Sindikat kmetov Slovenije. Za zunanje svetovanje tako izbrane 

organizacije uporabljajo naštete možnosti, nekateri pa tudi za področje kadrovanja, 

knjigovodstvo in računovodstvo, prevajalstvo, varstvo pri delu. 
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Večina organizacij preferira notranjo organsko rast, vendar so za začetne investicije nekatere 

uporabile tudi zunanje financiranje, saj zagon določenih projektov le z organsko rastjo ne bi 

bil mogoč. Tako gre v večini organizacij, ki se poslužujejo zunanjega financiranja, za 

dopolnitev reinvestiranja, pri nekaterih pa še kombinacijo evropskih sredstev. Ena 

organizacija trdi, da jim bolj ustreza hitrejša rast z zunanjim financiranjem, saj tako projekt 

hitreje izpeljejo in ga začnejo tržiti. V dveh podjetjih trdijo, da se za velike investicije še 

vedno posluževali delnega financiranja iz dolgoročnih kreditov; ena organizacija pa preferira 

pogostejše kratkoročne kredite, če so ti nujni. Dve organizaciji načrtujeta nadaljnjo rast 

izključno z reinvestiranjem; ena zaradi najetih kreditov, druga pa zaradi stabilnega finančnega 

položaja. Investicije v obravnavanih organizacijah so usmerjene v posodabljanje opreme, 

kmetijske mehanizacije in povečevanje kapacitet. Ena organizacija trdi, da je kmetija na 

začetku financirala dopolnilno dejavnost. Sedaj ko je dohodek iz dopolnilne dejavnosti 

primaren, so se investicije začele vračati v posodabljanje kmetije.  

Za krepitev položaja na trgu izbrane organizacije uporabljajo blagovno znamko oziroma ime 

kmetije, partnersko sodelovanje (prodajna mesta, strateške povezave, razstavni paviljon, 

turistične agencije ipd.), digitalno tehnologijo (internet), promocijo (združenje turističnih 

kmetij Slovenije, sejmi, radio, časopisi, reklamne table). Več organizacij poudarja, da je 

najboljša sestavina za utrditev položaja na trgu zadovoljena stranka, ki širi dobro. Vse izbrane 

organizacije strateške povezave spodbujajo in podpirajo, vendar je pri izbiri teh večina 

selektivna. Nekateri preferirajo nezavezujoče povezave, drugi iščejo povezave, kjer niso 

dolžni plačevati provizij, tretja pa iščejo takšne, ki dopolnijo ali dokončajo njihov produkt 

(podizvajalci). Ena organizacija meni, da imamo zaradi več strateških povezav več možnosti 

za našo rast in da te se dolgoročno obrestujejo. 

Strankam prilagajajo procese, v tržnem lijaku pa izboljšujejo preko izbranih prodajnih mest, z 

udeležbo na tekmovanjih, poštenim odnosom ter s tem širjenjem dobre besede, sejemske 

dejavnosti, agencije ipd. Na točki preloma se v okviru modela 3I´s izbrane organizacije 

največkrat odločajo za  inoviranje v izdelku/storitvi, s katerim prilagodimo ponudbo ciljnem 

trgu, nato pa za plansiranje novega izdelka/ storitve in izboljšanje procesov v tržnem lijaku. 

Na račun današnjih jedrnih dejavnosti so se v vseh preučevanih organizacijah odpovedali 

drugim dejavnostim; naj gre za pridelavo določene kulture, večinsko delovanje v kmetijski 

panogi, poljedelstvo ali odpoved drugi panogi (enega od partnerjev). Ena od organizacij trdi, 

da področje, ki so ga delno zapostavili zaradi dopolnilne dejavnosti, poskušajo obuditi. Druga 

organizacija trdi, da je za uspešno delovanje treba sprejemati kompromise, saj je že delovanje 

v eni panogi dovolj zahtevno, prav tako pa se panoga spreminja in razvija, torej se dodaja 

nekatere programe in opušča druge. Vse organizacije svoje temeljne zmožnosti poskušajo 

nadgraditi z vlaganjem v izobraževanje, opremo, medsebojno motiviranost, strateške 

povezave in izobraževanje preko seminarjev ter sejmov, ki so potrebni na osnovi zaznanih 

povpraševanj in potreb na trgu. 
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Prožnost na zunanje dejavnike kar dve organizaciji opisujeta kot ustvarjanje večje dodane 

vrednosti preko njihovega portfolia ter s tem ustvarjeno večjo odpornostjo na nihanje cen. Ena 

organizacija poudarja hitro odzivnost in zavedanje, na katere institucije se lahko zanese. 

Druga organizacija opisuje, da jim prožnost omogoča delovanje na dveh področjih, ki se 

dopolnjujeta vendar delujeta vsak zase. Ena organizacija pa omenja izkušnje, s katerimi se 

lahko hitro prilagajajo potrebam trga. Notranje dejavnike poskušajo v organizacijah 

uravnavati z dobro komunikacijo in pravočasnimi ukrepi oziroma optimalno rešitvijo. Vsa 

mnenja so v večini organizacij upoštevana, vendar se vodilni v organizaciji na koncu odloči, 

kakšen bo ukrep. Ena od organizacij poudarja, da je ukrepe veliko lažje sprejeti, če se z njimi 

vsi strinjajo. Dve od organizacij tveganjem nista naklonjeni, tri pa so delno naklonjene. 

Določena tveganja so nujna; spodbujajo spremembe in jim poskušajo slediti ali se jim 

prilagoditi, tveganja pa zmanjšati ter se pred njimi zavarovati. Ena organizacija trdi, da je trg 

sam po sebi že dovolj tvegan; druga da je tveganja treba pretehtati in vlagati v preverjene 

programe. Tveganja se vrednoti na osnovi izkušenj znotraj organizacije, ponekod pa se za 

mnenje povpraša tudi zunaj organizacije. Ena organizacija opisuje, da obstajajo dobri in slabi 

trenutki za spremembe ter da so dobre tiste spremembe, ki se skladajo z našo vizijo. 

Za izvajanje novih programov/storitev/produktov/aktivnosti se vse organizacije poslužujejo 

skupnih sestankov in ideje dopolnijo znotraj organizacije, od tega štiri organizacije z aktivno 

participacijo vseh generacij, ena pa v okviru vodilne generacije, razen v določenih primerih pa 

v okviru vseh generacij. Zavedajo se slovenskega problema (ustvarjanje nizke dodane 

vrednosti),  zato si prizadevajo za ustvarjanje večje dodane vrednosti, kar je eden od razlogov, 

zaradi katerih se nobena od organizacij ne ukvarja izključno s kmetijstvom. Nekatere so 

razvile dejavnosti, ki se s tem povezujejo in ustvarjajo sinergijo in večjo dodano vrednost; 

druge trdijo, da bi tako morale delovati vse kmetije ali se vsaj v večji meri izogibati 

posrednikom ter plačevanju provizij in poskušati prodati čim več strankam neposredno; spet 

druge organizacije poskušajo ustvariti večjo dodano vrednost z optimizacijo procesov, 

zniževanjem stroškov, vitko proizvodnjo, razvojem produktov ali storitev. 

Organizacije črpajo ideje za novosti iz povpraševanja, ponudbe, trendov, konkurence, sezone, 

tujine, sejmov, interneta, mnenj, povezave z drugimi organizacijami in znotraj organizacije. 

Ena od organizacij poudarja, da zunanje ideje prilagodijo svojim zmožnostim. Te se v večini 

organizacij preizkuša v okviru družine oziroma znotraj organizacije ali v sodelovanju z 

rednimi strankami v majhnih obsegih. Vse izbrane organizacije večino delovne sile črpajo iz 

družine, manjšino pa izven nje. Poudarjajo pomemben koncept sodelovanja med kmetijami 

kot temelj preživetja in reduciranja stroškov. Če obdelovalnih površin ne oddajajo v najem, 

koristijo usluge za nekatere dejavnosti, povezane z obdelovanjem zemlje. S tem se zmanjša 

potreba po svoji mehanizaciji, ki je izjemno draga, po drugi strani pa so slovenske kmetije 

premajhne, da bi bila v celoti izkoriščena. Nekatere organizacije se tega poslužujejo v večji 

meri, druge pa v manjši in v večji meri obdelujejo zemljo/gozd same.  S tega vidika se 

omenjene organizacije lahko posvečajo jedrni dejavnosti v večji meri.  
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S pomočjo analiziranih raziskovalnih vprašanj smo izvedli analizo SWOT. Kot meni Kos 

(2010), je analiza koristna, ker jo je mogoče aplicirati na osebno ali tujo raven ter vse ravni 

poslovanja, kot je storitev/produkt, organizacija in druge podobne kategorije, kot so različni 

trgi, konkurenca ipd. 

3.3 SWOT analiza izbranih mikropodjetij 

Preglednica 3 predstavlja analizo SWOT, v slovenski terminologiji imenovano tudi  

(SPIN /PSPN), ki je opravljena, da naša spoznanja iz teoretičnega dela povežemo s spoznanji 

iz polstrukturiranih intervjujev oziroma analize treh raziskovalnih vprašanj.  S tem pristopom 

smo lažje prikazali, katere strategije so dobre in katere pomanjkljive, kar nam bo nudilo širšo 

sliko in večjo dodano vrednost v kasnejši fazi apliciranja teh strategij na domačo organizacijo. 

Kot meni Kos (2010), nam analiza kot taka nudi pomoč pri odločitvah strateške narave. 

Analiziramo slabosti in prednosti kot notranje dejavnike ter nevarnosti in izzive kot zunanje. 

Na notranje dejavnike lahko vplivamo, na zunanje pa se lahko kvečjemu pripravimo in se jim 

prilagodimo. Končna strategija odpravlja pomanjkljivosti, gradi prednosti, izkorišča 

priložnosti ter se poskuša izogniti nevarnostim. V splošnem lahko uporabimo štiri strategije, 

in sicer: SO (prek prednosti izkoristimo priložnosti), WO (prek premaganih slabosti 

izkoristimo priložnosti), ST (identifikacija prednosti, ki pomagajo premagati nevarnosti) ter 

WT ( izdelava konservativnega načrta, katerega glavna naloga je, da se zaradi naših slabosti 

ne realizirajo nevarnosti).  Točke SWOT analize predstavljajo strateški položaj trajnostne rasti 

izbranih organizacij v okviru preverjenih vidikov, ki so obravnavani v raziskovalnih 

vprašanjih, torej strateške usmeritve, trajnostna rast, tradicija, vodenje, sodelovanje med 

pripadniki različnih generacij. 
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Preglednica 3: SWOT analiza izbranih mikropodjetij 

Notranji dejavniki Zunanji dejavniki 

Slabosti/ Weaknesses Prednosti/ Strengths Izzivi/ Opportunities Nevarnosti/ Threats 

Nenapisani in nejasno 

definirani cilji, vizija in 

strategija 

Tradicija Odprti trg Tvegani trgi 

Upravljanje 

prehodov 

Komunikacija Podpora kmetijstvu 

in družinskem 

podjetništvu 

Demografski trendi 

Velika 

obremenjenost 

Prilagodljivost Stalne spremembe Manj prožnosti iz 

naslova zaščitene 

kmetije 

Slaba seznanjenost s 

podpornimi 

organizacijami 

Povezanost Vedno bolj zahteven 

trg 

Zakonodaja 

Analizo smo opravili na osnovi podatkov, ki smo jih zbrali z intervjuji, in sekundarnih 

podatkov, ki so razvidni tudi v opisu organizacij, torej analize treh raziskovalnih vprašanj ter 

dejavnikov, ki bi na osnovi teoretičnega dela raziskave lahko vplivali na strateške usmeritve 

trajnostnega razvoja. Menimo, da bo izvedba analize pripomogla k snovanju naših strateških 

usmeritev. 

3.3.1 Slabosti 

Ena od glavnih slabosti znotraj organizacij so nenapisane in nejasno definirane sestavine 

strateškega managementa, torej cilji, vizija in strategija. Te sestavine so sicer v organizacijah, 

kjer so postavljene tudi znane, vendar se v večini organizacij ne strinjajo, da bi napisane 

nudile večji prispevek. V manjšini, kjer so zapisane in definirane, pa delno strinjajo, da 

dodajajo določeno dodano vrednost. Če so zapisane, omogočajo boljšo preglednost, lažjo 

sledljivost in osredotočenost. 

V obravnavanih organizacijah priznavajo, da je to eden največjih izzivov. Je dolgotrajen in 

naporen proces, ki se dotika vseh udeležencev in večkrat tudi njihovih partnerjev. Kot smo 

opazili, se priprave na prehod začnejo zgodaj z uvajanjem in vključevanjem mlajše generacije 

ter iskanjem primernega kandidata, vendar je proces kompleksen ter ni pogojen le s 

primernim kandidatom. Ugotovili smo, da se najprej prenaša odgovornost znotraj 
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organizacije, prenos lastništva pa nastopi kasneje. V teoretičnem delu naloge smo spoznali, da 

nepravočasno in slabo izpeljani prehodi večkrat vodijo v propad organizacij. 

V vseh organizacijah je obremenjenost vključenih na precej visoki ravni. V nekaterih so se 

specializirali »pametna specializacija«, saj upravljanje vseh programov ni mogoče v simbiozi 

z uravnanim življenjskim stilom oziroma razmerjem med prostim časom in delom. V vseh 

organizacijah svoj posel razumejo kot način življenja, razvitje posla pa je bil predmet 

preživetja in večje stabilnosti. 

V večini organizacij ne poznajo vseh možnosti in institucij, ki jim pomagajo pri razvoju ali ki 

jih lahko izkoristijo za bolj optimalno delovanje v okviru trajnostne rasti. Slaba informiranost 

je večkrat posledica pomanjkanja časa in preobremenjenosti oziroma nezaupanja v take 

programe. 

3.3.2 Prednosti 

Tradicija, ki se ohranja v organizacijah, se je v večini izkazala kot pozitiven dejavnik 

trajnostne rasti. Kot smo ugotovili, je ta pogojena tudi z načinom dela pri večini organizacij 

predvsem z vidikov medsebojne pomoči, komunikacije. V obravnavanih organizacijah so 

predhodne generacije poskušale ustvariti čim boljšo zapuščino, ta miselnost pa se prenaša na 

mlajšo generacijo, preko tega pa se ustvarja trajnostna rast.  

Komunikacija v izbranih organizacijah poteka na dnevni ravni za tekoče zadeve, s čimer se 

ohranja dobra ozaveščenost ter skladnost družine oziroma vseh članov organizacije. Prav tako 

so dobrodošla mnenja, ki so v večini obravnavana in pretehtana. Dobra komunikacija in 

uspešno rešeni konflikti omogočajo boljše delovanje in napredek. 

Za organizacije velja, da so izjemno prilagodljive v smislu delovanja, torej prepoznavajo 

potrebe trga in delujejo v skladu z njim. Prilagodljivost izvira tudi med člani družine oziroma 

pripadniki različnih generacij, saj se v vseh organizacijah zavedajo generacijskih razlik in 

pomembnosti njihovega upoštevanja. Kot pravi tudi Kralj (2009), to sodelovanje pripomore k 

sprejemanju boljših odločitev. 

V obravnavanih organizacijah opažamo tudi veliko medsebojne povezanosti zaradi velikosti 

organizacij in družinske vpletenosti. Izraziti sta medsebojna motiviranost ter pomoč. Kot je 

opaženo, so delovne naloge v organizacijah jasno definirane in porazdeljene, vendar v večini 

znajo vsi opravljati vse. Zaznamo pojav, ki ga opisuje Ropes (2012, 7), da medgeneracijsko 

sodelovanje povezuje organizacijske zmogljivosti in procese. 
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3.3.3 Izzivi 

Eden od glavnih izzivov je podpora kmetijstvu in družinskemu podjetništvu. Te možnosti je 

treba pravočasno prepoznati in jih izkoristiti, naj gre za pridobitev subvencije, strokovno 

pomoč ali izobraževanja. Kot smo prikazali v teoretičnem delu naloge, se vse več organizacij 

zavzema za ta področja. 

