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POVZETEK 

Ena izmed temeljnih funkcij v proizvodnem procesu je prodaja, s katero preko terjatev do 
kupcev izdelke pretvarjamo v denarna sredstva. Podjetja se na osnovi raziskave prodajnega 
trga odločajo kaj in koliko bodo proizvajala ter kje bodo ponujala svoje izdelke. Upravljanje 
prodaje v razmerah rastočega gospodarstva je enostavno in cilji lahko dosegljivi. Drugače je v 
času recesije, ko podjetja v začetnih fazah kljub preverjeni in preizkušeni kvaliteti njihovih 
izdelkov s težavo lansirajo nove proizvode na tržišče. V začetku naloge je teoretično prikazan 
pomen ustvarjalnega razmišljanja, ki zelo pripomore h kasnejši prodaji izdelkov in storitev 
podjetja. V drugem delu pa sem z opisom patenta gonilnega kolesnega pesta E-HUB in 
analizo statističnih podatkov o prodaji koles na tujih trgih prikazal možnost prodora podjetja v 
začetni fazi na omenjene trge.  

Ključne besede:

SUMMARY 

 ustvarjalnost, inovativnost, intelektualna lastnina, ideje, kolesarstvo, 
globalnost.  

One of the most important functions in the production process is sales, with which we through 
debts towards buyers convert products into financial means. Companies decide based on 
market research what and to which extent they will produce and where they will offer their 
products. Sales management in times of growing economy is easy and goals are easily 
reachable. This is different in times of recession, when companies in the beginning phases 
have difficulties to launch new products on the market, despite of the proven and tested 
quality of their products. In the beginning of the thesis we theoretically present the meaning 
of creative thinking, which greatly contributes to the later sales of the company’s products and 
services. In the second part we present the possibility of a company in its initial phase to 
breakthrough on foreign markets, with the description of a patent of the wheel hub E-HUB 
and an analysis of statistical data on bicycle sales on the mentioned markets. 

Key words:
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 creativity, innovation, intellectual property, idea, biking, global. 
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1 UVOD 

Abraham Maslow (1976 v Evans in Russel 1992, 5) je rekel: »Življenje se odvija veliko 
hitreje kot kdajkoli prej – predvsem naraščajo podatki, znanje, tehnika in izumi. Zato 
potrebujemo drugačnega človeka; takega, ki bo sposoben živeti v svetu, ki se neprestano 
spreminja, in ki bo vzgojen tako, da se bo počutil dobro tudi, ko se bo položaj spreminjal. 
Družba, ki bo oblikovala take ljudi, bo preživela; družbe, ki tega ne bodo zmogle, pa ne.«  

Že dolgo let nazaj je bilo jasno, da sta inovativnost in ustvarjalnost ena od temeljev v 
sodobnih in uspešnih podjetjih. Glede na to, da je slovenski trg majhen in tu prevladujejo 
majhna in srednje velika podjetja, bi morali pri nas inovativnosti posvečati poseben pomen, 
saj bi se tako podjetja lažje uveljavljala na tujih trgih. 

Namen moje naloge je prikazati ustvarjalno in inovativno razmišljanje kot eno pomembnejših 
v podjetjih. Zaposlovanje kadrov za delovna mesta, kjer je za opravljanje dela potrebno le 
logično razmišljanje, je vsakdanji pojav. Težavnejša je zapolnitev delovnih mest, kjer se 
zahteva ustvarjalnost in inovativnost. Taki kadri predstavljajo za podjetje pravo bogastvo in 
odhod le-teh pomeni veliko izgubo. Za primer sem vzel mlado podjetje Ekstundo, d. o. o., 
katerega temeljne vrednote so inventnost, visoka dodana vrednost, usmerjenost k odjemalcem, 
kvaliteta izdelkov in konkurenčne cene. Njihova inovacija gonilnega kolesnega pesta E-HUB 
se kljub začetni majhnosti in neprepoznavnosti podjetja uveljavlja med amaterskimi in 
profesionalnimi kolesarji. 
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2 USTVARJALNOST 

2.1 Logično in ustvarjalno mišljenje 

Mišljenje 

Mišljenje je nujno pri vseh dejavnostih. Navadno sledi naučenim in logičnim vzorcem. Včasih 
logično in napovedljivo mišljenje ne zadošča. Ko pride ta trenutek, morate svoje možgane 
spodbuditi k ustvarjalnosti. Treba pa je aktivirati tudi tisto polovico možganov, ki jo velika 
večina ljudi ne uporablja (Allan 1990, 64). 

2.1.1 Nekaj dejstev o logičnem mišljenju 

Med logičnim mišljenjem pride problem v možgane skozi oči ali ušesa, vzorci za reševanje 
problemov pa ga že pričakujejo. Nato logični odsek možganov primerja problem s preteklimi 
izkušnjami, nakar možgani predlagajo odgovor (Allan 1990, 64–65): 
• Logično mišljenje izbira med dvojicami, je binarni sistem. Pojavi se pravilen ali napačen 

odgovor. Najboljši način gledanja na stvari je pravilen način gledanja na stvari in obratno. 
• Logično mišljenje mora biti pravilno na vsaki stopnji. Vsak korak mora biti popolnoma 

upravičen in voditi k naslednjemu koraku.  
• Logično mišljenje je analitično. Kadar logično razmišljamo, moramo vedeti, od kod ideja 

prihaja in kakšno je ozadje ideje. Skušamo najti razloge za zavrnitev ideje, za izločanje 
idej drugo za drugo, da bi našli pravo rešitev. 

• Stopnje logičnega mišljenja si sledijo zaporedoma. Eno stopnjo je treba dokončati, da bi 
dosegli naslednjo. Obstajati mora razlog, da se nekaj reče ali stori, preden je to rečeno ali 
storjeno. Vsaka vrzel v sistemu pomeni nelagodje, ki povzroča, da se ustavite in jo 
zapolnite. 

• Logično mišljenje se osredotoča na pomembnost misli. Vse, kar ni pomembno, zavrne.  
• Logično mišljenje se giba v najbolj predvidljivo smer. Ves čas išče dokaz, ta pa izhaja iz 

dobro preizkušenih in dokazanih vzorcev. V logičnem mišljenju ni razloga za iskanje 
novih idej, dokler se stare ne izkažejo za neuporabne.  

• Logično mišljenje je zaprt postopek. Končni proizvod logičnega mišljenja je ustvariti 
odgovor. 

Če želimo uspeti stoodstotno, moramo logično mišljenje podpreti z ustvarjalnim mišljenjem. 
Če bomo razmišljali zgolj logično, bo pet odstotkov našega razmišljanja napačnega in 
omejevalnega.  
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2.1.2 Nekaj dejstev o ustvarjalnem mišljenju 

Ustvarjalno mišljenje je premišljeni prelom z ustaljenimi navadami in pomeni aktiviranje 
ustvarjalnega dela možganov (Allan 1990, 65–66): 
• Ustvarjalno mišljenje povzroča spremembe. Sprememb se poslužuje zaradi sprememb. 