Tudi odprti trgi so izziv, ki ga je treba izkoristiti. Evropska unija omogoča idealne pogoje za 

širitev in trajnostno rast. Trg je vedno bolj zahteven, treba se mu je prilagajati in slediti 

trendom. Glede na prilagodljivost družinskih podjetij, v katerih prevladujejo izdelki po 

naročilu ali po principu vitke proizvodnje, je to področje, kjer v večini lahko pride do izraza 

njihova temeljna zmožnost. 

Spremembe kot edina stalnica so velik izziv. Tem se je treba prilagajati ter jih poskušati 

izkoristiti v svojo korist, naj gre za politične spremembe, spremembo trendov, potencialnih 

trgov ipd. 

3.3.4 Nevarnosti 

Ena od glavnih nevarnosti za mala podjetja so verjetno tvegani trgi. Napačen posel lahko 

pokoplje malo podjetje, po drugi strani so tu še veletrgovci, ki imajo moč proizvajati z 

manjšimi stroški in so stroškovno učinkovitejši ter lažje dostopni. Trg je tako visoko 

konkurenčen, zato se je dobro usmeriti v dejavnosti in trge, ki niso zasičeni. Ne spreminja se 

samo trg, ampak tudi zakonodaja. Izziv so lahko tudi nevarnosti, zato moramo biti 

pripravljeni na spremembe. 

Čeprav status zaščitene kmetije nudi neko zaščito z vidika celote in dedovanja ter večine 

obravnavanih organizacij preveč ne ovira, opažamo, da zmanjšuje njihovo prožnost. Tega se 

moramo zavedati predvsem z vidika zunanjega financiranja. V primeru finančnih problemov 

je težje prodati del posestva s statusom kot brez njega. 

Splošno znan pojav v povezavi s staranjem prebivalstva je zamaknjeno obdobje delovne 

vključitve mlajših generacij (posledica dolgotrajnega šolanja). Gre za nevarnost, s katero se 

lahko soočajo družinske organizacije.  Teh trendov se moramo zavedati in jih upoštevati, s 

tem povečamo možnost trajnostne rasti. 

3.4 Dobro in pomanjkljivo razvite strategije 

Na začetku bomo našteli strategije, ki bi jih lahko v izbranih organizacijah podrobneje 

obravnavali, v nadaljevanju pa strategije, ki so dobro zasnovane in prinašajo zadovoljive 

rezultate. Načeloma so bile strategije prepoznane kot »dobre« ali »pomanjkljive« na osnovi 

modelov o družinskem podjetništvu, kot je EY model DNK (slika 2), EY Growth (slika 4), 
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EY (2017a, 7–62), ki zajema še deset uspešnih slovenskih podjetij, z vidika 

medgeneracijskega sodelovanja pa kot ga opisuje Paedagogica (2016), Fischer (2012, 5), 

Mlinar (2009, 13) in Saba (2013). Z vidika tradicije lahko kakovost strategij povežemo z 

disciplino in organiziranostjo, ki jo opisuje Jahan (2016), in stabilnostjo, ki jo opisuje Godina 

(2011). Pomemben vidik igra tudi odziv mikropodjetij na točki preloma (slika 3), poznavanje 

podpornih organizacij in svetovalnih mrež, trendov ter usmeritev države, ki so razvidne iz 

rezultatov CRP projekta, Udovič (2018) in Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 

(vlada RS 2018c). Strategije smo prepoznali kot »dobre« ali »pomanjkljive« na osnovi 

teoretičnega in empiričnega dela raziskave in dejstev o rezultatih, ki jih te strategije prinašajo 

v izbranih obravnavanih organizacijah. 

3.4.1 Pomanjkljive strategije 

Čeprav obravnavane organizacije na trgu zavzemajo dober položaj in njihov obstoj ni 

neposredno ogrožen, je prepoznavanje pomanjkljivosti prav tako pomembno kot 

prepoznavanje prednosti oziroma pomanjkljivosti in dobrih strategij.  Kot pravi S. Haslam, 

(po Strmšek Turk 2013, 18): »To česar se ne zavedam, me obvladuje, tisto česar se zavedam, 

pa lahko spremenim«. Pomembnost tega je predstavljena tudi v poglavju SWOT analiza 

izbranih mikropodjetij, ko Kos (2010) opisuje splošno uporabljene strategije, ki so 

osredotočene na odpravljanje pomanjkljivosti, izkoriščanje prednosti in priložnosti z 

namenom izogibanja nevarnostim, kar je eden ključnih vidikov za doseganje trajnostne rasti.  

Strategije dolgoročnega snovanja in načrtovanja  

Z vidika snovanja in načrtovanja imajo organizacije dobro razvite potenciale in možnosti za 

doseganje optimalnega načrtovanja in snovanja, katerega prednost je večgeneracijska 

prisotnost ter močna medsebojna povezanost. Pri tem je opažena pomanjkljivost, da strateški 

načrt ni dovolj dobro opredeljen oziroma ni zapisan ter da so cilji predvsem sprotni in niso 

dolgoročni. Vidik sprotnega načrtovanja je zadovoljiv, če dolgoročno načrtovanje kaže 

določene pomanjkljivosti, prav tako pa tudi vidik snovanja, ki sega še dlje v prihodnost kot 

načrtovanje. Zaradi velikosti organizacij se te sklicujejo predvsem na njihovo dobro 

komunikacijo in prožnost, pa vendar jim predlagamo, da temu posvetijo več pozornosti, tako 

da poskusijo jasno definirati kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, strategijo za 

dosego teh ter vizijo. Te sestavine naj zapišejo in jih upoštevajo, kar predlaga tudi Tavčar 

(2009, 25). Na ta problem premajhne pozornosti opozarja tudi Stojak (2013), Asa in Navneel 

(2014) pa opozarjata na visoko stopnjo takšnih podjetij, ki se borijo s preživetjem brez znatne 

rasti. Peavler (2018) meni, da je v malih podjetjih osnova za rast prav poslovni načrt. Tu 

lahko kot osnova služi Demingov kroga PDCA, kot ga opisujeta Sokovič, Pavletič (2007, 

300). 
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Strategije ozaveščenost o obstoječih podpornih ustanovah in programih  

 

Opazili smo, da se vse izbrane organizacije zanašajo na določene podporne ustanove in sledijo 

nekaterim programom, toda ozaveščenost glede podpore ni zadovoljiva. Nekatere so celo 

omenile željo po boljši informiranosti. Priporočamo, da temu posvetijo več pozornosti, saj se 

zamujene priložnosti redko vrnejo, pa tudi za opravljanje sprememb ni veliko časa, na kar 

opozarjata Kotter in Cohen (2003, 11). Vsaka organizacija mora prepoznati, katere podporne 

ustanove, programi, spletni portali itd. jim lahko pomagajo pri doseganju ali preseganju 

njihovih ciljev. Ko si organizacija postavi bazo, iz katere črpa podatke, to ni več tako 

zamudno in se lahko doloročno obrestuje, saj smo na tekočem s trendi, subvencijami, 

usmeritvami, spremembami ipd. Informacije lahko izkoristimo v svojo korist ali pa se na 

njihovi osnovi zaščitimo. Za to področje ena od izbranih organizacij izkorišča pomoč 

zunanjega svetovalca iz tujine, torej so možnosti široke. Na osnovi raziskave je smiselno, da 

vir informacij ni samo ena ustanova, saj s tem dobimo širšo sliko. 

Strategije za prehode in prenos lastništva   

Na področju prehodov in prenosa lastništva smo opazili predvsem kompleksnost in 

pomembnost pravočasnega ukrepanja, če organizacije ne želijo nazadovati. Večina izbranih 

organizacij ta ponavljajoč se pojav izpeljala popolno ali do določene mere (prenos podjetja, 

ne pa tudi gospodarstva). Pomembnost dobre strategije opisuje tudi Kneževič in Černič 

Istenič (2010, 47). Kot smo opazili, je pomembna zgodnja aktivna vključitev mlajših 

generacij v organizacije (kmetija/podjetje), saj po eni strani družina lahko tvori konkurenčno 

prednost v trdnosti take organizaciji, vendar je po drugi strani zaradi kompleksnosti lahko tudi 

slabost. Predlog na tem področju zadeva pravočasno komunikacijo, saj se le tako izognemo 

oportunitetnim stroškom in splošnemu pojavu, da mladi zapuščajo kmetije, s čimer je 

okrnjena trajnostna rast ter izpostavljena ranljivost takšnih organizacij. Glede na 

kompleksnost prehodov in prenosov lastništev je po rezultatih raziskave pomembno (v 

primerih, kjer je prevzemnikov več), da se s tem strinjajo vsi udeleženci ter da so doseženi 

določeni pogoji in sprejetje določene obveznosti. Za doseganje trajnostne rasti je treba 

pravočasno definirati, kaj so pogoji in kakšne obveznosti sledijo in se o tem pogovoriti znotraj 

družine. Tradicionalno so se taka posestva prenašala po principu najmlajšega sina, vendar to 

ni več stalnica. Torben (2014) dodaja, da je upravljanje sprememb ključno za organizacijski 

uspeh. 

Strategije za uravnavanje sezonskih gibanj in obsega dela  

 

Večina izbranih organizacij se dokaj uspešno srečuje z uravnavanjem sezonskih gibanj in 

obsegom dela, ki je posledica teh gibanj. Tako je vedno bolj opazen pojav zunanjega izvajanja 
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za nekatera področja oziroma določene naloge. Organizacije se lahko bolj posvetijo jedrnim 

dejavnostim, s katerimi ustvarjajo boljšo dodano vrednost in se izognejo preobremenjenosti, 

ki je večkrat razlog za »izgorelost« ali slabo razmerje med zasebnim in poslovnim življenjem, 

ki lahko dolgoročno zahteva svoj davek, čeprav večina izbranih organizacij in primerljivih 

družinskih organizacij obravnava svoj posel kot način življenja. Predlagamo, da organizacije, 

ki se srečujejo z močnimi sezonskimi gibanji in povečanim obsegom dela, premislijo o svojih 

programih preko analize privlačnosti panoge z modelom petih silnic Michaela Porterja ali se 

odločijo za izvajanje programov, ki imajo dolgoročni potencial ter jih razvijajo do mere, na 

kateri lahko druge programe skrčijo ali predajo v zunanje izvajanje, če niso njihova jedrna 

dejavnost in ne ustvarjajo velike dodane vrednosti. S tem bi se obseg dela nekoliko zmanjšal, 

tudi rezultati bi bili bolj optimalni. Dubrovski (2009, 117) potrjuje, da razvoj podjetja temelji 

na spreminjanju. 

 

Strategije za strateška povezovanja s strokovnimi sodelavci   

 

Eden izmed glavnih dejavnikov za rast družinskih podjetij je po EY modelu DNK (slika 2) 

obvladovanje kriznih situacij, upravljanje kapitala, bančne funkcije, optimizacije portfelja, 

odprodaje in nakupi, izgradnja blagovne znamke itd. Dejavniki so razvrščeni v osem skupin, 

model pa je opisan v poglavju Vodilna družinska podjetja. Glede na kompetence, ki jih 

določena organizacija poseduje, predlagamo da na osnovi modela sestavi krog strokovnih 

sodelavcev ali ustvari strateške povezave, na katere se lahko organizacija zanese v primeru 

potrebe po svetovanju na področjih, kjer je pomoč potrebna. Nekatere od izbranih organizacij 

se tega že poslužujejo v večji meri, druge v manjši ali se tega ne poslužujejo. Predlagamo, da 

bi z ustvaritvijo takšnega kroga  zaobšli veliko težav, saj bi vedeli kam se lahko obrnemo na 

informacije, obenem pa bi bile te pravočasne in strokovne. Tako bi se izognili izgubi časa in 

energije ter povečali svojo konkurenčno prednost in odzivnost na trgu. Vzpostavitev take 

strategije zahteva svoj napor, vendar menimo, da bi lahko dolgoročno z njo dosegli optimalne 

rezultate. Količino zunanjih sodelavcev se prilagodi vsakemu podjetju posebej, glede na 

programe, ki jih opravlja, in kompetence, ki jih že poseduje. Tako bi bilo sodelovanje z 

nekaterimi strokovnjaki kratkoročno, z drugimi pa dolgoročno. 

3.4.2 Dobre strategije 

Na začetku poglavja Dobro in pomanjkljivo razvite strategije smo obrazložili na osnovi česa 

smo ovrednotili strategijo kot »dobro« ali »pomanjkljivo«. Pomembno je, da dobre strategije 

delujejo in krepijo njihovo stabilnost, konkurenčno prednost ter jedrno dejavnost. V 

nadaljevanju naštete strategije so bile prepoznane kot »dobre«. Oplemenitili smo jih v 

poglavju Zasnova strateških smernic trajnostne rasti na osnovi opravljene študije.  

 

Kot dobre strategije smo prepoznali naslednje: 
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 strategije hitre prilagodljivosti in upravljanja notranjih dejavnikov; 

 strategije učinkovite uporabe razpoložljivih virov, sredstev, kapacitet in kadrov; 

 strategije za iskanje inovativnih rešitev in sinergij ter ustvarjanje dodane vrednosti; 

 strategije za prenos znanja, izkušenj, vzorov in tradicije; 

 strategije za izkoriščanje medgeneracijskih kakovosti in ustvarjanje uspešne organizacijske 

kulture in medsebojne motiviranosti; 

 definirana jedrna dejavnost, prepoznana temeljna zmožnost in strategije za razvijanje te, s 

čimer krepijo konkurenčno prednost. 

3.5 Apliciranje strategij trajnostne rasti na izbrano domačo organizacijo 

Strategije, ki smo jih prepoznali kot relevantne, smo aplicirali na domačo organizacijo, ki 

prav tako kot obravnavane organizacije deluje v okviru zaščitene kmetije v občini Škofja 

Loka. Ta organizacija kljub potencialom ni imela razvitih strategij, ki bi ji omogočile 

nadaljnji obstoj in trajnostno rast, saj se z njimi predtem ni nihče ukvarjal. Strategije smo 

aplicirali na domačo organizacijo, da bi povečali možnosti za ustvarjanje trajnostne rasti. 

Izbrane strategije smo preverili teoretično in praktično s primerjalno analizo petih organizacij.  

Domača organizacija je tip tradicionalne organizacije, ki se je do sedaj prenašala iz roda v 

rod. Golli (2004) trdi, da družinski priimek »Hafner« omenjene organizacije izhaja iz 11. ali 

12. stoletja iz naslova bavarskih podložnikov freisinških škofov. Po redakciji urbarjev Pavleta 

Blaznika je družinski priimek zaznamoval posestniško družino in ne kmečko ali kajžarsko. To 

je bilo ugotovljeno na osnovi davkov na posesti rovtarskih travnikov. V tistem času lahko 

povežemo družinsko ime s kmetskimi fevdi od Šmarjetne gore proti Škofji Loki. V tem 

primeru je bilo posestvo nedvomno dedno in se je prenašalo na najmlajšega sina. Po podatkih 

iz urbarja iz leta 1501 je bil prvi vpis družinskega priimka v vasi od Gregorja Hafnerja, 

rojenega leta 1440. Iz popisa prebivalstva župnije Stara Loka med letoma 1783–1792, ki ga 

hrani slovensko Rodoslovno društvo (1838),  je iz priimka in hišnega imena »Proj« razvidno, 

da so v tem času na istem naslovu kot danes že živeli predniki, oziroma so imeli celo dva 

naslova. Na enem je bila domačija, na drugem pa družinska kajža, v kateri so bivali člani 

družine, ki niso imeli otrok ali se niso poročili. Ta kajža je ostala v družinski lasti še dobro 

stoletje in pol. 

Na kmetiji je trenutno zaposlen le gospodar poslopja, poleg njega živita še pripadnika mlajše 

generacije kot nevzdrževana družinska člana. Glavni vir prihodkov na kmetiji je oddajanje 

poslovnih prostorov in nepremičnin, manjšinski delež pa predstavlja katastrski dohodek. 

Zaščitena kmetija zajema 8 hektarjev gozda, podoben delež obdelovalnih površin ter približno 

30 glav goveda (osnovna čreda). Kot poslovni objekt zajema nekje 2.000 m₂  oddanih 

površin, kjer je trenutno šest najemnikov, ki delujejo v različnih panogah, prav tako pa 

oddajajo približno 2 hektarja gozda, ki predstavlja adrenalinski park v Gorajtah pri Škofji 

Loki. Poslovne prostore lastnik oddaja kot fizična oseba, torej se tudi celotni vložki v poslopje 
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ne obravnavajo kot strošek, priznana davčna olajšava pa je veliko manjša, kot je v oddajanju 

nepremičnin preko statusa s. p. Lastnik objekta se tako ukvarja z vzdrževanjem objektov, 

gradnjo in vzporedno s kmetijstvom. Mlajša generacija pomaga v določenih obsegih. Poslopje 

predstavlja pomembno točko v podeželski infrastrukturi, ker je v oddanih površinah v sklopu 

najemnikov zaposlenih  približno 50 ljudi.  

3.5.1 Zasnova strateških smernic trajnostne rasti na osnovi opravljene študije 

V poglavju bomo podali predloge apliciranja strateških smernic, ki smo jih prepoznali kot 

ključne na področju doseganja trajnostne rasti, za domačo organizacijo. Te strategije so 

rezultat teoretične in empirične raziskave in vključujejo strategije iz prejšnjega poglavja, v 

katerem smo določili, katere so dobre in pomanjkljivo razvite. Pomanjkljive strategije smo 

oplemenitili s predlogi izboljšav že v prejšnjem poglavju, v tem poglavju pa dodajamo še 

praktični vidik apliciranja tako za »dobre« kot za »pomanjkljive« strategije. Strategije so 

prirejene za apliciranje na domačo organizacijo, da bi ustvarili večjo dodano vrednost, prav 

tako pa lahko služijo kot predlog izboljšav v drugih izbranih tradicionalnih organizacijah, ki 

čutijo potrebo po izboljšanju določenega vidika. Raziskava je bila opravljena na osnovi petih 

organizacij, vendar vse strategije, ki smo jih prepoznali kot »dobre«, niso prisotne v vseh 

mikropodjetjih oziroma so v njih še možne izboljšave po principu »nič ni tako dobro, da ne bi 

bilo še boljše«. Tako se strategije iz prejšnjega poglavja navezujejo tudi na to poglavje, 

vključno s predlogi izboljšav. Večinoma se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo, kar lahko 

povežemo z EY modelom DNK (slika 2), ki prikazuje to povezanost. 

Strategije dolgoročnega snovanja in načrtovanja   

V organizaciji je treba določiti kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, pa tudi vizijo in 

strategijo za dosego te ter smoter. Te sestavine se morajo zasnovati med vsemi generacijami, 

ki se nameravajo aktivno vključiti v nadaljnje upravljanje organizacije. Kot smo ugotovili, 

lahko medgeneracijsko sodelovanje ustvari uspešne dolgoročne strategije trajnostne rasti. 

 

Strategije ozaveščenost o obstoječih podpornih organizacijah in programih   

 

V organizaciji je treba prepoznati, katere podporne organizacije in ustanove nam lahko 

pomagajo ustvariti boljše rezultate na dolgi rok ter povečujejo njihovo uspešnost in 

učinkovitost. 
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Strategije za prehode in prenos lastništva 

 

O prenosu odgovornosti in lastništva se je treba začeti aktivno dogovarjati ter iskati možnosti, 

ki bi zadovoljile vse člane družine oziroma organizacije. Kot smo prepoznali, je to dolgotrajen 

in zahteven proces, zanemarjanje te strategije pa večkrat vodi v propad ali okrni trajnostno 

rast organizacij. 

 

Strategije za uravnavanje sezonskih gibanj in obsega dela ter programov  

 

Večina obravnavanih organizacij si je ustvarilo deloma enakomerno razporejeno delo skozi 

vse leto, a se pojavljajo določena obdobja, ko je obseg dela povečan. Kot je razvidno iz 

raziskave, se je večina organizacij morala odpovedati nekaterim programom in se posvetiti 

jedrnim dejavnostim, ki ustvarjajo zadovoljivo dodano vrednost. V izbrani organizaciji je 

treba določiti prioritete in delo/projekte razporediti skozi leto ter določiti individualne in 

skupne naloge, ki so se pokazale za ključen dejavnik uspeha medgeneracijskega sodelovanja. 

Kot v okviru podjetniške reorganizacije pravi Wunderer (2003, 160), ta ne zahteva temeljnih 

sprememb samo v organizaciji, ampak tudi v politiki in vodenju podjetja, kar se zdi 

neizogibno, če želimo izboljšati konkurenčne sposobnosti. 

 

Strategije za strateška povezovanja s strokovnimi sodelavci in podizvajalci   

 

V organizaciji bi bilo smiselno sestaviti ožji krog zunanjih strokovnjakov in podizvajalcev za 

področja, ki članom organizacije niso blizu. Tako bi se lažje posvetili jedrni dejavnosti, v 

primeru potrebe pa organizacija točno ve, na koga se lahko zanese. Dubrovski (2009, 127) 

opisuje partnerstvo kot poslovno razmerje, ki temelji na zaupanju, odprtosti, skupnih koristih 

in tveganjih, povečanju poslovne uspešnosti in konkurenčne prednosti. Partnerstva, ki jih 

organizacija ustvarja, morajo biti pogojena z omenjenimi točkami in poskrbeti za ohranjeno 

avtonomijo udeležencev. 

 

Strategije učinkovite uporabe razpoložljivih virov, sredstev, kapacitet in kadrov  

  

V  organizaciji bi bilo smiselno preučiti ter se medgeneracijsko posvetovati, kako upravljati 

razpoložljive vire in sredstva, proste kapacitete ter kako izkoristiti znanje ter sposobnosti vseh 

članov družine. V tej točki bi bilo priporočljivo izračunati trajnostno stopnjo rasti ali »SGR« 

po principu, ki ga opisuje Lewis (2017). Kot pravi Wunderer (2003, 123): »Cilj je uresničitev 

organizacijskih sinergij z izmenjavo izkušenj in znanj«. 
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Strategije za iskanje inovativnih rešitev in iskanje sinergij ter ustvarjanje dodane vrednosti in 

finančno/davčne učinkovitosti  

 

V sklopu medgeneracijskega sodelovanja in zunanjih sodelavcev je treba iskati načine in 

možne sinergije za ustvarjanje večje dodane vrednosti v sklopu posestva in morebitne druge 

oblike organiziranosti (s. p., d. o. o. ipd.), s katerimi bi dosegli boljše finančne rezultate ter 

bili deležni ugodnejših davčnih olajšav, ki bi bile smiselne ter možne v sklopu zaščitene 

kmetije, kar zagovarja tudi model EY DNK rasti družinskih podjetij (slika 2). Kaplan in 

Norton (2001, 184–185) menita, da morajo vodstveni delavci ustvariti dodano vrednost v 

svojih programih ter iskati sinergije, v katerih je celota vredna več od posameznih programov. 

Te po navadi izhajajo z vidika financ, strank, notranjih procesov ali učenja in rasti. 

 

Strategije za prenos znanja, izkušenj, vzorov in tradicije  

 

V organizaciji bi bilo smiselno deliti izkušnje in znanje obeh generacij, saj starejša poseduje 

več praktičnih izkušenj, mlajša pa več znanja glede trendov, poslovnih usmerjenosti in 

možnosti, ki jih ponuja trg. Tako bi ustvarili dobre vzorce in ohranili tradicijo, ki pomaga 

dosegati trajnostno rast. Kot meni Diamond (2016, 241), se ljudje v majhnih družbah veliko 

več pogovarjajo in manj posvečajo zabavi, ki izhaja izven te družbe, rezultat tega pa je 

družbena zrelost teh otrok. V lovsko-nabiralnih skupnostih, ki jih je preučeval in primerjal z 

zahodno populacijo, je opazil, da v prvih skupnostih najstniki ne poznajo adolescenčne krize 

identitete, ki v veliki meri pesti ameriške najstnike. To lahko povežemo z naslednjo točko 

strategij za izkoriščanje medgeneracijskih kakovosti. 

 

Strategije za izkoriščanje medgeneracijskih kakovosti in ustvarjanje uspešne organizacijske 

kulture ter medsebojne motiviranosti  

 

Kot smo opisali v teoretičnem delu naloge, se mora vsaj en član v organizaciji zavedati 

medgeneracijskih razlik ter jih znati uravnavati. Boljše in manj naporno je, če se teh razlik 

zavedajo vsi, kot v obravnavanih organizacijah. V organizaciji bi bilo smiselno ustvariti 

kulturo, ki te razlike (kakovosti) optimalno izkorišča, s čimer bi se povečala motiviranost. Tu 

spet pride do izraza definiranje in razporeditev obveznosti, nalog in odgovornosti, koncept 

individualnih in skupinskih dejavnosti ter ostali vidiki medgeneracijskega sodelovanja, ki so 

bili obravnavani v teoretičnem delu naloge. Diamond (2016, 271) opisuje, da so stari starši 

lahko odlična rešitev, ki sodobnim staršem olajšajo problem varstva. To je še posebno 

smiselno zaradi motiviranosti in izkušenj, po drugi strani pa posedujejo znanje, ki je v nekem 

vidiku sicer zastarelo, vendar pride prav v nepredvidenih okoliščinah/kriznih situacijah 

(naravne katastrofe, izpadi energije, vojne itd.). Tako je nekaj od tega znanja sicer 

neuporabnega, vse dokler se katera od teh situacij ne ponovi. Če mlajše generacije to znanje 

usvojijo že v mladih letih, je to z vidika trajnostne rasti v izbranem tipu organizacij koristno 
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in v neki meri pomaga preprečiti nazadovanje. Medgeneracijsko sodelovanje je torej 

pomembno za optimalni izkoristek generacijskih potencialov. 

 

Definirana jedrna dejavnost, prepoznana temeljna zmožnost in ustvarjene strategije za 

razvijanje te, ter razvijanje konkurenčne prednosti  

 

V organizaciji bi bilo treba definirati, kaj je njihova jedrna dejavnost in temeljna zmožnost ter 

se temu posvetiti v večji meri. Nekatere programe bi bilo treba opravljati v manjši meri ali pa 

se jim odpovedati, vendar je to cena za pametno specializacijo in ustvarjanje večje dodane 

vrednosti. Kot smo ugotovili v empiričnem delu raziskave, se ne odpovejo nekaterim 

dejavnostim zaradi čustvene navezanosti, kar se včasih izkaže kot dobro (ko gre za izredne 

dogodke), v večini pa gre za tradicijo, ki ovira trajnostno rast (kot je pojasnjeno v teoretičnem 

delu naloge). Pri tem bi si lahko pomagali z analizo privlačnosti panoge, ki jo opisuje Kos 

(2007), ali z matriko BCG, ki jo opisuje Marci (2018). 

 

Strategije hitre prilagodljivosti in upravljanja notranjih dejavnikov ter odpornost na zunanje 

dejavnike 

 

Hitro prilagodljivost se doseže z zasnovanjem posla, ki je hitro prilagodljiv. V primeru 

izbrane organizacije bi bilo smiselno razmišljati, kako ustvariti sistem, ki hitro prilagodi 

določen poslovni prostor neki potrebi oziroma izkoristi obdelovalno površino tako, da prinaša 

optimalne rezultate. Smiselno je ustvariti portfolio, ki organizacijo ščiti pred zunanjimi 

dejavniki, vendar deluje v obsegu svojih zmožnosti ter gradi jedrne dejavnosti in kompetence. 

Za upravljanje notranjih dejavnikov bi bilo smiselno posvetiti dodatno pozornost sprotni 

komunikaciji v organizaciji in s tem bolj optimalnem upravljanju  te. Vsaka do sedaj našteta 

strategija prinaša določeno stopnjo večje odpornosti na zunanje dejavnike, boljše upravljanje 

notranjih dejavnikov in s tem hitrejšo prilagoditev. Med seboj delujejo sinergično, saj so 

zasnovane na osnovi dejavnikov, ki imajo ključen vpliv na trajnostno rast v izbranih 

organizacijah. 

3.5.2 Možnosti nadaljnjega raziskovanja na obravnavanem področju 

Glede na to, da smo obravnavali več področij, v grobem trajnostno rast, strateško načrtovanje 

in vodenje, tradicijo in generacije, bi lahko to tematiko še raziskovali. Posvetili bi se lahko še 

nedružinskim podjetjem v povezavi z izbranimi mikropodjetji in poiskali stičišča obeh kultur 

ter možnosti za izboljšave in apliciranja. Med strategijami, ki smo jih prepoznali kot 

relevantne, bi se lahko posvetili še posameznim in načinu uvajanja teh na širšem vzorcu ter 

spremljanju rezultatov. Med drugim bi lahko obravnavali podporne organizacije in programe, 

iskali načine za izboljšanje njihove uspešnosti in učinkovitosti ter izvedli primerjalno analizo 

s programi, ki se izvajajo v tujini itd. Posebno dodano vrednost za nadaljnje raziskovanje 
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prepoznamo na področjih strateških združenj oziroma združenim modelom poslovanja, t. i. 

zadrug, kot je baskovska zadruga Mondragon ipd. Lahko bi preučili načine delovanja ter 

možnosti, ki niso izkoriščene na tem področju, ter strategije, ki bi jih lahko aplicirali na naše 

zadruge oziroma jih povezali in optimizirali. V Sloveniji imamo po mnenju Mihajloviča 

(2017) 420 zadrug, ki večinoma delujejo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu v obliki 

tradicionalnega poslovnega modela. Mihajlovič (2017) je povezavo našel tudi v 

zgodovinskem razvoju zadrug: »Pozabljamo tudi na dejstvo, da zgodovina zadrug pri nas sega 

daleč nazaj, davno preden se je kdo pod Alpami imel za komunista«. Taka oblika poslovanja 

je odporna proti raznim krizam, zato je primerna v okviru trajnostne rasti in tradicije. 

K temu lahko dodamo misel (Sun Cu 2009, po Kresnik 2015):  

Načrtuj tisto, kar je težko, dokler je še lahko, delaj tisto, kar je veliko, dokler je majhno. Najtežje 

stvari na svetu morajo biti narejene, dokler so še lahke, največje stvari na svetu morajo biti 

storjene, dokler so še majhne. Iz tega razloga modreci nikdar ne delajo tistega, kar je veliko, in to 

je razlog, zakaj lahko oni to veličino dosežejo. 
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4 SKLEP 

Preučili smo pet organizacij, ki kljub statusu zaščitene kmetije večinoma delujejo na več 

področjih. Razlikujejo se glede na jedrne dejavnosti, strateške usmeritve in cilje. Na osnovi 

razpoložljivih virov smo ugotovili, da so zmožne preživeti na dolgi rok in obenem ustvarjati 

trajnostno rast. Kot konkurenčna prednost v izbranih organizacijah se kaže predvsem »moč 

družine« ter medsebojna povezanost, poistovetenost in tradicija. Na osnovi raziskave smo 

ugotovili, da ima komunikacija eno ključnih vlog za njihovo prožnost, saj jim omogoča, da se 

z njo izognejo kakšni slabosti. Njihove metode in način ustvarjanja strateških usmeritev so 

stalnica in se v večji meri ne razlikujejo.  