Nobena rešitev se ne zdi odlična. Vedno obstaja možnost boljše rešitve. Ustvarjalno 
mišljenje ima široke razglede. 

• V ustvarjalnem mišljenju ni pravilnega ali napačnega. Ne išče, kar je pravilno, temveč, 
kar je drugačno. Izogiba se da-ju in ne-ju. 

• Ustvarjalno mišljenje uporablja informacije, da vzpostavi nove ideje in nove misli. Vsako 
idejo, celo če se v sedanji obliki ne obnese, preiskuje, da ugotovi, za kaj je uporabna. 
Ničesar kar tako ne zavrne. Ustvarjalni mislec nikoli ne gleda na to, v čem je ideja 
napačna, temveč raje, za kaj je uporabna. 

• Ustvarjalno mišljenje spodbuja preskoke. Misleca ne omejuje logično zaporedje. Preskoki 
v ustvarjalnem mišljenju so neopravičljivi, dokler niso izvršeni. Izvršeni so zaradi 
izvršitve same. Vrzeli so narejene iz istega razloga. Vrzeli napeljejo misleca do tega, da 
stari problem na novo osvetli. Prav zato so narejene namerno. 

• Ustvarjalno mišljenje ni omejeno s pomembnostjo ali nepomembnostjo misli. Vsiljevanje 
v miselni proces je dobrodošlo, ker izsiljuje spremembo, iz spremembe pa izhajajo nove 
ideje. Ustvarjalno mišljenje se vedno skuša izogniti očitnemu. 

• Ustvarjalno mišljenje ne dopušča omejitev. Nič ni izgubljeno, če o problemu razmišljate 
tako, da pogledate preko njega. 

• Ustvarjalno mišljenje se konča popolnoma odprto. Mislecu se posveti briljantna rešitev 
ali pa sploh nobena. Odgovor se lahko pojavi dolgo za tem, ko je miselni proces očitno 
končan. Rešitve se ne da izsiliti. 

• Iz teh razlogov je ustvarjalno mišljenje v 5 odstotkih miselnih situacij nujno. Ker je ves 
čas odprto, lahko rešuje tudi stare probleme. 

Včasih se je logičnega mišljenja izredno težko odkrižati. Možgani si zapomnijo pretekle 
izkušnje in vodijo misel po istih poteh, tako da za dosego preizkušene rešitve uporabijo 
preizkušene vzorce. Taki vzorci so varni in imajo več prednosti.  

Po drugi strani pa imajo taki vzorci tudi pomanjkljivosti, ki misleca ujamejo v past in 
preprečujejo nove ideje (Allan 1990, 66–68): 
• Ne dopuščajo izbire: običajno rabljene miselne poti so tako dobro uhojene, da ne 

spodbujajo iskanja novih poti. Preprečujejo spreminjanje mnenj in sprožajo ukaz za 
nepopustljivost. 

• Vzorci se zanašajo na vednost o tem, kaj je pravilno in kaj napačno. Niti ni mogoče 
spremeniti svojega razuma niti zavzeti nevtralnega stališča. 

• Široka, odprta pot mišljenja misleca prehitro zapelje na stranski tir. Ne preostane mu nič 
drugega, kot da sledi vzorcu do grenkega konca. 
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• Omejujejo spremembo: vzorce je težko presekati. Čim se oblikujejo, nadaljujejo po lastni 
poti. Lažje je oblikovati nov vzorec in ga povezati s starim kot pa presekati starega in 
oblikovati novo vejo. 

• Se nagibajo k stopnjevanju: z uporabo se radij vzorca veča, postaja vedno bolj 
prevladujoč in vedno manj sprejemljiv za spremembo. 

• Se polarizirajo: vzorci se običajno uveljavijo na skrajnih točkah spektra. Zato je lažje 
imeti dva močno nasprotujoča si vzorca kot več sorodnih. Vsi sorodni se povežejo,da 
nastane najmočnejši. 

• Večajo se s širjenjem: uporaba enakih vzorcev za različne misli pomeni, da se vzorec ne 
le vedno bolj utrjuje, ampak tudi, da se razširja. Tako lahko obdeluje večje število 
nasprotij v problemih. 

• Vodijo k domnevam: zelo lahko je izreči domnevo, če sledimo standardnemu vzorcu. Če 
je domneva napačna, potem je odgovor vsaj delno napačen. 

• Zmanjšujejo pomen: pogosta raba vzorca pomeni,da so sprožilci taki, da ni nobene 
potrebe več, da bi obravnavali posamezni pomen.  

• Spodbujajo napake: potem ko napačno predvidite ali se odzovete na napačni sprožilec, 
boste zelo verjetno sledili napačnemu vzorcu. 

• Dopustijo, da je izbran napačen vzorec: včasih so obstoječi vzorci neustrezni za reševanje 
problemov. Kljub temu raje uporabljamo obstoječe vzorce, kot da bi poskušali kaj 
novega. 

• Povzročajo težave pri napovedovanju: isti sprožilec lahko iz različnih ljudi izzove 
drugačen odgovor. Vzorce so pač oblikovale različne izkušnje.  

• Zahtevajo zaporednost: če informacije ne prihajajo zaporedno, vzorec ne funkcionira 
učinkovito. Napačen vzorec je lahko izbran kot posledica informacije, ki ni iz zaporedja. 

• Zahtevajo kontinuiteto: po naravni težnji bomo nadaljevali z vzorci, celo če je problem že 
rešen z uporabo le dela vzorca. Sistem vzorcev zagotavlja, da stvari ostajajo takšne, kot 
so bile v preteklosti.  

V naprej določenemu mišljenju, ki ga povzročajo vzorci, se izognemo tako, da jih izzovemo.  

2.2 Ustvarjalni manager 

Postati ustvarjalnejši manager ne pomeni samo to, da se urimo v novih tehnikah in metodah, 
čeprav prav gotovo pomaga tudi to, pač pa, da se moramo pričeti bolj zavedati svojih 
notranjih procesov. Sprejeti moramo nov slog mišljenja in opazovanja. Naučiti se moramo 
videti sebe in svoje težave na nov način. Pogosto se odzivamo tako, da iščemo vzrok izven 
sebe in druge krivimo za takšno stanje. Ustvarjalni manager je nekdo, ki se uči razmišljati na 
nov način. Vidi, da se je vsak trenutek možno učiti. Namesto da bi krivil svet in druge ljudi, 
da ustvarjajo težave, se vpraša: »Česa se bom iz tega naučil?« Seveda to ni vedno lahko. 
Vendar priznava, da je odprtost za učenje osnovnega pomena v življenju. Priznava, da sedanji 
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čas zahteva drugačen odziv. Razume, da od njega zahteva notranjo uravnovešenost, večjo 
prožnost in pa pripravljenost živeti z negotovostjo. Zaveda se, da so ta stališča bistvena za 
globlje razumevanje ustvarjalnega procesa (Evans in Russell 1992, 29–31). 

Pot ustvarjalnega managerja 

Ustvarjalnega managerja ne označuje to, da naredi nekaj drugače, pač pa to, da je drugačen. 
Zaveda se tega, da mora v prvi vrsti obvladati svet v sebi, če hoče obvladovati svet okrog 
sebe. Naučiti se mora obvladati svoje notranje procese.  

Ta pot pomeni, da bolje razumemo lastni notranji svet. Pomeni, da nam morajo postati 
jasnejše motivacije in kako jih lahko zadovoljimo. Pove nam, da si moramo priznati, da so 
jezni, in to izraziti na konstruktiven način. Naučiti se moramo poslušati tako druge kot sami 
sebe (Evans in Russell 1992, 44). 

Ustvarjalni manager se poskuša vsak dan učiti obvladovati svoje odzive na pritisk. Ko se 
namreč naučimo obvladati te skrite vidike stresa, se naučimo tudi premostiti svoj notranji in 
zunanji svet. O življenju se naučimo razmišljati na nov način. To pa je danes bistvena naloga 
človeštva (Evans in Russell 1992, 125). 

2.3 Metode in tehnike spodbujanja ustvarjalnosti 

Človekovo ustvarjalnost prebujamo z različnimi metodami in tehnikami. Z njimi vplivamo na 
divergentno mišljenje, ki daje možnosti za veliko različnih idej in zajema prožnost, 
spontanost, različnost idej, izvirnost idej, veliko idej, asociacij, izrazov v kratkem času.  

Nasprotno od tega je logično, konvergentno mišljenje, ki iz več možnosti vodi v eno rešitev.  

Več povezovanja s sodelavci v ustvarjalnem ozračju, iskanje skupnih rešitev in doživljanju 
skupnega uspeha odpira poti do večje konstruktivnosti, neposrednosti v odnosih, manj 
posploševanja, neobjektivnosti in nezaupanja. Ustvarjalno ozračje, doživljanje skupnega 
uspeha povezuje sodelavce. Odpira poti do večjega zaupanja in neposrednosti v odnosih. 
Neobjektivnosti, posploševanja, nezaupanja, strah pred drugimi se bistveno zmanjša. Vodja 
lahko izvaja pritisk na ustvarjalnega sodelavca in na njegovo ustvarjalno delo, s tem ustvari 
negativno ozračje, odpor do novosti, ali pa se odloči, da bo ustvarjalnost spodbujal z eno ali 
več metodami (Matos 1994, 17–19). 

2.3.1 Metode spodbujanja ustvarjalnosti 

Metode za spodbujanje ustvarjalnosti se razlikujejo po pravilih in pogojih za potek. 
Ustvarjalni dialog izredno obogatimo in razširimo v sodelovanju z izbrano skupino. 
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Metode za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja so (Matos 1994, 19–21): 
• brainstorming (ustvarjalni pretres) je klasična metoda za spodbujanje ustvarjalnega 

mišljenja, 
• enominutno porajanje idej, 
• vprašanja za porajanje idej, 
• metoda delfi – napovedovanje dogodkov, trendov, življenjske dobe izdelkov ..., 
• morfološka analiza – ko majhna skupina ali posameznik kompleksne probleme razdeli na 

več podproblemov, 
• diskusijska tehnika – spreminjanje stališč, mišljenja v dvojici, ki zagovarjata vsak svoje 

stališče, nato pa zamenjata vlogi in začneta dokazovati trditve, ki sta jih prej napadala – 
razlika v stališčih se manjša, 

• skrajšana ali instant metoda – iščemo rešitev za probleme, ki se pojavijo kot vmesni 
problemi v skupini, na sestankih, seminarjih ... 

• tehnika najbolj divje ideje – skupina izbere eno ali dve najbolj nesmiselni ali divji ideji in 
ju skuša spremeniti v koristni, 

• obrnjen ustvarjalni pretres – skupina ugotavlja, kaj lahko prepreči realizacijo ideje, 
• solo ustvarjalni pretres – ki na svoj način izvaja posameznik pri iskanju rešitev problema 

(dnevnik ustvarjalnih idej – zabeležimo dobro idejo, ki jo »ujamemo«, in pripisujemo 
dodatna vprašanja, kako bi morda rešili določen problem, ter idejo pustimo zoreti), 

• risanje miselnih zemljevidov – osrednjo temo napišemo ali narišemo v sredini, jo 
obkrožimo in na vse strani vlečemo črte, nad katere zapisujemo ideje. uporabljamo tudi 
skice, ilustracije, barve, 

• dnevnik ustvarjalnih idej.  

2.3.2 Ustvarjalni pretres (brainstorming) 

Ustvarjalni pretres je skupinska metoda za iskanje velikega števila novih idej v zelo kratkem 
času. Zato so tehnike usmerjene v provokacijo nenavadnosti, izjemnosti, redkosti, duhovitosti, 
»blaznosti«, povezovanju tistega, kar na prvi pogled nima nič ali malo skupnega. Ideje (misli) 
nastajajo intuitivno zunaj zavesti, v zavesti pa se nenadoma pojavijo kot preblisk.  

Opis metode 

Okolje, ki izvaja prevelik pritisk na sodelavce, izjalovi ustvarjalnost. Ustvarjalni pretres 
bogati človekovo osebnost in medsebojne odnose, saj zmanjšuje negativne vplive oziroma 
blokade v sodelovanju in motivira udeležence kot posameznike za ustvarjalno mišljenje. To 
pomeni, da posameznik deluje vedno bolj sproščeno, ustvarjalno, samozavestno in ga 
spodbudi za nesebično sodelovanje brez zavisti ob nastajanju idej drugih. To krepi trdnost 
skupine.  
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Ustvarjalni pretres omogoča in spodbuja produciranje velikega števila idej. V prvi vrsti je 
namreč pomembno število in ne kvaliteta idej.  

Zaradi značilnosti ustvarjalnega pretresa je metoda izredno uporabna za reševanje različno 
opredeljenih problemov in omogoča sodelovanje zelo različnih strok in nivojev znanj (Matos 
1994, 23–25). 