Organizacije imajo dobro razvite strategije hitre prilagodljivosti in upravljanja notranjih 

dejavnikov, učinkovite uporabe razpoložljivih sredstev, virov, kapacitet in kadrov, strategije 

za iskanje inovativnih rešitev in iskanje sinergij ter ustvarjanje dodane vrednosti, strategije za 

prenos znanja, izkušenj, vzorov in tradicije, strategijo, ki izkorišča medgeneracijske kakovosti 

in ustvarja uspešno organizacijsko kulturo in medsebojno motiviranost ter definirano jedrno 

dejavnost, prepoznano temeljno zmožnost in strategijo, s katero le-to razvijajo in tako krepijo 

konkurenčno prednost. Tudi te strategije je mogoče še izboljšati.   

Področja, ki potrebujejo izboljšave, so dolgoročno snovanje in načrtovanje, ozaveščenost o 

obstoječih podpornih organizacijah in programih, prehodih in prenosih lastništva, uravnavanje 

sezonskih gibanj in obsega dela ter programov in strateška povezovanja s strokovnimi 

sodelavci in podizvajalci. Spoznali smo, se strategije med seboj povezane in se večkrat 

dopolnjujejo ter delujejo sinergično. Kot opisuje tudi Hilsdon (2014), smo zaznali, da imajo 

izbrane organizacije dober nadzor nad odnosom do trajnostne rasti, saj se zavedajo problema 

ustvarjanja nizke dodane vrednosti, ki jo omenja Jereb (2018), ter poskušajo konstantno 

razvijati dodano vrednost in iskati nove priložnosti. Po opažanjih v izbranih organizacijah se 

strinjamo z navedbami vlada RS (2018b), da tudi naše izbrane organizacije spadajo med 84 % 

podjetij, ki uvajajo ukrepe za učinkovito rabo virov in se dobro zavedajo priložnosti, ki jih 

zagovarjata evropska komisija in MOP idr. v okviru zelenega in krožnega gospodarstva.  

Kmetije, ki smo jih obravnavali, predstavljajo le del družinskih organizacij oz. podjetij v 

Sloveniji, vendar so dober približek tradicionalni slovenski kulturi in ponujajo vpogled v 

zgodovino in kako je ta oblikovala življenje in način delovanja v današnji družbi. Glede na 

statistične podatke, ki so bili omenjeni v nalogi, so izbrane organizacije po obsegu KZU večje 

od povprečja, vendar kot kažejo izračuni sindikata (Sa. J. 2018), je za zagotovitev treh plač 

treba obdelovati vsaj 50 hektarjev kmetijskih zemljišč. Te kvote ne dosega nobena od naših 

organizacij in po besedah predsednika Sindikata kmetov Slovenije, Medveda (Sa. J. 2018) 

obstaja v Sloveniji le nekaj takih kmetij. Tako je jasno, da položaj ni najboljši in da se je za 

preživetje treba potruditi, ter vlagati v razvoj in se posluževati pametnih strategij. Kot pravi 

Diamond (2016, 513), je današnja družba dosegla svetovno prevlado zaradi tehnoloških, 

vojaških in političnih prednosti, ki izvirajo iz uvajanja kmetijstva pred drugimi družbami, 
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poudarja pa, da sodobne industrializirane družbe kljub temu niso razvile boljše: »vzgoje 

otrok, skrbi za starejše, razreševanja sporov in drugih družbenih vprašanj«. Shojai (2017, 

232–234) opisuje, da je tradicionalni koncept družine predstavljal simbiotsko podporno 

mrežo, kar se v sodobnem zahodnem svetu izgublja, zato smo priča uničenju močnih 

družinskih enot. Za družine je na splošno značilna neka mera drame in vzajemne odvisnosti, 

vendar je po drugi strani vir podpore, sredstev in ljudi, ki skrbijo drug za drugega. Tako opaža 

sodobni problem izolacije kot največji problem za slabo izkoriščenost družin in poudarja, da 

tega ni opaziti pri družinah priseljencev, ki večinoma živijo »pod skupno streho« ter 

sodelujejo, da bi uspeli v novem okolju. Shojai v tem kontekstu navaja:« Ko smo povezani z 

drugimi, smo celoviti«. 

Kot opaža Sirolli (2012), trajnostne rasti od posameznikov ne moremo zahtevati, s čimer se 

sicer strinjamo, vendar opažamo, da so v izbranih organizacijah naklonjeni tem vidikom in se 

zavedajo doprinosa, ki ga vidiki trajnostne rasti lahko prinesejo. Kot smo prikazali, so izbrane 

organizacije kljub manjšemu obsegu precej kompleksne zaradi delovanja, saj jih zavezuje več 

ureditev in dejavnikov ter zaradi svojih medgeneracijskih raznolikosti lahko napredujejo 

hitreje pa tudi hitreje propadejo. Ne glede na skupne zasnove in dopolnjevanje strategij so 

izbrane organizacije tradicionalne. Grošelj (2015) opisuje, da je glavni dejavnik pri razvoju 

lastnik (v našem primeru še partner lastnika), ki večinoma predlaga strategije in način 

vodenja. Za uspešno vpeljavo sprememb se je dobro držati določenih postopkov, kot jih 

opisujejo Buhovac, Rejc idr. (2018, 33–58), oziroma osem korakov za organizacijske 

spremembe, ki jih opisuje Kotter (2012, 23). Tako bi strategije imele večjo moč v povezavi s 

trajnostno rastjo (Sun Cu 2009, po Kresnik 2015): »Uspešen vodja poskrbi, da so vladar, 

poveljniki in vojaki na skupni »poti«. Pot (Tao) ne pomeni le enotnosti, ampak tudi 

plemenitost in moralo. Takšna vojska je zvesta in disciplinirana, se ne izživlja nad ujetniki in 

ne pleni. V vojno gre zaradi dolžnosti in je pripravljena tudi umreti skupaj s poveljniki«.  

Načeloma opažamo, da imajo v izbranih organizacijah postavljene močne temelje za 

trajnostno rast, kot jih omenja Allen (2014) in razvite ključne dejavnike, ki so nujni za 

kreiranje trajnostne rasti in jih opisuje Hoque (2015). Kot smo opazili, so v izbranih 

organizacijah le delno seznanjeni z nekaterimi usmeritvami trajnostne rasti in teoretično z 

modeli, preko katerih upravljamo trajnostno rast, kot so tržni lijak, 3I´s in nekateri drugi, ki 

smo jih obravnavali. Kljub nepoznavanju nekaterih področij, možnosti in modelov, njihov 

način delovanja odraža spoštovanje trajnostnih načel v praksi. Zaradi velikega obsega dela je 

v večini težko pričakovati večje spremembe in povečano zanimanje za ta področja v okvirih 

raznih modelov. Ravno na tej osnovi smo zaznali tržno nišo v smislu notranje revizije za 

takšne organizacije. Tako bi strokovnjak lahko pregledal delovanje organizacije ter objektivno 

predlagal izboljšave v procesih, delovanju, usmeritvah v določene programe – institucije – 

razpise ali predlagal druge strokovnjake, preko katerih bi lahko organizacije dosegle 

trajnostno rast, ki temelji na osnovi prepoznanih in oplemenitenih strategij, opisanih v 

magistrski nalogi. Tako lahko tu vključimo še misel Aristotela (po Vir modrosti 2017): 
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»Poznavanje sebe je začetek vse modrosti« in Malcom X-a (po Sajovic 2010): »Prihodnost 

pripada tistim, ki se nanjo pripravljajo danes«. 
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Vprašanja za intervju s predstavniki izbranih tradicionalnih organizacij 

TRAJNOSTNA RAST V IZBRANEM TRADICIONALNEM PODJETJU 

Pri vprašanjih, ki so na koncu označeni z zvezdico (*), pričakujemo odgovore ovrednotene s  

3-stopenjsko Likertovo lestvico, pri kateri pomeni: 1 (se popolnoma strinjam), 2 (deloma se 

strinjam), 3 (sploh se ne strinjam). Pri izbiri odgovora 2 in 3 smo prosili za obrazložitev. 

1. Podatki o organizaciji, ki niso razvidni iz sekundarnih virov (velikost gospodarstva, 

število zaposlenih, področja delovanja, katere generacije so aktivno vključene v proces 

dela, glavne vrednote (poštenost, inovativnost, podjetnost, delavnost, zanesljivost, strast, 

kakovost, razvoj, odgovornost itd.). 

2. Ali trajnostno rast razumete kot nujo ali izbiro? Ali na svoj posel gledate kot na službo 

ali način življenja? Vas status zaščitene kmetije pri tem ovira ali vam pomaga (prožnost)? 

 V kolikšni meri se strinjate da je trajnostna rast del tradicije, ki izvira iz preteklega načina 

življenja na kmetiji?* Ali je bil razvoj vašega posla/dejavnosti predmet preživetja in vzrok 

za večjo stabilnost, neodvisnost od kmetijske dejavnosti ter je pripomogel k rasti vaše 

organizacije? V kolikšni meri se strinjate, da tradicija, ki jo ohranjate, pomaga pri 

stabilnosti podjetja in dolgoročnem obstoju?* Se ta povezuje s tradicionalnim življenjem na 

kmetiji glede načina dela, medsebojne pomoči, komunikacije?*  

3. Imate jasne in zapisane cilje, vizijo in strategijo, ji sledite ter je vsem znana? Kdo v 

organizaciji snuje (ustvarja) zgornje sestavine SM (skupinsko ali lastnik samostojno)? Se 

strinjate, da bi skupinsko zasnovane strategije nudile večji prispevek k dolgoročni 

uspešnosti?* Se strinjate, da zapisane zgornje sestavine SM lahko dosežejo večjo dodano 

vrednost kot nenapisane?* Če zgornjih sestavin SM ni: Ali bi po vašem mnenju  napisani 

cilji, vizija in trajnostna strategija lahko za vas predstavljali dodano vrednost pri 

usklajenosti organizacije in smeri napredka (trajnostne rasti)?*  

4. Se strinjate, da se v vaši organizaciji družina skupaj odloča o investicijah in 

usmeritvah za prihodnost ter da so te odločitve bolj racionalne zaradi širšega pogleda, 

ki je vzrok več generacij v organizaciji?* Kje vidite prednosti, ki jih lahko prispeva 

določena generacija za trajnostno rast? V kolikšni meri se strinjate, da so mlajše generacije 

bolj dojemljive za tveganja in trende, ki lahko preoblikujejo trg?* Prednosti starejše 

generacije so boljši finančni rezultati, manjši absentizem, večja produktivnost, izkušnje?* 

Menite, da si različne generacije predstavljajo sestavine posla drugače? Katere? Kako 

poteka komunikacija med člani podjetja oziroma v družini? Eden od glavnih izzivov v 

družinskih organizacijah je upravljanje prehodov. Kakšne so strategije za te prehode? Kako 

je pri vas potekala vključitev mlajše generacije (prenos znanja, izobraževanje, delo, 

vključevanje v iskanje inovativnih rešitev itd.)? Katere naloge opravlja določena generacija 

(individualne in skupinske)? Ali so potenciali vseh generacij po vašem mnenju izkoriščeni? 

Nestrinjanja v tovrstnih organizacijah so načeloma povezana z vprašanji »kako delati, kaj 

delati in kdo bo opravil določeno zadolžitev«. Kako se srečujete s tem izzivom? 

Upoštevanje generacijskih razlik pomembno vpliva na uspešnost, produktivnost, 

učinkovitost, kakovost?* Se zavedate teh razlik? Imate strategijo za prenos lastništva? 

Kakšno? 

5. Ali ste seznanjeni s sestavinami vlade RS, Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo 

Slovenije (12. cilj trajnostnega razvoja po Agendi 2030 odgovorna poraba in proizvodnja 
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virov), oziroma s kakšnimi drugimi usmeritvami, ki podpirajo sestavine trajnostne rasti in 

trajnostnega razvoja? Poznate sestavine krožnega gospodarstva: ekodizajn, prehajanje iz 

izdelkov na storitve, industrijska simbioza, zapiranje energetskih zank?* 

6. Ali se pri širitvi in načrtovanju podjetja zanašate na svetovalne mreže, ki omogočajo 

takšno pomoč? Poznate agencijo SPIRIT in njene programe (vstopna točka VEM), (EEN- 

za mednarodne trge), uporabljate spletne portale, kot so: Izvozno okno, Imam idejo? Se 

udeležujete kakšnih sejemskih dejavnosti? Ali se zavedate, da je moč pridobiti finančno 

podporo in pomoč pri načrtovanju teh? Izkoristite možnost za zunanja svetovanja na 

področjih, ki vam niso blizu, vendar so pomembna za vaš posel (davčne, pravne zadeve, 

evropska sredstva itd.)? 

7. Za uspešna družinska podjetja je bolj značilna notranja kot zunanja rast. Ali za razvoj 

organizacije najemate kredite (zunanja rast) ali reinvestirate pridobljen dobiček (notranja 

rast)? Kam so usmerjene investicije? Preferirate hitrejšo rast s krediti ali počasno z 

organsko rastjo? Za krepitev položaja na trgu uporabljate blagovno znamko, pod katero se 

predstavljate, partnersko sodelovanje, digitalno tehnologijo in analitiko? Mogoče kaj 

drugega? Kakšen je vaš odnos do strateških povezav?  

8. Ali se strinjate, da mora biti trajnostna rast osredotočena na kupce v vseh vidikih 

sprememb v podjetjih?* Poznate koncept tržnega lijaka, ki našo popolno stranko spremeni 

v kupca? Kako bi se lotili 3I´s modela (innovate, invent improve) na točki preloma? Kakšen 

poudarek posvečate vlaganju v temeljno zmožnost, zmogljivosti ter ekipo (torej sestavine, 

ki vam omogočajo trajnostno rast)? Kakšna so ta vlaganja? (izobraževanja, posodabljanje 

opreme, motiviranje itd.). 

9. V kolikšni meri se strinjate, da je najboljša rast tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti?* 
So vaše strategije rasti usmerjene predvsem v jedrno dejavnost oziroma se razvijajo na ta 

način? Ste se na račun današnje jedrne dejavnosti odpovedali kateri drugi dejavnosti, 

oziroma se jo opravljali v manjši meri? V kolikšni meri mislite, da je vaša poslovna 

strategija (napisana ali nenapisana) nagnjena k odličnosti in nenehnim izboljšavam ter 

ustvarjanju odporne in trajnostne verige? V kakšni meri se strinjate, da se je za trajnostno 

rast podjetja pomembno stalno izboljševati, posodabljati procese in slediti potrebam 

strank?* Kaj štejete za vašo temeljno zmožnost? 

10. Kaj vam omogoča prožnost in prilagodljivost na zunanje dejavnike in kako se 

srečujete z notranjimi dejavniki ter komunicirate o potrebnih spremembah oziroma 

kako vplivajo na rast, če ostali člani organizacije ne vidijo priložnosti oziroma 

nevarnosti? Kakšen je vaš odnos do sprememb in tveganj? Spremembe spodbujate ali se 

jih bojite? Kako ovrednotite tveganja? V vaši organizaciji niste naklonjeni tveganjem?*     

11. Ali za izvajanje novih programov/storitev/produktov/aktivnosti uporabljate skupne 

sestanke in ideje dopolnite znotraj organizacije z aktivno participacijo vseh aktivnih 

generacij? Eden od glavnih izzivov trajnostne rasti v Sloveniji je nizka dodana vrednost 

zaradi proizvodnje enostavnih produktov/storitev, kako razmišljate o tem? Ali v svoje 

produkte/storitve še vedno razvijate oziroma si prizadevate, da bi ustvarili večjo dodatno 

vrednost? Kje črpate navdih za novitete ter kako jih preizkusite? Ali delovno silo črpate v 

večini iz družine (za katera področja DA in za katera področja NE)? Kako upravljate 

kmetijska zemljišča (jih dajete v najem, ali obdelujete sami/morebitne strateške povezave 

na tem področju)?  
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Odgovori posameznih intervjuvancev 

STEKLARSTVO JUGOVIC (27. 8. 2018) 

Intervju je bil opravljen v času obratovanja steklarne med dvema generacijama. 