Vodja skupine 

Osebnost vodje skupine je zelo pomembna. Udeleženci se ne smejo počutiti podrejene, ampak 
kot enakovredni člani. Pomembno je, da vodja spodbuja druge, je besedno spreten, zna 
vzpostavljati dobre odnose, ne vsiljuje svojega mnenja in verjame v tako sodelovanje. To 
pomeni, da je vodja dovolj samozavesten, ustvarja veselo ozračje, deluje sproščeno, 
nevsiljivo, ustvarjalno in se je sposoben vživeti v druge. To tudi pomeni, da se v skupino 
vključuje aktivno – vendar enak med enakimi. Ne izbiramo vodje, ki po statusu preveč 
odstopa od drugih udeležencev. Le izjemoma bi namreč v tem primeru lahko nastopilo 
ustvarjalno ozračje. Dolžnost vodje je, da definira problem, predstavi ugotovitve v zvezi s 
problemom in pripravi scenarij za izvedbo metode. V prvi fazi daje prednost številu idej, ne 
kakovosti. Skupina si lahko zastavi številčni cilj (npr. 30 idej v določenem času – štoparica). 
Vodja mora čutiti odgovornost do resnega dela v skupini (Matos 1994, 29–31). 

Udeleženci 

Skupina naj bo čim bolj heterogena, raznolika glede izobrazbe, spola, delovnega področja, 
lastnosti, osebnosti, starosti. Pomembno je, da vsi poznajo postopek. Navodila naj bodo 
napisana tako, da jih vsak jasno vidi (plakat). Eden od njih bo usmerjal skupino. Zapisnikar 
bo beležil ideje, ki se bodo porajale (plakat, demo tabla). Poleg ustvarjalnega ozračja naj bi 
bili udeleženci skladno s scenarijem motivirani za produciranje idej, iskanje rešitve problema. 
Glede na to ni mogoče tolerirati prevelikih odstopanj posameznikov od konstruktivnega 
sodelovanja v skupini. Vsak udeleženec kot posameznik in v sodelovanju s skupino vpliva na 
ustvarjalno ozračje. Torej ne smemo v skupino imenovati ekstremno dominantnih, agresivnih, 
egocentričnih oseb. Priporočljivo je sestaviti skupino iz ne manj kot petih in ne več kot 
petnajstih oseb (Matos 1994, 31–32). 
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3 INTELEKTUALNA LASTNINA – PATENT, ZNAMKA 

Izraz »intelektualna lastnina« izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma. Ko je 
intelektualna stvaritev opredmetena v blagu ali storitvah, jo lahko imetnik pravice 
komercialno izkorišča. Iz tega sledi, da se pri intelektualni lastnini ukvarjamo z ekonomskimi 
pravicami, ki določajo lastništvo ne opredmetenih intelektualnih stvaritvah, predvsem v 
okviru njihovega ekonomskega izkoriščanja (Pretnar 2002, 19). 

Družba znanja 

V današnjem času je znanje ključni dejavnik bogastva. Ekonomisti in sociologi so pred nekaj 
desetletji govorili o t. i. informacijski družbi. Danes govorijo o družbi znanja ali kapitalizmu 
znanja. Da bi se izognili zmedi, se zdi varneje opreti se na pojme kot na primer družba znanja, 
ekonomija znanja ali preprosto nova ekonomija. Vrednost znanja je v celoti nadomestila 
materialno vrednost v informacijskem blagu in digitalni tehnologiji omogoča praktično 
neomejeno trgovanje z informacijskim blagom zgolj v njegovi ne opredmeteni obliki (Pretnar 
2002, 24–25). 

Vloga in pomen intelektualne lastnine v ekonomiji znanja 

Številni strokovnjaki pripisujejo intelektualni lastnini izjemen pomen za ekonomski sistem v 
družbi znanja. Gre citirati Thurowa (1999 v Pretnar 2002, 35): »Kakršen koli že je proces za 
vzpostavitev jasnih, izvršljivih lastninskih pravic, kapitalizem ne more delovati, če ni jasno, 
kdo kaj poseduje. Zasebna lastnina produkcijskih sredstev in zmožnost prilaščanja donosa, ki 
priteka iz teh sredstev, sta srčika kapitalizma ... Z rojstvom tretje industrijske revolucije so 
strokovna znanja in spoznanja postala edini vir trajnostne dolgoročne konkurenčne prednosti. 
Intelektualna lastnina predstavlja bistvo gospodarskega uspeha ali padca modernega 
podjetja.«  

3.1 Patent 

Patent je zakonsko zaščitena in izključna pravica gospodarskega izkoriščanja izuma, ki jih 
dodeli država imetniku patenta za omejeno dobo, po navadi je to za 20 let. Te pravice so 
dodeljene prosilcem v zameno za razkritje njihovih izumov. Po tem ko država nekomu dodeli 
patent, ne sme nobena druga oseba izdelovati, uporabljati, uvažati/izvažati potrjenega izuma v 
tej državi brez dovoljenja imetnika patenta. Dovoljenje je po navadi v obliki licence, kjer 
pogoje določi lastnik patenta: lahko je brezplačno ali v zameno za avtorski honorar ali pa za 
pavšalno pristojbino.  

Patenti so po naravi teritorialni. Da obdržijo patent, morajo izumitelji vložiti prošnjo za patent 
v vsaki državi, v kateri želijo ta patent imeti. Na primer, ločene prošnje morajo biti vložene na 
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Japonskem, Kitajskem, v ZDA ter v Indiji, če želi prosilec patent obdržati v teh državah. 
Obstaja nekaj regionalnih uradov, kot je to Evropski patentni urad (EPO), ki delujejo kot 
supranacionalna telesa z močjo, da dodeljujejo patente, ki potem stopijo v veljavo v državah 
članicah, obstaja pa tudi internacionalni postopek za vlaganje ene same internacionalne 
aplikacije pod okriljem »Patent Cooperation Treaty« (PCT), ki lahko potem daje zaščito 
patentu v večini držav. 

Kje se vloži patentna prijava in kaj mora vsebovati? 

Patent prijava se v Sloveniji vloži na Urad za intelektualno lastnino, in sicer na obrazcu SIPO 
P-1. Vloži jo lahko vsaka pravna ali fizična oseba in se imenuje prijavitelj. Patent pridobi tisti, 
ki prvi vloži patentno prijavo. Osebo, ki ji je patent podeljen, imenujemo imetnik patenta. 
Izumitelj pa je oseba, ki je ustvarila določen izum. Ni nujno, da so izumitelj, prijavitelj in 
imetnik patenta ista oseba, zlasti če izum nastane v delovnem razmerju. 

Pijava mora vsebovati:  
• zahtevo za podelitev patenta na obrazcu sipo p-1, 
• opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o stanju tehnike oziroma dosedanjih 

znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih ter opis nove rešitve (2 izvoda), 
• patentni zahtevek ali zahtevke (2 izvoda), 
• kratko vsebino bistva izuma – povzetek (2 izvoda), 
• skico ali skice, če je to potrebno, 
• potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine, 
• pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku, 
• pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zakona, če se zahteva razstavna prednostna 

pravica iz 62. člena zakona, 
• potrdilo o deponiranju biološkega materiala iz tretjega odstavka 87. člena zakona, če gre 

za izum, ki ga ni mogoče drugače opisati.  