Odgovori na vprašanja iz priloge 1 bodo zaradi boljše preglednosti predstavljeni po 

zaporednih številkah od 1 do 11. 

1. Gospodarstvo zajema 16 hektarjev obdelovalne površine in 16 hektarjev gozdov. V steklarni 

so zaposleni trije, od tega dva člana družine. V organizaciji sta tako v delovni proces vključeni 

dve generaciji. Vrednote, na katerih gradijo, so osredotočene na stranke in so predvsem 

kakovost, prilagodljivost ter poštenost. 

2. Trajnostno rast v podjetju dojemajo kot obveznost, ki izvira iz stalnih sprememb na trgu, tem 

pa se je treba prilagajati ter ponujati novosti, saj tako obdržijo zanimanje strank. V podjetju na 

posel gledajo kot na način življenja in izpostavljajo povezanost med delom in zasebnim 

življenjem ter nujno prilagodljivost. Pomembno jim je, da so stvari v podjetju narejene in 

zaključene, zasebne dejavnosti pa opravljajo v prostem času. Status zaščitene kmetije jim pri 

upravljanju trenutnega posla ne predstavlja nobene dodane vrednosti, niti ovire in niti 

prednosti, saj gre za ločeni področji, je pa status uporaben pri prenosu premoženja in 

uveljavljanju ugodnosti, vendar ne vpliva na steklarsko dejavnost, razen v primeru izdelovanja 

stekla za kmetijske stroje (traktorje). V podjetju se popolnoma strinjajo, da je trajnostna rast del 

tradicije, ki izvira iz preteklega načina življenja na kmetiji in pomaga pri stabilnosti ter 

dolgoročnem obstoju podjetja, predvsem z vidika prenosa znanja, medsebojne povezanosti, 

pomoči in komunikacije. Pravijo, da obstaja povezava v načinu delovanja na kmetiji in 

družinskem podjetju, razviti posel pa je vzrok za večjo stabilnost in neodvisnost od kmetijske 

dejavnosti. 

3. V podjetju nimajo zapisanih ciljev, vizije in strategije, obstajajo pa v nenapisani obliki. 

Poudarjajo, da je treba nekatere od teh sestavin prilagajati tržišču. Te snuje predvsem vodilna 

generacija, saj so bolj na tekočem z razmerami na trgu, s trendi, povpraševanjem, je pa prisotna 

medsebojna pomoč pri dokončnem oblikovanju, saj menijo, da več glav več ve. Popolnoma se 

strinjajo, da skupinsko zasnovane strategije omogočajo boljši prispevek k dolgoročni 

uspešnosti. V podjetju se deloma strinjajo, da bi zapisane sestavine strateškega managementa 

lahko omogočile večji prispevek. Ta vidik se jim ne zdi privlačen predvsem zaradi dodatne 

papirologije in zamudnosti ter z vidika spreminjajočega se povpraševanja. 

4. Popolnoma se strinjajo, da odločitve glede investicij in usmeritev za prihodnost sprejemajo 

skupaj, da skupaj določijo prioritete in da so te odločitve bolj racionalne zaradi širšega pogleda 

več generacij. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da je mlajša generacija bolj dojemljiva za 

tveganja in trende, ki lahko preoblikujejo trg in da starejša generacija lažje dosega boljše 

finančne rezultate, večjo produktivnost in ima več izkušenj. V podjetju ne opažajo, da si 

različne generacije predstavljajo določene sestavine posla drugače, kar nakazuje na njihovo 

skladnost. Komunikacija v podjetju poteka na dnevni ravni ter tako sproti razrešuje tekoče 

probleme. Poudarek je na neformalni komunikaciji, največ komunikacije med člani 

organizacije pa je opazno v odmoru za kavo. Vključitev mlajše generacije se je začela aktivno 

nekje v času srednje šole na vseh področjih delovanja. Upravljanje prehodov so uredili s točno 

določitvijo področij, za katera so odgovorni določeni člani organizacije. Skupna področja 

delovanja so izrazita predvsem v odločanju glede investicij. Tako mislijo, da so potenciali vseh 

generacij najbolje izkoriščeni. V podjetju nimajo problema z najbolj pogostimi nestrinjanji 

»kako delati, kaj delati in kdo bo opravil določeno zadolžitev«. Zavedajo se generacijskih 
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razlik in se popolno strinjajo, da upoštevanje teh pozitivno vpliva na uspešnost, produktivnost, 

učinkovitost in kakovost. Podjetje ima tudi že izdelano strategijo za prenos lastništva podjetja 

in tega že opravlja mlajša generacija, prenos lastništva gospodarstva je določen, saj je to za 

kmetije obvezno, vendar prenos še ni bil izveden. 

5. V podjetju so seznanjeni z usmeritvami vlade RS za prehod v krožno gospodarstvo. V 

njihovi panogi se sestavine krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja odražajo predvsem 

na novih standardih stekel in ogledal, prav tako so usmerjeni v storitve in se širijo v tej smeri, 

kar se odraža tudi v postavljenem razstavnem paviljonu. Doseči poskušajo tudi povezanost med 

panogami ter si pomagati z drugimi steklarji (industrijska simbioza in zapiranje energetskih 

zank) pri opremi, obdelavi stekel in ostalih povezanih materialov, saj je strojna oprema izredno 

draga. 

6. Pri širitvi podjetja se zanašajo predvsem na obrtno zbornico, točko VEM. Ne poznajo 

agencije SPIRIT, spletnih portalov in se ne udeležujejo sejmov, odkar ti niso več v domačem 

mestu, saj so stroški večji od koristi. Zavedajo se, da je možno pridobiti finančno pomoč in 

podporo pri načrtovanju, vendar se to dvoje ne sklada z njihovimi pričakovanji. Za zunanje 

svetovanje pri zadevah, ki jim niso blizu, se zanašajo predvsem na obrtno zbornico. 

7. Za razvoj organizacije uporabljajo predvsem reinvestiranje pridobljenega dobička. Te 

investicije so usmerjene v nove stroje oziroma zamenjavo starih strojev. V oglaševanje vlagajo 

minimalno. Tako preferirajo počasnejšo rast z organsko rastjo pred hitro rastjo z najemanjem 

kreditov. Za krepitev položaja na trgu uporabljajo blagovno znamko, ki jo promovirajo preko 

spleta (digitalne tehnologije) in partnersko sodelovanje, ki je razvidno tudi preko razstavnega 

paviljona. S tem se lahko predstavljajo novim strankam ter ustvarijo posreden in neposreden 

stik. Trdijo, da so strateške povezave pomembne in da se na dolgi rok obrestujejo, ter da večji 

krog strateških povezav ustvari več možnosti za rast. So tudi podizvajalec pri večjih projektih v 

povezavi z raznimi gradbenimi podjetji.  

8. Popolnoma se strinjajo, da moramo biti pri načrtovanju trajnostne rasti osredotočeni na 

kupce v vseh vidikih sprememb v podjetju. V podjetju niso seznanjeni z dobesednim 

konceptom tržnega lijaka. Na točki preloma se največkrat v okviru modela 3 I´s odločajo za 

iskanje inovativnih rešitev, s katerim boljše zagotovijo potrebe trga ali pa izboljšanje procesov 

v tržnem lijaku. Glede vlaganja v temeljno zmožnost se kažejo predvsem v udeležbah na 

seminarjih in izobraževanjih podjetij, ki jim dobavljajo materiale ali mehansko opremo. Taki 

seminarji se načeloma izvajajo na letni ravni. Udeležujejo se tudi sejmov, kjer poskušajo 

pridobiti znanje o novostih in usmeritvah, s katerim krepijo svojo temeljno zmožnost in 

ohranjajo visoko raven storitev ter dodano vrednost za kupca. 

9.V podjetju se popolnoma strinjajo, da je najboljša rast tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti, na 

tej osnovi pa se poskušajo razvijati tudi sami. Na račun današnje jedrne dejavnosti (steklarstva) 

so se v večji meri odpovedali delovanju v kmetijski panogi. Popolnoma se strinjajo, da je za 

trajnostno rast podjetja in ustvarjanje odporne trajnostne verige vrednosti pomembno stalno 

izboljševanje in posodabljanje procesov ter slediti potrebam strank. Njihova temeljno zmožnost 

prepoznavajo v povezanosti članov podjetja ter sočasni strokovnosti in visoki prilagodljivosti 

strankam. 

10. Prožnost na zunanje dejavnike omogoča predvsem hitra odzivnost in zavedanje, na katere 

institucije se lahko zanesemo npr. (obrtna zbornica), notranje dejavnike pa poskušajo 

uravnavati preko čiste in poglobljene komunikacije, s čimer rast ni ogrožena, ker so različni 

vidiki obravnavani, upoštevani ter prepoznani s skupno rešitvijo. V podjetju so v manjši meri 
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naklonjeni tveganjem, spremembe pa spodbujajo po potrebi in predhodni preučitvi. V podjetju 

se popolnoma strinjajo, da niso naklonjeni večjim tveganjem in uporabljajo varnostne ukrepe 

ter razna zavarovanja za delavce in objekte, s čimer ta v čim večji meri zmanjšajo. Trdijo, da je 

trg sam po sebi že dovolj tvegan. 

11. Za izvajanje novih storitev v podjetju medsebojno sodelujejo ter si izmenjujejo mnenja. Vse 

poteka na način »možganske nevihte«, torej vsak od zaposlenih in članov družine prispeva 

določeno idejo, s tem po navadi ustvarijo optimalno rešitev. V podjetju se zavedajo problema 

nizke dodane vrednosti v Sloveniji, kar je tudi razlog, da kmetijstvo ni več njihova jedrna 

dejavnost. Čeprav je dodana vrednost v njihovem poslu zadovoljiva, se trudijo ustvarjati še 

večjo dodano vrednost ter iščejo možnosti, ki jim omogoča razvoj te. Ideje za novosti črpajo 

predvsem iz povpraševanja in jih preizkušajo doma oziroma pri rednih strankah. Delovno silo 

podjetje v večini črpa iz družine, manjši del pa izven nje, preko zaposlenih ali zunanjih 

izvajalcev. Kmetijska zemljišča v večini oddajajo v najem in se tako posvečajo jedrni 

dejavnosti.    

 

TURISTIČNA KMETIJA PRI MARKU (31. 8. 2018) 

Intervju je bil opravljen v večernih urah, po zaključenem delavniku, ki je značilen na 

turistični kmetij v sklopu dveh generacij. Odgovori na vprašanja iz priloge 1 bodo zaradi 

boljše preglednosti predstavljeni po zaporednih številkah od 1 do 11. 

1.  Gospodarstvo zajema 13 hektarjev obdelovalne površine in 10 hektarjev gozdov, 4 hektarje 

obdelovalnih površin imajo še v najemu. Na turistični kmetiji sta zaposlena dva člana družine. 

V manjši meri pomagajo še stari starši (predhodna vodilna generacija) in hčerke, od katerih sta 

dve dijakinji, ena pa osnovnošolka. V organizaciji so tako v delovni proces vključene tri 

generacije.  Starejša generacija zmanjšuje svojo vpletenost v organizaciji, mlajša pa povečuje. 

Vrednote, na katerih gradijo so poštenost, delavnost in dolgoročna usmerjenost na preživetje in 

razvoj organizacije. Delujejo v sklopu dopolnilne dejavnosti, vendar so po obsegu (število 

sedežev in ležišč) dosegli najvišjo raven glede na kapacitete, ki so opredeljene in dovoljene v 

sklopu dopolnilne dejavnosti na turistični kmetiji. Ob nadaljnji širitvi bi bilo treba spremeniti 

statut, v katerem posluje organizacija. Na osnovi tega opažajo slabosti, predvsem zaradi 

zavarovanja zaposlenih, ki je v sklopu kmetije, posledično pa je nemogoče zavarovanja, 

prispevke in plače prikazati kot strošek. Iz tega je ustvarjeno več dobička, saj ni mogoče 

prikazati vseh stroškov, tako so primorani plačati več davka. Kot prednost dopolnilne 

dejavnosti in turistične kmetije pa omenjajo opažen trend, da njihove stranke spoštujejo tak 

način delovanja in raje obiščejo tak obrat kot klasični penzion ali hotel. 

2. Trajnostno rast v podjetju dojemajo kot obveznost, saj kot menijo: »Če ne napreduješ, stojiš 

na mestu oziroma nazaduješ«. V podjetju na posel gledajo kot način življenja. Status zaščitene 

kmetije bistveno ne vpliva, saj pravijo, status ni problematičen, dokler je način delovanja v 

takšni obliki in obstaja želja po opravljanju kmetijske dejavnosti. Problem se pojavi, če bi 

prišlo do prodaje določenega dela gospodarstva. Deloma se strinjajo, da je trajnostna rast del 

tradicije, ki izvira iz preteklega načina življenja na kmetiji. Pravijo, da je odvisno od primera do 

primera, da je splošni cilj trajnostna rast ter da predhodna generacija pomembno vpliva na 

način delovanja mlajših. V organizaciji se strinjajo, da je bilo razvijanje dejavnosti predmet 

večje stabilnosti in neodvisnosti od kmetijske dejavnosti, ki se je začela z graditvijo novega 

stanovanjskega objekta, v katerem je bil del stavbe neizkoriščen. Poudarjajo, da je vzrok za 

večjo stabilnost tudi v povezovanju kmetije in dopolnilne dejavnosti, saj lahko produkte s 
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kmetije predelajo in prodajo neposredno ter s tem ustvarijo večjo dodano vrednost. Tako tudi se 

izognejo posrednikom in plačevanju provizije. Turizem je zagotovo pripomogel k rasti 

organizacije, a se je ta dejavnost financirala iz kmetije do stopnje, kjer se smer vlaganj lahko 

zasuka v smer starega sponzorja. Poudarjajo da občasno nastanejo težave pri vodenju obeh 

dejavnosti zaradi obsega dela, saj sta tako kmetija kot turizem zelo širok pojem. V organizaciji 

se popolnoma strinjajo, da tradicija, ki jo ohranjajo, pomaga pri stabilnosti podjetja in 

dolgoročnem obstoju. Kot primer navajajo tudi obdobje osamosvojitvene vojne, ko je bil 

turizem ničen in so na kmetiji lahko preživeli in se tako financirali (gozd, živinoreja, 

poljedelstvo). Popolnoma se strinjajo, da se tradicija povezuje s tradicionalnim življenjem na 

kmetiji glede načina dela, medsebojne pomoči in komunikacije.  

3. Vizija in cilji so postavljeni, vendar nezapisani. Opažajo, da se njihova vizija na dolgi rok 

spreminja in se nekatere nadobudne ideje opušča. Cilji so bili pred petnajstimi leti bistveno 

višji od današnjih, ki so bili sicer uresničljivi, vendar se z leti že zaradi velikega obsega dela 

težko lotijo novih projektov, saj se jim zdi pomembno obdržati ravnovesje med zasebnim 

življenjem in delom. Tako že zdaj občasno prihaja do preobremenitve in se nekateri programi 

(predvsem iz naslova kmetije) kažejo kot breme. Omenjene sestavine strateškega managementa 

so zasnovane skupno, saj menijo, da taka zasnova nudi večji prispevek k dolgoročni uspešnosti 

družinske organizacije, ki večinoma ni odvisna od enega posameznika ali generacije. Omenjajo 

primere v podobnih organizacijah, v katerih zaradi individualno zasnovanih strategij posel 

dolgoročno ni uspel. Z vprašanjem, če bi zapisane sestavine (cilji, strategija, vizija) nudile 

večjo dodano vrednost, se ne strinjajo, saj menijo, da so te znane vsem, ne da so zapisane.  