Na podlagi ratifikacije pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Patent Cooperation 
Treaty), ki je za Slovenijo začela veljati 1. marca 1994, lahko prijavitelji z eno samo patentno 
prijavo zahtevajo mednarodno poizvedbo in mednarodni predhodni preizkus za potrebe 
patentnega varstva v več kot 140 državah. Sestavni del pogodbe PCT je pravilnik za njeno 
izvajanje.  

V podjetju Ekstundo, d. o. o., imajo patent WO2006121415: gibljivo kolesno pesto, za 
katerega je bila maja leta 2006 vložena patentna prijava in trenutno poteka postopek zaščite 
po posameznih področjih – državah (146 držav). Patentno prijavo je za podjetje opravil 
patentni zastopnik Marjan Pipan iz Ljubljane. Inovatorja sta lastnika patenta E-HUB, vendar 
sta ga s pogodbo odstopila podjetju Ekstundo, d. o. o. Podjetje ima tako vse pravice do 
intelektualne lastnine. Patent je šel skozi vse faze, ki so potrebne za zaščito. Decembra 2009 
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so na uradu za intelektualno lastnino vložili še dve patentni prijavi, in sicer za novi izvedenki 
modela pesta V2. Za trenutno zaščito, tekste, prevode in vse, kar sodi, zraven so do sedaj 
porabili okoli 45.000,00 EUR. Kompletna zaščita za 146 držav jih bo na koncu stala okoli 
120.000,00 EUR. Po petindvajsetih letih postane inovacija javna in jo lahko izdeluje kdorkoli. 
Edina možnost je podaljšanje zaščite še za nadaljnjih pet let.  

3.2 Znamka 

Znamka je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršenkoli znak ali kombinacija 
znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu 
omogočajo razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega 
podjetja. 

Prijava za registracijo znamke se vloži pri uradu za intelektualno lastnino, in sicer na obrazcu 
sipo Z-1.  

Podjetje Ekstundo, d. o. o., je preko zastopnika Marjana Pipana vložilo zahtevo za registracijo 
znamke. S sklepom z dne 14. 2. 2007 Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 
ugotavlja, da prijava znamke št. Z-200671651 z dne 3. 11. 2006 izpolnjuje pogoje in jo zato 
objavlja.  

 

Slika 1: Logotip znamke E-HUB 

Vir: Mahnič 2009. 
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4 POSLOVNI ANGELI SLOVENIJE 

Njihov moto »Idejam dajemo krila« je pritegnil že marsikaterega mladega podjetnika, ki ima 
dobro idejo in nekoliko manj finančnih sredstev za njeno uresničitev. Gre za prvo pravo 
stičišče med ambicioznimi podjetniki v začetnih fazah rasti podjetja in najuspešnejšimi 
slovenskimi poslovneži.  

4.1 Kdo so poslovni angeli? 

Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih 
podjetij. Finančno stanje jim omogoča, da investirajo tudi v zelo tvegane naložbe, kot so 
»start-up« podjetja. Običajno so prvi zunanji investitorji v podjetje, pred skladi tveganega 
kapitala ali drugimi viri financiranja. Pri investiciji v posamezno podjetje je pri poslovnih 
angelih vpletena tudi emocionalna komponenta, saj želijo pomagati mladim podjetnikom pri 
gradnji podjetja in obenem podoživljajo svoje uspehe.  

4.2 Kaj je klub poslovnih angelov? 

To je formalnopravno ustanovljeno združenje uspešnih poslovnežev, ki so ali želijo biti tudi 
poslovni angeli. Osnovni nameni kluba so identificiranje podjetnikov, zrelih za lastniško 
financiranje, pomoč pri dodelavi investicijske dokumentacije in razvoju konceptov ter 
povezava podjetnikov z investitorji – člani kluba.  

4.2.1 Na kakšni pravni osnovi deluje? 

Klub poslovni angeli Slovenije deluje pravno-organizacijsko kot društvo. Cilje je, da se 
najprej vzpostavi delovanje v Sloveniji, nato pa je predvidena širitev v jugovzhodno Evropo. 
V klubu so zgolj izbrani člani. Načrtujejo od 20 do 30 članov, nadaljnje širjenje pa bo zelo 
omejeno. Vsak član se zaveže, da bo letno investiral 50.000,00 EUR v podjetja v začetnih 
fazah rasti kot fizična ali pravna oseba, če bodo predstavljeni za investicijo primerni projekti. 
V vsakem projektu pa naj bi sodelovalo več poslovnih angelov.  

4.2.2 Komu je klub namenjen, kdo ga je ustanovil in zakaj? 

Klub je namenjen podjetjem v zgodnji fazi rasti. Lahko gre za »spin-off«, »start-up« ali 
katerokoli drugo obliko podjetja. Iščejo podjetniške projekte oziroma podjetja s potencialom 
hitre rasti, odličnim managementom in okvirno izoblikovano strategijo izhoda investitorja iz 
podjetja. Rang investicije naj bi bil med 50.000,00 EUR in 300.000,00 EUR. Pomembna 
kriterija sta čas investiranja od tri do pet let in vsaj 30-odstotni letni donos. Pobudnik projekta 
poslovni angeli Slovenije je Branko Drobnak, predsednik uprave poteza skupina. V 
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sodelovanju s Slobodanom Sibinčičem, nekdanjim predsednikom uprave GV skupina, in 
sedanjim predsednikom kluba ter s podpredsednikom Enejem Kuščarjem je bil ustanovljen 
prvi formalni klub poslovnih angelov v Sloveniji. 

Poslovni angel investira v tvegano naložbo, s čimer ima tudi potencialno možnost velikih 
donosov in aktivnega vplivanja na naložbo. Obenem pa preko podjetnika podoživlja lastne 
uspehe na podjetniški poti. Na drugi strani podjetnik s poslovnim angelom dobi izkušenega 
mentorja, ki poleg finančnega kapitala v podjetje vloži tudi vse svoje znanje, izkušnje in 
kontakte. S tem lahko podjetnik zgradi uspešno podjetje na primer namesto v petnajstih le v 
treh letih. Poleg tega si z ustreznimi nasveti lahko prihrani marsikatero negativno izkušnjo. 

Podjetje Ekstundo, d. o. o., se je leto dni pogajalo s člani poslovnih angelov o sodelovanju. 
Pogajanja so bila zahtevna, predvsem zaradi vstopa novih partnerjev, finančnih sredstev, 
dokapitalizacije podjetja in nove razdelitve lastništva v podjetju. Predstavili so jim svoj 
inovativni izdelek zadnjega kolesnega pesta, nad katerim so bili zelo navdušeni. Novembra 
2009 je prišlo do podpisa pogodbe o sodelovanju za obdobje petih let. To je za omenjeno 
podjetje zelo dobrodošlo, saj je v današnjih časih zelo težko pridobiti finančna sredstva za 
vzpon podjetja. Poleg tega so kot mladi podjetniki, ki še nimajo veliko zvez in poznanstev v 
poslovnih vodah, dobili izkušene nasvete, znanje in kontakte. 