4. Delno se strinjajo, da se o prednostnih investicijah odločajo skupaj, vendar v večini odloča 

vodilna generacija, saj stari starši zmanjšujejo svojo vpletenost, najmlajša generacija pa o tem 

še ne razmišlja.  Popolnoma se strinjajo, da pogled več generacij pozitivno vpliva na bolj 

racionalne odločitve. Opažajo, da so mlajše generacije bolj drzne in prinašajo sveže vizije, 

splošno potrebo in motivacijo po nadaljnjem razvoju tudi za starejše generacije, saj obstaja 

najpomembnejša predpostavka za razvoj, tj. nasledstvo. Z leti so odločitve bolj premišljene 

zaradi izkušenj. Te omogočajo bolj optimalno vodenje in »kilometrino«, ki je posledica 

izkušenj v domači organizaciji in izven nje, kar vpliva na nadaljnje odločitve. Poudarjajo, da je 

izkušnje treba nabirati tudi izven domače organizacije. Prednost starejše generacije opažajo v 

tem, da so bili zmožni postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj (dolgoročna vizija) oziroma 

dobro zapuščino, ter predstavljali dober vzor, po katerem jim sledijo tudi naslednje generacije. 

Popolnoma se strinjajo, da mlajše generacije bolj dojemljive za tveganja in trende, ki 

preoblikujejo trg. Popolnoma se strinjajo s sestavinami, ki so značilne za starejšo generacijo. 

Strinjajo se da, na nekatere sestavine posla določene generacije gledajo drugače. Vsaka 

generacija sklepa na osnovi znanega. Predhodna generacija recimo dojema drugačno potrebo 

po izobraževanju za tuje jezike kot vodilna generacija, mlajša generacija pa si želi vključiti 

nekatere produkte, ki niso značilni za turistično kmetijo, npr. (cedevita). V podjetju 

komunikacija poteka dnevno za tekoče zadeve, tako je raven ozaveščenosti med vsemi člani 

maksimalna. Strinjajo se, da je upravljanje prehodov eden glavnih izzivov. Nujno je, da se 

glede prehodov strinjata tako prenosnik kot prevzemnik, kar zadeva tudi urejanje dediščine do 

ostalih upravičencev. Mladi prevzemnik prevzame odgovornost za izplačilo vseh dedičev, saj v 

nasprotnem primeru po smrti staršev lahko pride do problemov in sporov. Tako kot za 

poplačilo dedičev, mladi prevzemnik prevzame tudi odgovornost za starše in njihovo oskrbo na 

stara leta. To so tveganja, ki se prevzamejo in točke, s katerimi se morajo strinjati vsi 

potencialni dediči ter partner mladega prevzemnika, saj je to dolgoročen proces, ki zahteva svoj 

napor in čas. Problem je, da se za prevzem poteguje več kandidatov ali da primernega 

kandidata sploh ni. Vključitev mlajše generacije poteka sproti in se začne v otroštvu z vzgojo 

skozi delo in življenje na kmetiji. Dve od mlajših članic družine se izobražujeta na področju 
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gostinstva, torej tudi izobraževanje poteka v smeri, ki je bistvena za domačo organizacijo. 

Inovativne rešitve sta predvsem iskali prehodna in sedanja vodilna generacija. Ideja predhodne 

generacije, ki je bila »spanje na kozolcu/senu«, ni pokazala večjega potenciala. Plod 

sodelovanja prihodnje in sedanje generacije pa je inovativna ideja o glamping apartmajih na 

kozolcih, ki ima večji potencial na trgu.  

V organizaciji menijo, da so potenciali vseh generacij izkoriščeni. Problem pri glavnih točkah 

nestrinjanja »kako delati, kaj delati, kdo dela« se kaže predvsem z vidika mlajše generacije, ki 

izraža željo po več prostega časa, torej si želijo več družinskega časa izven družinskega posla. 

Te probleme je  treba uravnavati, kar počnejo s pogovorom in iskanjem rešitev, ki poskušajo 

optimalno zadovoljiti pričakovanja, npr. (prosti dan za mlajšo generacijo); prosti dan bi koristil 

tudi sedanji vodilni generaciji, kar pa je v viških sezone in občasnem izvajanju novih projektov 

po navadi nemogoče. Tako se v povezavi s tem popolnoma strinjajo, da upoštevanje 

generacijskih razlik, ki se jih zavedajo, pomembno vpliva na uspešnost, produktivnost, 

učinkovitost in kakovost. 

5. V organizaciji spremljajo usmeritve za trajnostni razvoj in trajnostno rast, predvsem 

določene vidike, na kar jih opozarjajo tudi gosti, npr. (električna polnilnica za avtomobile). 

Vedo, da morajo slediti trajnostnemu razvoju in trendom. Nekajkrat so se udeležili sestankov v 

okviru programa Slovenia Green. Iz sestavin krožnega gospodarstva je izrazito prehajanje iz 

izdelkov na storitve, oziroma prodaja svojega izdelka in vključevanje storitve, torej iz »kmetije 

na mizo«. Poslužili so se tudi predelave svojega sadja v sok preko drugega ponudnika, vendar 

so to opustili. Sedaj produkte, ki jih pridelajo sami, tudi prodajajo pod svojo etiketo, saj menijo, 

da je tak način delovanja primernejši za turistično kmetijo. Zapiranje energetskih zank je 

izrazito na področju kmetovanja, kjer si kmetije medsebojno pomagajo v nekaterih vidikih 

poljedelstva glede delovne sile in mehanizacije, s tem znižujejo stroške ter izkoristijo nekatere 

potenciale. 

6. Ideje dobivajo na sejmih in v tujini, predvsem preko strokovnih ekskurzij na temo turističnih 

kmetij, npr. v Švici in na Tirolskem. Tako vidijo nove prakse in lahko primerjajo stanja ter 

črpajo nove ideje. Za zunanje svetovanje se zanašajo predvsem kmetijske zbornice, od katerih 

bi želeli bolj strokovno in pozitivno podporo in izkušnjo, saj je v preteklosti niso bili deležni. 

7. Za razvoj projekta je bilo potrebno financiranje iz naslova kredita in evropskih sredstev. V 

okviru družine so poskušali vlagati čim več preko organske rasti, vendar je bilo za končni 

zagon projekta potrebno zunanje financiranje. Za možne velike investicije se bodo tako še v 

naprej odločali za zunanje financiranje. Investicije so predvsem usmerjene v posodobitve in 

vlaganje v kmetijo, saj je kmetija na začetku pomagala pri razvoju turizma, zdaj pa se ta pomoč 

obrača v drugo smer, kar omogoča lažje in hitrejše delo. Tako jim bolj ustreza hitrejša rast 

preko zunanjega financiranja, saj z zaključenim projektom denar začne pritekati nazaj v 

organizacijo, s čimer ta raste. V primeru organske rasti stopnja takšne rasti ne bi bila mogoča. 

Poudarjajo pomembnost reka »korajža velja« oziroma »sreča spremlja hrabre«. Tveganja je 

treba predtem preveriti in vlagati v že preverjene programe. Za krepitev položaja na trgu 

uporabljajo ime kmetije in se promovirajo preko združenja turističnih kmetij Slovenije in 

partnerskega sodelovanja z nekaterimi tujimi agencijami. Poudarjajo, da je najboljša sestavina 

za krepitev položaja na trgu dobro mnenje strank, ki je izraženo tudi na raznih portalih in v 

revijah, kar jim prinese največ novih strank. Pri tem ne gre za plačljivo promocijo, torej pomeni 

dvojni plus. Poudarek namenjajo odnosu strank in ustvarjanju njim pozitivne izkušnje, saj je to 

po njihovem mnenju pozitivna reklama in najboljša sestavina za utrditev položaja na trgu. 

Strateške povezave podpirajo in si jih želijo, vendar jih skrbno izbirajo in se poskušajo izogniti 

plačevanju raznih provizij, ki jih zahtevajo določeni spletni ponudniki, saj svoje kapacitete 
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lahko zapolnijo sami, oziroma izbirajo strateške povezave s podjetji in ponudniki storitev, s 

katerimi imajo obojestransko korist. Ta sodelovanja so v okviru določenih turističnih vodičev 

in ponudnikov prevozov, obstaja pa tudi sodelovanje med ponudniki turističnih storitev, torej 

penzioni, hoteli itd. 

8. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da mora biti trajnostna rast osredotočena na kupce v 

vseh vidikih sprememb. V organizaciji teoretično ne poznajo koncepta tržnega lijaka, vendar ga 

v praksi izvajajo. Na točki preloma v okviru 3I´s modela bi predvsem gradili na inoviranju v 

izdelek/storitev, s katero se bodo približali potrebam trga ali plasiranju novega izdelka/storitve. 

Poudarjajo, da je turizem sam po sebi temeljna zmožnost, saj ga je težko kopirati zaradi 

unikatnega okolja, ljudi, ponudbe itd. To poskušajo še izboljšati preko zaznanega 

povpraševanja in potreb na trgu, ki jih opažajo iz osebnih izkušenj ali na osnovi sejmov in 

izobraževanj. Temeljna zmožnost je tudi ta, da lahko surovino spravijo preko storitve s kmetije 

na mizo ter s tem ustvarijo določeno dodano vrednost. 

9. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da je najboljša rast tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti. 

Tudi njihove strategije rasti so usmerjene predvsem v to smer, saj je tu prisotno ustvarjanje 

večje dodane vrednosti. Tako mogoče posvečajo manjši poudarek kmetijstvu, vendar se 

razvijajo tudi na tem področju. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da je za trajnostno rast 

podjetja treba stalno izboljševati in posodabljati procese ter slediti potrebam strank.  

10. Prožnost na zunanje dejavnike omogoča predvsem delovanje na dveh področjih, ki se 

dopolnjujeta, vendar delujeta tudi vsako zase. Kot že omenjeno, je v  času osamosvojitvene 

vojne organizacija preživela, čeprav je bil prihodek iz turizma ničen, saj je v tem času črpala 

sredstva iz kmetijstva. Notranje dejavnike poskušajo uravnavati s pomočjo komunikacije in 

upoštevanja mnenj, vendar v končni fazi odločitev poda vodilna generacija na osnovi zbranih 

informacij in lastne intuicije. Vodilna generacija poudarja, da so odločitve lažje in manj stresne, 

če so mnenja usklajena in skladna. V podjetju so do neke meje naklonjeni tveganjem, »korajža 

velja«. Tveganja skupno pretehtajo, za mnenje pa se večkrat povprašajo tudi izven organizacije. 

Tveganja je treba pretehtati in rajši vlagati v preverjene programe. Poudarjajo, da ponudbe, ki 

so slišati predobro, da bi bile resnične, v večini tudi niso, česar se dobro zavedajo. V podjetju 

spodbujajo spremembe, če so te v skladu z njihovo vizijo, je pa to odvisno tudi od situacije, v 

kateri se te pojavijo. Obstaja tako ugoden trenutek za spremembe kot neugoden. 

11. Za izvajanje novih programov/storitev/aktivnosti medsebojno sodelujejo znotraj 

organizacije, kjer tudi ideje dopolnijo v sklopu vseh aktivnih generacij. Ustvarjanje dodane 

vrednosti je zadovoljivo, saj se kmetija dopolnjuje s turizmom, vendar je za vse potrebna 

določena investicija in čas, da se ta povrne, zato jih je treba izbirati pametno. V organizaciji si 

še vedno prizadevajo za ustvarjanje večje dodane vrednosti, vendar premišljeno in ne za vsako 

ceno. Novosti črpajo z raznih sejmov, tujine in konkurence, vendar jih prilagajajo lastnim 

zmožnostim. Delovno silo v večini črpajo iz družine, ob povečanem obsegu dela pa jim na 

pomoč priskoči oseba izven družine. Zemljo obdelujejo sami in imajo v najemu še nekaj 

dodatnih površin. Kot pravijo, je čustvena navezanost na kmetijsko dejavnost v sedanji vodilni 

generaciji še vedno prisotna, zato ohranjajo in razvijajo to dejavnost, čeprav je prihodek iz 

turistične dejavnosti večji. Če ne bi bilo te navezanosti, vprašaj, če bi vztrajali pri obeh 

dejavnostih, saj je delo na dveh področjih zelo obsežno in naporno, kljub vsemu pa se področji 

dopolnjujeta in delujeta sinergično. Za sejanje, žetev, posek, baliranje in nekatere druge 

dejavnosti sodelujejo z drugimi kmetijami, zaradi česar ne potrebujejo toliko lastne 

mehanizacije. 
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KMETIJA POTOČNIK (1. 9. 2018) 

Intervju je bil opravljen v popoldanskih urah, po zaključenem običajnem delavniku, ki je 

značilen na kmetiji Potočnik v sklopu dveh generacij. Odgovori na vprašanja iz priloge 1 

bodo zaradi boljše preglednosti predstavljeni po zaporednih številkah od 1 do 11. 

1. Na kmetiji sta zaposlena dva člana družine. Pomaga še predhodna generacija in voznik, s 

katerim sodelujejo preko podjemne pogodbe. Področji delovanja sta predelava mleka in 

neposredna prodaja v šole in vrtce. Predelava se izvaja na partnerski kmetiji, saj zanjo nimajo 

svojega obrata. Ostalo mleko odkupi mlekarna. Na kmetiji sta aktivni dve generaciji, vodilna in 

prejšnja generacija, ki pomaga, otroci pa so še premladi, vendar se že počasi privajajo ter 

spoznavajo delo na kmetiji. Na kmetiji sta registrirani dopolnilni dejavnosti za učno kmetijo, 

predelavo mleka v drugem obratu in prevoz mleka. Kot glavne vrednote opisujejo natančnost, 

skrb za povezanost in motiviranost (tudi medgeneracijsko), delavnost ter odprtost za nove ideje 

(inovativnost). 

2. Trajnostno rast na kmetiji dojemajo kot nujo, vendar tudi kot izbiro. V organizaciji na posel 

gledajo kot način življenja in službo obenem. Status zaščitene kmetije jih pri upravljanju  posla 

ne ovira, problem je le pri kreditih zaradi obremenitve, ki zajema celo kmetijo, vendar v 

prihodnosti kmetije ne mislijo prodajati ali deliti, tako da jih status ne ovira in podpirajo zakon, 

ki omogoča zaščito kmetij. V organizaciji se deloma strinjajo, da je trajnostna rast del tradicije, 

ki izvira iz preteklega načina življenja na kmetiji (vendar je odvisna od naklonjenosti mlajše 

generacije in ni obravnavana kot nuja). Povod za razvitje dejavnosti je večja stabilnost na 

nihanje cen mleka, saj tako dosežejo večjo dodano vrednost. Če ne bi prihajalo do velikih 

nihanj v cenah, se za te dejavnosti verjetno ne bi odločali, saj to prinese s sabo veliko 

odgovornosti in dodatnega dela. Popolnoma se strinjajo, da je tradicija, ki jo vzdržujejo, 

povezana s tradicionalnim življenjem, izrazita v načinu dela, medsebojni pomoči in 

komunikaciji, ter pomaga pri stabilnosti organizacije in dolgoročnem obstoju. 

3. V podjetju imajo postavljene cilje, vizijo in strategijo. Te sestavine so tudi napisane, vendar 

ne v celoti, vsem pa so znane in razumljive. Sestavine so trenutno ustvarile vodilne generacije, 

vendar poudarjajo, da je bil pogoj za ustvarjanje teh  osnovan na delu in usmeritvah predhodne 

generacije, na katerem pa se je gradilo naprej, tako pa se starejša generacija ne »vmešava« več 

v to področje.  Sedanja vodilna generacija poudarja, da prejšnja generacija v približno 90 % 

pusti proste roke sedanji vodilni generaciji, kar razumejo kot pozitivno prednost za razvoj. 