Trnova pot slovenskih inovatorjev  

Slovenija kljub uspehom slovenskih inovatorjev v tujini, na področju inovacij močno zaostaja 
za najrazvitejšimi državami. Neprijazno podporno okolje bi bilo mogoče spremeniti z večjim 
sodelovanjem in podporo države. 

Pred kratkim so se slovenski inovatorji izkazali na inovacijskem sejmu IENA

Razlog leži v premajhnem povpraševanju in spodbujanju inovativnosti ter težavah malih 
samostojnih inovatorjev, ki le s težavo vzbudijo zanimanje države in proizvajalcev. Njihov 
razvoj ovira tudi neprijazno slovensko okolje z relativno dragimi licencami (cene se gibljejo 
od 110,00 EUR za licenco za Slovenijo pa do 60.000,00 EUR za licenco za Evropo), tako da 
slovenskim inovatorjem pogosto zmanjka denarja za proizvodnjo in promocijo inovacije, 
zaradi česar veliko dobrih patentov propade. Predvsem pa nam primanjkuje inovacij s 
področij trženja, okoljevarstvenih tehnologij in organizacije dela. 

, kjer so prejeli 
osem medalj in dve priznanji. Mnogi s svojimi inovacijami v tujini dosegajo zavidljive 
uspehe, medtem ko v Sloveniji ne uspejo.  

Recesija je izpostavila tudi enega glavnih problemov, s katerim se sooča slovensko 
gospodarstvo. To je premajhna dodana vrednost na zaposlenega, ki kljub nekaterim izjemam, 
ki inovativnost spodbujajo in po dodani vrednosti dosegajo ali celo presegajo evropsko raven 
(npr.: Krka, Kolektor, Akrapovič, Trimo), globoko pod evropskim povprečjem.  
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Ta problem bi lahko pomagala rešiti prav večja inovativnost, ki bi pripomogla tudi k večji 
konkurenčnosti gospodarstva in pomagala pri izhodu iz krize. Po mnenju predsednika 
inovacijskega centra Slovenija

Ker podjetja na globalnem trgu dosegajo konkurenčnost prav z inovativnimi izdelki in 
storitvami, pa je pomembno tudi sodelovanje strokovnih timov, samostojnih inovatorjev, 
raziskovalnih ustanov in države.  

 Tomaža Pevca bi morali sodelovati tudi Ministrstvo za 
gospodarstvo in Ministrstvo za znanost, ki naj bi patentom posvetili več pozornosti in 
obetavnim inovatorjem pomagali pri iskanju proizvajalcev za njihove inovacije. 
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5 OPIS PATENTA IN PODJETIJ 

Izumitelja gibljivega kolesnega pesta E-HUB sta Boštjan Mahnič in Primož Gorjan. 
Omenjeno pesto sta kasneje prepustila v upravljanje podjetju Ekstundo, d. o. o., katerega sta 
ga tudi ustanovila in sta tretjinska lastnika. Marca 2010 so ustanovili še podjetje Primolab, 
d. o. o., katerega lastnik je Ekstundo, d. o. o. Poglavitni razlog za ustanovitev podjetja je že 
dalj časa razvijajoča se projektna ideja direktorja podjetja Primoža Gorjana, ki je razviti 
najhitrejše kolo na svetu.  

Omeniti velja Damjana Zabovnika, ki se ukvarja z lezi-kolesarjenjem. Lezikoli (ležeča 
kolesa) imajo kopico prednosti v primerjavi z navadnimi kolesi in vsi svetovni hitrostni 
rekordi z vozili na človeški pogon so postavljeni z lezikoli. 

5.1 Opis patenta 

Ključni proizvod podjetja je inovacija kolesnega pesta E-HUB, ki kolesarjem omogoča večji 
izkoristek energije pri kolesarjenju oziroma večjo hitrost kolesarjenja in je namenjen tako 
amaterskim kot vrhunskim kolesarjem. Gre za nujen sestavni del kolesa, ki je izboljšan v 
primerjavi z dosedanjimi kolesnimi pesti.  

 

Slika 2: Kolo z E-HUB pestom 

Vir: Mahnič 2009. 

 

Slika 3: Kolo z navadnim pestom 

Vir: Mahnič 2009. 
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Gre za inovacijo, ki predstavlja svetovno novost pri izboljšavi gonilnega kolesnega pesta. 
Prednost izdelka je tudi ta, da trenutno na trgu še nima konkurence, saj je zaščiten in v lasti 
podjetja Ekstundo, d. o. o.. Izdelek je primeren za vse vrste koles, in sicer za gorska, cestna, 
namenska ter standardna kolesa. 

 

Slika 4: Pesto E-HUB v prerezu 

Vir: Mahnič 2009. 

Največje prednosti pesta E-HUB so: 
• 7–10 % boljši izkoristek potisne moči kolesarja, 
• odprava mrtvega hoda gonilk, 
• manjše obremenitve kolena in mišic. 

Ostale posledične prednosti E-HUB pesta so: 
• višja hitrost kolesarjenja,  
• nižji srčni utrip kolesarja, 
• nižja hiperventilacija pljuč, 
• nižja vrednost mlečne kisline v krvi. 

Če na kratko povzamem E-HUB pesto omogoča kolesarju, da z manjšim srčnim utripom in 
manjšo utrujenostjo mišic odda več potisne sile. 

 

Slika 5: Grafični prikaz delovanja navadnega in E-HUB pesta 

Vir: Mahnič 2009. 
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Edinstvenost rešitve ter natančen opis proizvoda 

Glavna značilnost proizvoda je, da gre za inovacijo, katero pravico izdelovanja ima samo 
podjetje Ekstundo, d. o. o. Gre za nujen sestavni del kolesa, ki pa je precej boljši v primerjavi 
z navadnimi-klasičnimi kolesnimi pesti.  

Tehnični problem, ki ga rešuje izum, je takšna konstrukcija gonilnega pesta, ki omogoča 
vrtljivost oz. gibljivost sredinskega dela pesta okrog osi neodvisno od vrtljivosti zunanjega 
dela pesta, ki je s špicami pritrjen na obroč kolesa, in s tem odpravo mrtvega hoda gonilk, kar 
posledično vpliva na višjo hitrost kolesa. 

Funkcija do sedaj znanih vrst zadnjih kolesnih pest je predvsem omogočanje vrtljivosti kolesa 
okoli osi, ki je vpeta skozi center pesta in s tem omogočanje gibanja oziroma premikanja 
kolesa po določeni poti. 

Tehnični problem je po izumu rešen s tem, da je zunanji (gnani) del pesta s torzijsko vzmetjo 
povezan z notranjim (gonilnim) delom, na katerega je z vijaki pritrjeno nosilno pesto sklopa 
zobnikov. Gnani in gonilni del pesta sta med seboj uležajena z igličnim ležajem, ki dopušča, 
da torzijska vzmet opravi določen hod neodvisno od zunanjega dela pesta. Torzijska vzmet je 
vpeta v centru pesta z ročico, ki je zasidrana pod primernim kotom na os v utor notranjega 
dela pesta ter z drugo ročico, ki je prislonjena na zatični vijak, kateri je privit v zunanji del 
pesta. Mrtvi hod gonilk kolesa je odpravljen, saj vzmet s tem, ko se napenja oziroma sprošča, 
dopušča gibanje notranjega dela pesta neodvisno od zunanjega dela pesta. 

Ostali problemi so po izumu rešeni s tem, da torzijska vzmet v sredinskem mehanizmu 
omogoča odpravo mrtvega hoda gonilk kolesa in s tem boljši izkoristek ter manj porabljene 
vložene energije, kar se posledično pozna na hitrosti kolesa (Mahnič 2010). 

 

Slika 6: Zmanjšani mrtvi hod gonilk povečuje moč in hitrost kolesarja 

Vir: Mahnič 2010. 
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5.2 Podjetje Ekstundo, d. o. o.  

Podjetje Ekstundo je mlado, majhno podjetje, ki proizvaja in prodaja pesto E-HUB. 
Ustanovljeno je bilo 8. 12. 2005 kot družba z omejeno odgovornostjo z ustanovitvenim 
kapitalom 8.763 EUR. Družbo sta ustanovili dve fizični ter ena pravna oseba. Družbeniki 
podjetja so Boštjan Mahnič in Primož Gorjan, ki sta tudi izumitelja izdelka, ter podjetje H. F. 
Metaltrade, d. o. o., iz Sežane. Vsi trije lastniki imajo enak delež kapitala v podjetju, direktor 
podjetja je Boštjan Mahnič. Podjetje ima sedež v Sežani na Partizanski cesti 129.  

Podjetje je nastalo z namenom proizvodnje in trženja inovativnega izdelka. Ključni proizvod 
podjetja je inovacija E-HUB kolesnega pesta, ki kolesarjem omogoča večji izkoristek energije 
pri kolesarjenju oziroma večjo hitrost kolesarjenja in je namenjen tako amaterskim kot 
vrhunskim kolesarjem. Poleg izdelovanja kolesnih pest, kar je glavna dejavnost, se podjetje 
ukvarja še z raziskavami in razvojem, 3 D modeliranjem, inovacijami in izboljšavami. 
Podjetje Ekstundo je prejelo certifikat svetovne organizacije WIPO (World Intellectual 
Property Organization) za revolucijo v kolesarstvu glede prihranka energije.  

Cilj podjetja je uspešna in učinkovita proizvodnja, promocija ter prodaja E-HUB kolesnega 
pesta. Na dolgi rok pa želijo postati svetovno znano podjetje na področju kolesarstva. Na svoji 
spletni strani imajo katalog svojih izdelkov za leto 2010. Izdelane imajo tudi zgibanke in 
mape v barvah podjetja, ki jim služijo kot pomoč pri promociji in prodaji izdelkov (Mahnič 
2009). 

 

Slika 7: Logotip podjetja 

Vir: Mahnič 2009. 

5.2.1 Ključni tim 

Ključni tim sestavljata Boštjan Mahnič in Primož Gorjan, ki sta izumitelja pesta E-HUB. 
Ustanovitelji podjetja Ekstundo, d. o. o., pa so Boštjan Mahnič, Primož Gorjan in podjetje H. 
F. Metaltrade, d. o. o. Vsi trije lastniki imajo enak delež kapitala v podjetju. Direktor podjetja 
je Boštjan Mahnič, Primož Gorjan pa vodja proizvodnje in razvoja. Leta 2007 se je timu 
pridružil še Tomaž Abraht, ki dela v proizvodnji, ter v letu 2009 še Rok Žvar, Mark Pleško in 
Simon Stubel.  



 

18 

 

Slika 8: E-HUB team 

Vir: Mahnič 2009. 

5.2.2 Načrt človeških virov 

V podjetju Ekstundo, d. o. o., je trenutno zaposlenih šest oseb. V kolikor se bo povečala 
prodaja pest E-HUB, bodo posledično primorani zaposliti še dodatne delavce v proizvodnji. 
Večje število zaposlenih je potrebno predvsem zaradi sezonskega naročanja, saj bo ob velikih 
naročilih strank potrebno delo opravljati tudi v dveh izmenah. V primeru, da zaradi 
sezonskega vpliva z zaposlenimi ne bodo uspeli izvesti vseh naročil, je planirana tudi 
zaposlitev študentov in dijakov preko študentskih servisov. Kolektiv bodo sestavljali direktor 
podjetja, vodje proizvodnje in razvojnega oddelka, finančni direktor, prokurist, vodja prodaje 
ter zaposleni, ki bodo opravljali delo v proizvodnji. Podjetje ima že zunanje sodelavce na 
področju računovodstva, tehnologije in trženja, s katerimi že sedaj uspešno sodeluje. Na 
področju prodaje pa imajo svoje zastopnike za italijansko in kanadsko tržišče. 

5.2.3 Ključne vrednote v podjetju 

Ključne vrednote v podjetju Ekstundo so: inovativnost, visoka dodana vrednost, usmerjenost 
h kupcu, kvaliteta izdelka in konkurenčne cene. Za doseganje prej naštetega v podjetju sledijo 
svojemu načelu »Ko ideje zaživijo«. 

5.2.4 Vizija podjetja 

Ekstundo, d. o. o., se ukvarja z razvijanjem inovacij in izboljšav na kolesnih pestih. Čeprav so 
kot podjetje novo in še neprepoznavno, imajo za svojo prihodnost velike načrte. Vizija 
podjetja je konstantno širjenje proizvodnje in ponudbe izdelkov. Kupcem kolesnih pest želijo 
ponuditi najboljše za njihov denar, zato je tudi eno izmed vodil podjetja izdelava izdelkov iz 
visoko kakovostnih materialov. Želijo postati prepoznavni kot podjetje, ki izdeluje kvalitetna 
pesta, najprej na evropskem, nato pa še na svetovnem tržišču. Načrtujejo tudi razširitev svoje 
ponudbe in nove izboljšave na samem pestu E-HUB (Mahnič 2009).  
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5.2.5 Poslanstvo podjetja 

Glavni razlog za ustanovitev podjetja Ekstundo, d. o. o., je inovacija zadnjega kolesnega 
pesta, imenovanega E-HUB. Pesto omogoča odpravo mrtvega hoda gonilk, boljši izkoristek 
kolesarja ter manjšo utrujenost mišic. Z uporabo pesta ponujajo kolesarjem inovativen 
kvaliteten izdelek, kateri jim omogoča »z manj moči hitreje do cilja«. Zahtevam kupcev bodo 
v podjetju prisluhnili, saj se zavedajo, da zadovoljni kupci ustvarjajo dobro ime podjetja, 
kupujejo več, ostajajo zvesti podjetju in so tudi manj občutljivi na ceno. Zato so se v podjetju 
odločili za strategijo vodilnih cen (kakovost visoka – cena visoka). Z uporabo pesta E-HUB 
hočejo dodati vrednost celotni kolesarski industriji, tako domači kot tuji (Mahnič 2009)! 