Tako se delno strinjajo, da skupno snovanje strategij nudi večji prispevek (predvsem z vidika 

dopolnjevanja), vendar pa mora vsaka generacija zasnovati svojo strategijo, ki jo bo 

nadaljevala. Delno se strinjajo, da bi zapisane sestavine strateškega managementa (vizija, cilji 

in strategija) nudile večji prispevek. Predvsem je v njihovih očeh pomembno, da so poznane 

vsem glavnim udeležencem. 

4. Deloma se strinjajo, da se glede investicij in usmeritev za prihodnost odločajo skupaj ter 

skupaj določijo prioritete, vendar samo v okviru ene generacije. V organizaciji se popolnoma 

strinjajo, da je mlajša generacija bolj dojemljiva za tveganja in trende, ki lahko preoblikujejo 

trg in da starejša generacija lažje dosega boljše finančne rezultate, večjo produktivnost in ima 

več izkušenj. Izpostavljajo, da je mlajša generacija bolj pripravljena tvegati, starejša pa je bolj 

previdna. Opažajo, da si različne generacije predstavljajo določene sestavine posla drugače, 

predvsem glede investicij, kreditov in tveganj. Komunikacija v podjetju poteka na dnevni ravni, 

tako do sproti razrešujejo tekoče probleme. Po navadi se kreira načrt dela ob jutranji kavi. Tudi
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 starši prispevajo svoje mnenje o tem, kaj je »prioriteta« v njihovih očeh in na osnovi česa se 

usklajujejo. Opravljanje prehodov je potekalo pri prevzemniku postopoma skozi delo in 

življenje, kjer se je povečevala odgovornost in raven odločanja, kar je vodilo v prenos 

lastništva na današnjo generacijo. Poudarek tega prenosa je tudi strinjanje obeh današnjih 

lastnikov, da se je ta prehod zgodil in da sta bila partnerja skladna glede upravljanja kmetije, ter 

strinjanje ostalih dedičev. Individualne naloge vodilne generacije so vodenje evidenc, računov, 

plačevanje in pisanje računov, osemovanje, spremljanje živine, skrb za teleta in priprava 

prehranske mešanice. Te naloge so razdeljene med vodilno generacijo. Starejša generacija skrbi 

za vrt, prašiče in perutnino, predelavo mesa in pripravo drv za kurjavo. Skupinske naloge so 

delo na travniku in pašnikih. Tako so naloge točno določene in je vsak odgovoren za svoje 

delo. V organizaciji menijo, da so potenciali vseh generacij izkoriščeni. Glede glavnih točk 

nestrinjanj »kaj, kdo, kako« ne opažajo večjih problemov. Če problem nastane zaradi želje ali 

prepoznavanja potrebe predhodne generacije, se o tem pogovorijo ter ukrep sprejmejo ali 

zavrnejo (torej odvisno od smiselnosti in ostalih prioritet). Prednost se tako v večini obdrži na 

jedrni dejavnosti in se izjemoma posveča ostalim zadevam. V organizaciji se zavedajo 

generacijskih razlik in se popolnoma strinjajo, da upoštevanje teh pomembno vpliva na 

uspešnost, produktivnost, učinkovitost in kakovost.  

5. Glede usmeritev o trajnostni rasti in razvoja so delno seznanjeni z usmeritvam vlade RS, 

vendar pravijo, da bi bili lahko še bolje seznanjeni, vendar zaradi velikega obsega dela težko 

posvečajo dodatno pozornost še tem vidikom posla. Imajo tudi svetovalce, ki jih obveščajo 

glede nekaterih novosti in usmeritev. V prihodnosti izražajo željo glede poglobljenega in 

učinkovitega svetovanja in pomoči na tem področju ter na področju nepovratnih sredstev. 

Glede sestavin krožnega gospodarstva lahko povežemo vidike prehajanja iz izdelkov na 

storitve (torej prodaja mleka in mlečnih izdelkov), industrijska simbioza (odkup nekatere krme, 

ki nastane kot stranski produkt v drugi organizaciji) in zapiranje energetskih zank (predelava 

mleka v drugem obratu in najemanje uslug pri nekaterih obdelavah kmetijskih zemljišč – 

košnja, siliranje, obdelava njiv, gozdarjenje). 

6. Pri širitvah oziroma ostalih spremembah se zanašajo na kmetijsko svetovalno službo, točko 

VEM. Imajo neodvisnega svetovalca iz Avstrije, ki jih usmerja pri krmnih obrokih. Glede na 

analizo doma pridelane krme jim svetuje, kateri dodatek je treba kupiti za optimalne rezultate. 

Svetuje tudi glede managementa in aktualnih tem ter preventivnih ukrepov. Dvakrat na leto 

obišče kmetijo in preveri vse omenjene vidike ter poda mnenje in predloge za izboljšavo. 

Prisostvujejo tudi na raznih sejmih, predvsem pri okroglih mizah, kamor so bili povabljeni s 

strani Ministrstva za kmetijstvo, prav tako pa je član organizacije dejaven v sindikatu kmetov 

in se udeležuje sestankov. Za razstavljanje na sejmih niso seznanjeni z možnostjo pridobitve  

subvencije in pomoči pri načrtovanju. Za zunanje svetovanje izkoriščajo zgoraj naštete 

možnosti, prav tako pa so se poslužili neodvisne organizacije za pripravo poslovnega načrta, ki 

je bil pogoj za pridobitev evropskih sredstev. 

7. Za razvoj organizacije so uporabili del najetih kreditov, del evropskih sredstev in del lastnih 

sredstev iz reinvestiranja. Za nadaljnje investicije načrtujejo predvsem reinvestiranje, torej 

financiranje iz lastnih sredstev v mejah zmožnosti, glede na to, da kredit je in ni še odplačan. 

Investicije so tako delno usmerjene v povečevanje kapacitet in posodobitev kmetijske 

mehanizacije. V prihodnje se v organizaciji preferira počasnejšo rast z reinvestiranjem 

dobičkov. Za krepitev položaja na trgu se uporablja ime organizacije in partnersko sodelovanje 

ter digitalno tehnologijo. Odnos do strateških povezav se spodbuja in podpira. 

8. V organizaciji se delno strinjajo, da mora biti trajnostna rast osredotočena na kupce v vseh 

vidikih sprememb v podjetju. Delno zato, ker včasih vse spremembe niso odvisne samo od 
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strank, saj poslovanje poteka pod določenimi pogoji in v okviru določenih kapacitet. Teoretično 

v organizaciji ne poznajo koncepta tržnega lijaka, vendar v praksi vedo, kdo so njihove 

potencialne popolne stranke, skušajo se jim približati ter jih spremeniti v dejanske stranke. 

Njihov trg je osredotočen na javne zavode in deluje po principu vitke proizvodnje, torej 

proizvedejo količino, ki je naročena. V okviru 3I´s se v organizaciji spremembe odvijejo 

predvsem na izboljšavah znotraj tržnega lijaka in inovacijah (izboljšave) v izdelke/ storitve, s 

čimer prilagodijo ponudbo ciljnemu trgu. Vlaganja v temeljno zmožnost potekajo preko 

izobraževanja, posodabljanje opreme in motiviranosti ter s strateškim povezavami. 

9. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da je najboljša rast tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti, 

na tej osnovi se poskušajo razvijati tudi sami. Na račun današnje jedrne dejavnosti se je eden od 

članov današnje vodilne generacije odpovedal delu v turistični panogi, vendar je šlo za 

kompromis, saj je delo v eni panogi že dovolj zahtevno. Rajši delujejo po principu pametne 

specializacije. Čez čas se njihova panoga razvijala in preoblikovala, tako so se pojavili neki 

novi programi in nekateri ukinili (mlekomat, tržnica). V organizaciji se popolnoma strinjajo, da 

je za trajnostno rast podjetja in ustvarjanje odporne trajnostne verige vrednosti pomembno 

stalno izboljševanje in posodabljanje procesov ter sledenje strankinim potrebam. Pod temeljno 

zmožnost štejejo predvsem tehnološko dovršenost, prednost glede zunanjega svetovalca 

(management), na osnovi predhodnega pa boljši rezultati pri pridelavi kakovostnega mleka in v 

zdravstvenem stanju živine, kar ima izreden vpliv na stroške in končne finančne rezultate. 

10. Prožnost na zunanje dejavnike jim v organizaciji omogoča njihov portfolio. Vpliv zunanjih 

dejavnikov se odraža na nihanjih cen mleka. S skupkom njihovih programov ta nihanja nanje 

ne vplivajo tako močno. Notranje dejavnike poskušajo urediti preko čiste, sprotne in jasne 

komunikacije ter s tem poiskati skupno rešitev, ki ne ovira rasti organizacije. Odnos do tveganj 

in sprememb se izraža v smislu zmanjševanja tveganj in prilagajanja spremembam. Delno se 

strinjajo, da tveganjem v organizaciji niso naklonjeni. Določena tveganja so za rast v takih 

organizacijah in v želenih obsegih nujna. 

 11. Za izvajanje novih storitev/programov v podjetju medsebojno sodelujejo ter mnenja in 

ideje dopolnijo predvsem v okviru vodilne generacije, razen v primerih, ko se pojavi potreba po 

drugem mnenju prejšnje vodilne generacije. Z nizko dodano vrednostjo, ki je značilna za 

Slovenijo, se srečujejo predvsem z optimizacijo procesov, zniževanjem stroškov in vitko 

proizvodnjo mlečnih produktov (ni odpadka/kala) ter ukinitvijo neprofitnih programov. V 

organizaciji se trudijo ustvarjati še večjo dodano vrednost ter iščejo možnosti, ki jim 

omogočajo razvoj produktov in storitev. Ideje za novosti črpajo iz tujine, povezav z drugimi 

kmetijami, izmenjavo mnenj in preko internet (YouTube). Novosti na začetku preizkušajo v 

manjšem obsegu. Delovno silo v večini črpajo iz družine, razen za prevoz mleka (točka 1) ter 

izkoriščanje povezav z ostalimi kmetijami (medsebojna pomoč). Kmetijska zemljišča 

obdelujejo sami, razen za omenjena področja (točka 5). Obdelujejo 40 ha, pol teh površin je 

najetih. 

 

MLINAR d. o. o. (3. 9. 2018) 

Intervju je bil opravljen v večernih urah, po zaključenem običajnem delavniku, ki je 

značilen za organizacijo v sklopu dveh generacij. Odgovori na vprašanja iz priloge 1 bodo 

zaradi boljše preglednosti predstavljeni po zaporednih številkah od 1 do 11.
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1. Gospodarstvo zajema 20 hektarjev gozdov in 4 ha obdelovalne površine. V podjetju je 

zaposlenih pet ljudi. V sklopu družine sta aktivni dve generaciji. Glavne vrednote v organizaciji 

so delavnost in poštenost ter delovanje, s čimer se zagotovi odgovorno in kakovostno 

delovanje.  

2. Trajnostno rast v organizaciji dojemajo predvsem kot nujo. Na svoj posel gledajo kot na 

službo in način življenja, vendar obstaja močna povezanost in potreba po prilagodljivosti, kar 

vpliva na njihov način življenja. Status kmetije organizacije ne ovira pri njihovem poslovanju. 

V organizaciji se popolnoma strinjajo, da je trajnostna rast del tradicije, ki izvira iz preteklega 

načina življenja na kmetiji. Razvoj dejavnosti je bil predmet preživetja in vzrok večje 

stabilnosti in neodvisnosti od kmetijske dejavnosti. Tradicija, ki jo organizacija ohranja, 

pomaga pri stabilnosti in dolgoročnem obstoju in se povezuje s tradicionalnim življenjem na 

kmetiji, torej: način dela, medsebojna pomoč in komunikacija. 

3. V podjetju nimajo zapisanih ciljev, vizije in strategije, obstajajo pa v nenapisani obliki in so 

vsem znane. Te strategije ustvarjajo vse generacije, preko podanih idej jih ustvarijo na osnovi 

pogovora in sodelovanja v družini, torej najdejo skupno rešitev. Popolnoma se strinjajo, da 

skupinsko zasnovane strategije nudijo večji prispevek k dolgoročni uspešnosti. V podjetju se ne 

strinjajo, da bi zapisane sestavine strateškega managementa lahko omogočile večji prispevek, 

saj podarjajo, da bi jih to preveč omejilo pri njihovi prožnosti (cilji), saj so odvisni od letnega 

časa, povpraševanja in trendov. 

4.V organizaciji se popolnoma strinjajo, da družina skupaj odloča o investicijah in usmeritvah 

za prihodnost. To je odvisno od tipa investicije in usmeritve. Za primer mehanizacije so na 

splošno bolj zadolženi moški, za barve, trende ipd. pa ženske. V organizaciji se popolnoma 

strinjajo, da je mlajša generacija bolj dojemljiva za tveganja in trende, ki preoblikujejo trg. V 

organizaciji se popolnoma strinjajo, da starejša generacija pripomore k boljšim finančnim 

rezultatom, manjšemu absentizmu, večji produktivnosti ter imajo več izkušenj. Opažajo, da je 

na splošno mlajša generacija bolj drzna in inovativna, torej razmišlja izven okvirjev, kar se tudi 

nanaša na predstavljanje posla. Torej določene generacije na posel gledajo drugače. Mlajša v 

tem primeru bolj globalno za razliko od lokalnega. Tudi način stika s strankami je pri mlajši 

generaciji bolj usmerjen na internetno komunikacijo, starejši pa dajejo prednost osebni 

komunikaciji in telefonskim pogovorom. Tudi način trženja se razlikuje, pri mlajših je 

osredotočen na splet, pri starejših pa na osebno prodajo. To razmišljanje izven okvirjev je 

pomemben koncept in ga vodilna generacija spodbuja, saj so tudi sami bili nekoč »mlada 

generacija« in so se posla lotili kot pionirji na svojem področju ter inovatorji določenih 

izdelkov. Komunikacija v podjetju poteka na dnevni ravni za tekoče zadeve. Po navadi se 

določi načrt dela ob jutranji kavi. Upravljanja prehodov so se lotili tako, da so mlajšo 

generacijo uradno že postavili na vodilno funkcijo, kar je potekalo postopoma skozi dolgoletno 

vključenost v podjetju. Vključitev mlajše generacije je potekala od malih nog, prav tako pa 

vključitev partnerja ene od hčera (mlajša generacija), ki je potekala iz časa njegovih študentskih 

let in je vodila v zaposlitev. Pri delovnih nalogah v podjetju teh ne delijo na določene 

generacije, ampak v večji meri na moški in ženski kolektiv. Tako vsa težja dela opravljajo 

moški, lažja pa ženske, vendar je seznanjenost z nalogami v organizaciji takšna, da vsak od 

vključenih pozna delovne naloge in zna opraviti skoraj vse. Menijo, da so potenciali vseh 

strank izkoriščeni. S klasičnimi vprašanji »kaj delati, kako delati in kdo dela« nimajo 

problemov, razen pri izrednih dogodkih, ko je treba določiti prednost neki nalogi, česar ne 

razumejo kot problem, saj takšne izzive rešijo s komunikacijo. Zavedajo se generacijskih 

razlik. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da upoštevanje teh razlik vpliva na uspešnost, 

produktivnost, učinkovitost in kakovost. V organizaciji še nimajo strategije za prenos 

lastništva. 
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5. V podjetju niso seznanjeni s sestavinami vlade RS glede prehoda v krožno gospodarstvo. 

Glede sestavin krožnega gospodarstva jih lahko povežemo z ekodizajnom (saj so njihovi 

izdelki tako oblikovani) in prehajanjem iz izdelkov na storitve (poleg prodanega izdelka, 

izdelek še zmontirajo in prodajo). 

6. Pri spremembah v podjetju in iskanju informacij so se v preteklosti zanašali na obrtno 

zbornico. Poznajo agencijo SPIRIT, točko VEM. Spletnih portalov se poslužujejo v manjši 

meri in občasno. Udeležujejo se sejmov in tudi razstavljajo na njih. V organizaciji so delno 

seznanjeni, da je za razstavljanje na sejmih moč pridobiti finančno podporo in pomoč pri 

načrtovanju. Zunanje svetovanje izkoriščajo predvsem za področje kadrovanja, knjigovodstvo/ 

računovodstvo, prevajalstvo in varstvo pri delu. 

7. V podjetju se poslužujejo tako notranje kot zunanje rasti. Večje investicije delno financirajo 

z dolgoročnimi krediti. Preferirajo počasnejšo rast, ki je manj tvegana. Investicije so usmerjene 

predvsem v posodabljanje opreme in izobraževanja. Za dobre rezultate je treba imeti jasne cilje, 

na kakšen način se bo denar reinvestiral. Te odločitve ne smejo biti nagle – eksplozivne. Za 

krepitev položaja na trgu uporabljajo blagovno znamko, digitalno tehnologijo (internetna stran, 

Facebook), sejme, marketing (reklamne table, oglasi na radiu in časopisu) ali preko 

nezavezujočega partnerskega sodelovanja in dobrega imena. Poudarjajo pošten odnos do svojih 

strank in zaposlenih, saj se to na dolgi rok obrestuje in deluje kot odlična osnova za trajnostno 

rast. Strateških povezav se poslužujejo po potrebi in so ne zavezujoče (krovec, steklar itd.). To 

so torej podjetja, ki dopolnijo oziroma dokončajo nekatere od njihovih produktov na željo 

stranke, s čimer pride do vzajemnega pošiljanja strank med organizacijami. 

8. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da mora biti trajnostna rast osredotočena na kupce v 

vseh vidikih sprememb v podjetju. V podjetju niso seznanjeni z dobesednim konceptom 

tržnega lijaka, vendar v praksi delajo na tem področju in pravijo, da jim pri tem največ 

pomagajo sejemske dejavnosti ter reklama »od ust do ust«. Na točki preloma se največkrat v 

okviru modela 3 I´s odločajo za nove ali izboljšane izdelke in izboljšane procese v tržnem 

lijaku (stranke se tudi vračajo z novimi naročili). Vlaganja v temeljno zmožnost potekajo preko 

izobraževanj in posodabljanj opreme ter družinske motiviranosti. 

9. V podjetju se popolnoma strinjajo, da je najboljša rast tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti, na 

tej osnovi se poskušajo razvijati tudi sami. Na račun današnje jedrne dejavnosti so se 

odpovedali delovanju v kmetijski panogi (poljedelstvu). V podjetju se popolnoma strinjajo, da 

je za trajnostno rast podjetja in ustvarjanje odporne trajnostne verige vrednosti pomembno 

stalno izboljševanje in posodabljanje procesov ter sledenje strankinim potrebam. Temeljna 

zmožnost je izdelava kakovostnih izdelkov po naročilu (veliko izkušenj) in možnost 

samooskrbe z lesom, ki se uporablja tudi za ogrevanje in delovanje sušilnice, ter kot osnovna 

surovina za izdelavo njihovih izdelkov. 

10. Prožnost na zunanje dejavnike jim omogočajo izkušnje, preko katerih se lahko prilagajajo 

trgu in potrebam/povpraševanju, ter vitka proizvodnja (torej ne kopičijo izdelkov na zalogo).  

Notranje dejavnike  poskušajo uravnavati preko čiste in poglobljene komunikacije, s tem pa 

rast ni ogrožena, ker so različni vidiki obravnavani in upoštevani ter prepoznane in ustvarjene 

skupne rešitve. Uravnavanje notranjih dejavnikov poteka čim bolj sproti, so tudi precej pogost 

pojav oziroma predmet diskusije v njihovi organizaciji. Opažajo, da je z več uspešno 

razčiščenimi konflikti v organizaciji napredek večji. V organizaciji niso naklonjeni večjim 

tveganjem. Spremembe (glede novosti in trendov) spodbujajo in se jih ne bojijo ter se jim 

prilagajajo. Tveganjem se poskušajo v čim večji meri izogniti, vrednotijo pa jih predvsem na 

osnovi izkušenj.
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11. Za izvajanje novih storitev v podjetju medsebojno sodelujejo ter si izmenjujejo mnenja ter 

ideje medsebojno dopolnjujejo v okviru sestankov vseh aktivnih generacij. Čeprav je dodana 

vrednost v njihovem poslu zadovoljiva, se trudijo ustvarjati še večjo dodano vrednost ter iščejo 

možnosti, ki jim omogočajo razvoj te ter razvoj produktov in storitev. Ideje za novosti črpajo iz 

povpraševanja, sejemskih dejavnosti ter znotraj organizacije (posebnega poudarka ne posvečajo 

preučitvi konkurence).  Delovno silo črpajo v večini iz družine. Obdelovalne površine dajejo v 

najem, gozd pa vzdržujejo sami. 

 

KMETIJA PRI BROJANU  (7. 9. 2018) 

Intervju je bil opravljen v večernih urah, po zaključenem običajnem delavniku, ki je 

značilen na kmetiji Pri Brojanu v sklopu dveh generacij. Odgovori na vprašanja iz  

priloge 1 bodo zaradi boljše preglednosti predstavljeni po zaporednih številkah od 1 do 

11. 

1.  Gospodarstvo zajema 6 hektarjev gozdov in 10 ha obdelovalne površine, 2 ha obdelovalne 

površine pa imajo v najemu. Na kmetiji sta zaposleni dve osebi (vodilna generacija). Na 

gospodarstvu so aktivne tri generacije, vendar se starejša počasi umika, mlajša pa pomaga le ob 

povečanem obsegu dela. Glavne vrednote so poštenost, delavnost, kakovost, družinska 

povezanost in motiviranost. 

2. Trajnostno rast v organizaciji dojemajo predvsem kot nujo, vendar ne v obsegu površin, 

ampak v doseganju večje dodane vrednosti. Na svoj posel gledajo kot način življenja. Status 

kmetije organizacije zaenkrat ne ovira pri njihovem poslovanju. V organizaciji se popolnoma 

strinjajo, da je trajnostna rast del tradicije, ki izvira iz preteklega načina življenja na kmetiji. 

Razvoj  dejavnosti je bil predmet preživetja in vzrok večje stabilnosti, tudi zaradi velikosti 

kmetije, kar je pripomoglo k rasti dohodkov, vendar se je s tem povečal tudi obseg dela. 

Tradicija, ki jo organizacija ohranja, pomaga pri stabilnosti in dolgoročnem obstoju in se 

povezuje s tradicionalnim življenjem na kmetiji, torej: način dela, medsebojna pomoč ter 

komunikacija. 

3. V organizaciji nimajo postavljenih in zapisanih ciljev, vizije in strategije. Delujejo po 

principu tega, kar se ponuja v smislu priložnosti, potrebe in trendov, v sklopu družine pa se 

odločijo preko kakšnih strategij bodo cilje dosegli. Popolnoma se strinjajo, da skupinsko 

zasnovane strategije nudijo večji prispevek k dolgoročni uspešnosti. V organizaciji se ne 

strinjajo, da bi zapisane sestavine strateškega managementa lahko omogočile večji prispevek, 

ker cilji, vizija in strategije niso jasno določeni in so predvsem usmerjeni v iskanje priložnosti. 

4. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da družina skupaj odloča o investicijah in usmeritvah 

za prihodnost, in da so te odločitve bolj racionalne zaradi širšega pogleda več generacij. V 

organizaciji se popolnoma strinjajo, da je mlajša generacija bolj dojemljiva za tveganja in 

trende, ki preoblikujejo trg. Vodilna generacija pravi, da so tudi oni bili bolj drzni in dojemljivi 

za te sestavine, ko so bili mlajši. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da starejša generacija 

pripomore k  boljšim finančnim rezultatom, manjšemu absentizmu, večji produktivnosti ter 

imajo več izkušenj. Opažajo, da je na splošno mlajša generacija bolj drzna, starejše pa bolj 

delavne. Opažajo tudi, da si različne generacije predstavljajo nekatere sestavine posla drugače, 

kar je po njihovem mnenju posledica boljše izobrazbe in boljšega poznavanja IT. Tudi pristop 

do strank se v generacijah razlikuje. Komunikacija v podjetju poteka na dnevni ravni za tekoče 

zadeve. Po navadi se določi načrt dela ob jutranji kavi ali dan prej. Predvsem dobro je dodelano 
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»kako, kaj, kdo« dela. Ustvarjena je rutina, zaradi katere ni potrebe po poglobljeni 

komunikaciji glede delovnih procesov. Upravljanje prehodov je na današnjo vodilno generacijo 

padlo avtomatsko, saj je bil kot trenutni lastnik vpet v delo in delovanje kmetije od malih nog, 

prav tako ni bilo drugih dedičev in po drugi strani izbire ali dilem. Vključitev mlajših generacij 

je tako potekalo v skladu s tradicijo, in sicer z vpetostjo v organizacijo od malih nog skozi 

prenos znanja in delo. Mlajša generacija trenutno pomaga, vendar deluje predvsem na svojem 

področju. Tako imajo nekatere skupne in nekatere individualne naloge, ki so določene vnaprej. 

Ob povečanih obsegih dela tudi nekatere individualne naloge postanejo skupinske, ni pa to 

vsakodnevna praksa (npr. košnja ipd.). Potenciali vseh generacij so popolnoma izkoriščeni, 

trudijo si medsebojno pomagati ne glede na področje delovanja. Točke glavnih nestrinjanj »kaj, 

kako, kdo« v njihovi organizaciji ne predstavljajo težave, saj so delovne naloge določene in 

vsak odgovarja za svoje področje.  V organizaciji se zavedajo generacijskih razlik. Popolnoma 

se strinjajo, da upoštevanje teh razlik vpliva na uspešnost, produktivnost, učinkovitost in 

kakovost. V organizaciji še nimajo strategije za prenos lastništva,  kot pravijo, je to eden od 

največjih izzivov in bremen organizacij, saj ni samo povezano s tem, kdo je primeren kandidat, 

pač pa tudi s tem, čigav partner bo pripravljen pomagati pri upravljanju kmetije, saj je to delo 

preveč obremenjujoče za eno osebo, takšne kmetije pa so naklonjene dolgoročnemu obstoju. 

5. V podjetju niso seznanjeni s sestavinami vlade RS glede prehoda v krožno gospodarstvo. 

Glede sestavin krožnega gospodarstva jih lahko povežemo s prehajanjem iz izdelkov na 

storitve, torej ne samopridelava, ampak predelava mleka in prodaja ter trženje v določenih 

okvirjih. Izkoriščajo pa tudi usluge v konceptu »zapiranje energetskih zank«, torej za določene 

dela pri obdelovanju površin. Zavedajo se, da bi se tudi sami lahko lotili tega z vidika predelave 

mleka za na primer drugo kmetijo, vendar se zaenkrat za to še niso odločili. Ekonomična 

poraba virov, kar je bistvo krožnega gospodarstva, se udejanja (vitka proizvodnja). 

6. Pri spremembah v podjetju in iskanju informacij so se v preteklosti zanašali na Kmetijsko 

svetovalno službo pri KGZS. Udeležujejo se sejmov, od koder črpajo določene informacije. V 

organizaciji niso seznanjeni, da je za razstavljanje na sejmih moč pridobiti finančno podporo in 

pomoč pri načrtovanju. Zunanje svetovanje so izkoristili za pridobitev evropskih sredstev, 

pomagala jim je Kmetijska svetovalna služba pri KGZS. 

7. V podjetju se poslužujejo tako notranje kot zunanje rasti. Večje investicije so delno poskušali  

sofinancirati predvsem s kratkoročnimi krediti. Preferirajo počasnejšo rast, ki je manj tvegana. 

Investicije so usmerjene v posodabljanje opreme in kmetijske mehanizacije, najem dodatne 

površine oz. obdelovalne površine (2 ha). Za krepitev položaja na trgu uporabljajo blagovno 

znamko, partnersko sodelovanje (trgovine in prodajna mesta, šole in vrtci), digitalno 

tehnologijo (internet, Facebook stran). Strateške povezave spodbujajo oziroma podpirajo 

ustvarjanje teh, če gre za dobre strateške povezave (selekcija). 

8. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da mora biti trajnostna rast osredotočena na kupce v 

vseh vidikih sprememb v podjetju. V podjetju niso seznanjeni z dobesednim konceptom 

tržnega lijaka, vendar v praksi delajo na tem področju in pravijo, da jim pri tem največ 

pomagajo prodajna mesta, kjer plasirajo njihove izdelke (v nasprotnem primeru bi zadostovala 

neposredna prodaja), udeležba na tekmovanjih, pošten odnos do strank. Na točki preloma se 

največkrat v okviru modela 3 I´s odločajo za plasiranje novega izdelka.  

9. V podjetju se popolnoma strinjajo, da je najboljša rast tista, ki izvira iz jedrne dejavnosti, na 

tej osnovi se poskušajo razvijati tudi sami, saj za razvitje novih področij potrebuješ dodatna 

sredstva in čas – »začeti od začetka«. Če bi bilo možno, se jim zdi smiselno, da bi se začeli 

ukvarjati s turizmom, ker je perspektivna panoga ter povezali koncept kmetije, mlečnih 
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proizvodov in turizma. Okoliščine in obseg delovne sile zaenkrat tega ne dopuščajo. Na račun 

današnje jedrne dejavnosti so se odpovedali svobodnemu načinu življenja (manj časa in več 

dela), v okviru organizacije pa pridelavi krompirja. V organizaciji se popolnoma strinjajo, da je 

za trajnostno rast podjetja in ustvarjanje odporne trajnostne verige vrednosti pomembno stalno 

izboljševanje in posodabljanje procesov ter sledenje strankinim potrebam. Temeljna zmožnost 

je proizvodnja, njihova unikatnost in kakovost prehrambenih izdelkov. Poznajo celoten cikel 

vsake sestavine, prav tako pa ne zavajajo potrošnikov. Vlaganja v temeljno zmožnost potekajo 

predvsem preko izobraževanj, posodabljanj opreme in vzajemne družinske motiviranosti. 

10. Prožnost na zunanje dejavnike jim omogoča ustvarjanje večje dodane vrednosti v 

primerjavi s prejšnjim načinom delovanja. Torej so predvsem izravnana nihanja glede cen 

mleka, ki so na področju te organizacije, kot kažejo najbolj aktualni zunanji dejavniki. Notranje 

dejavnike  poskušajo uravnavati preko čiste in poglobljene komunikacije in čim bolj sproti ter 

na ta način iščejo primerne rešitve. V organizaciji so delno naklonjeni tveganjem. Spremembe 

spodbujajo in jim poskušajo slediti, tveganja pa zmanjšujejo, kar je razvidno iz načina 

proizvodnje mlečnih izdelkov (vitka proizvodnja), s katero ne ustvarjajo odpadka. 

11. Za izvajanje novih storitev v podjetju medsebojno sodelujejo, si izmenjujejo mnenja in 

ideje ter se dopolnjujejo v okviru sestankov vseh aktivnih generacij. V organizaciji se zavedajo 

slovenskega problema ustvarjanja nizke dodane vrednosti in menijo, da bi morale podobne 

organizacije/kmetije razviti produkt, ki ga je moč kupiti na kmetiji in se tako izogniti 

posrednikom ter plačevanju provizij. V organizaciji se trudijo ustvarjati še večjo dodano 

vrednost ter iščejo možnosti, ki jim omogoča razvoj te. Ideje za novosti črpajo iz 

povpraševanja, ponudbe veletrgovcev /trendov, konkurence in sezone. Delovno silo v 

organizacij črpajo iz družine. Obdelovalne površine obdelujejo sami, razen setve in žetve 

koruze ter občasnega baliranja sena. Kot pravijo, je sodelovanje pomemben koncept in način 

preživetja malih kmetij. 