Leta 2009 so se Ekstundu, d. o. o., pridružili novi kadri. Rok, Mark in Simon so za družbo 
pomembna pridobitev, saj imajo vsi bogate izkušnje na področju poslovanja. Poleg tega je 
podjetje pridobilo finančna sredstva, ki jih potrebuje za nadaljnji razvoj (poslovni angeli). S 
posvetovanjem vodilnih z novimi zaposlenimi so prišli do ideje o ustanovitvi novega podjetja, 
ki bi se ukvarjalo izključno z raziskavami in razvojem, ter uresničitvijo zamisli inovatorja 
Primoža Gorjan o izdelavi najhitrejšega kolesa na svetu. 8. marca 2010 so omenjeno idejo 
tudi realizirali in ustanovili podjetje Primolab s sedežem in poslovnimi prostori na Kraški 
ulici 129 v Sežani. Podjetje je registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo z glavno 
dejavnostjo proizvodnja, raziskave in razvoj.  

5.3 Opis podjetja Primolab, d. o. o.  

Lokacija podjetja je idealna zaradi neposredne bližine z Italijo, kjer bo načrtovano eno 
njihovih glavnih tržišč prodaje produkta. Zaradi bližine do ključnih kupcev bodo lahko ubirali 
bolj neposreden način prodaje ter vzpostavljali bolj osebne poslovne odnose s partnerji. 

Direktor podjetja Primolab je Primož Gorjan, lastnik pa Ekstundo, d. o. o. Gre za novo 
podjetje in tako še ne moremo govoriti o dosedanjih dejavnostih podjetja, njegovi zgodovini, 
referencah in temeljnih značilnostih dosedanjega poslovanja podjetja.  

Poglavitni razlog za ustanovitev podjetja je že dalj časa razvijajoča se projektna ideja 
direktorja podjetja, ki je razviti najhitrejše kolo na svetu (v njem bo vgrajena dodelana 
različica gibljivega kolesnega pesta E-HUB-WO2006121415) ter svetovnemu kolesarskemu 
trgu ponuditi vrhunski izdelek, ki bo zmagal na olimpijskih igrah v Londonu. Sedaj želijo to 
idejo v okviru podjetja samostojno uresničiti ter bistveno spremeniti nadaljnje razvijanje 
tehnologije na področju kolesarstva.  

Proces ustvarjanja podjetniške ideje traja že kar nekaj časa. Številne tržne raziskave in 
trenutna ponudba na tržišču razkriva še nedorečena področja razvoja kolesarske industrije ter 
ponuja veliko manevrskega prostora za razvijanje tehnoloških inovacij. 



 

20 

Podjetje Primolab je nastalo z namenom proizvodnje in trženja inovativnega izdelka, ki so ga 
začeli razvijati v letu 2010. Z novim izdelkom želijo doseči večji izkoristek energije pri 
kolesarjenju ter večjo hitrost kolesarjenja z upoštevanjem vseh aerodinamičnih zakonitosti 
tako za potrebe amaterskih kot tudi vrhunskih kolesarjev.  

Podjetje bo prvenstveno delovalo v kolesarski panogi, ne zapirajo pa si možnosti nadaljnjega 
razvoja inovacij še z drugih področij. Tržišče kolesarske industrije je zelo obsežno in 
konkurenčno, še vedno pa glede na trženjske raziskave, področje razvoja tehnoloških inovacij 
ostaja dokaj nedorečeno ter ostaja odprto za radikalne izboljšave kolesarskih tehnologij 
(Gorjan 2010). 

Številne izkušnje in strokovna usposobljenost sodelujočih na področju projektnih aktivnosti 
jim bodo zagotovili uspešno izvedbo ter implementacijo na trg.  

Vodilni v Ekstundu, d. o. o., želijo z ustanovitvijo podjetja Primolab in izdelovanjem 
celotnega zadnjega kolesa razširiti svojo ponudbo. Podjetje se bo ukvarjalo predvsem z 
raziskavami in razvojem ter kupcem ponudilo kvaliteten in edinstven izdelek.  

5.3.1 Ključni tim 

Ključni del tima predstavlja Primož Gorjan, eden od izumiteljev pesta E-HUB. Primož Gorjan 
ima dolgoletne izkušnje kot vodja proizvodnje in razvoja. V podjetju Ekstundo, d. o. o., je bil 
vodja proizvodnje in del tima za raziskave in razvoj. Je izurjeni strojnik, hkrati pa spada med 
samouke in je zelo aktiven strokovnjak na področju mehanske fizike. Obvlada 3D 
računalniške programe, s katerimi projektira različne modele, izboljšave, aplikacije pest ter 
drugih tehnološko zahtevnih produktov. 

Poleg Primoža bo v podjetju tudi Samo Šmon, ki bo zadolžen za svetovanje pri končnem 
zgledu, designu in trženju inovacije najhitrejše kolo na svetu.  

Pri projektu bodo sodelovali tudi z institucijo znanja, in sicer s Fakulteto za šport (DIF), s 
katero bodo opravili ključne meritve na športnikih. 

5.3.2 Najpomembnejši izdelki/storitve podjetja 

Podjetje Primolab, d. o. o., je novo podjetje in tako še ne moremo govoriti o dosedanjih 
najpomembnejših izdelkih podjetja. Najpomembnejši izdelek podjetja bo v prvem obdobju 
delovanja predstavljal že dalj časa razvijajočo se idejo direktorja podjetja, razviti najhitrejše 
zadnje kolo na svetu. Številne tržne raziskave in trenutna ponudba na tržišču razkriva še 
nedorečena področja razvoja kolesarske industrije ter ponuja veliko manevrskega prostora za 
razvijanje tehnoloških inovacij.  
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5.3.3 Vizija podjetja 

 Vizija podjetja Primolab, d. o. o., za naslednje obdobje petih let je postati vodilni ponudnik 
na področju razvijanja inovacij in izboljšav tehnologije s področja kolesarstva na tržišču EU 
ter uspešno konkurirati podobnim podjetjem v svetovnem merilu. Vizija podjetja je 
konstantno širjenje proizvodnje in ponudbe izdelkov.  

Kupcem koles želijo ponuditi najboljše, kar premore tržišče, zato je tudi eno izmed vodil 
podjetja izdelava izdelkov iz visoko kakovostnih materialov. Želijo postati prepoznavni kot 
podjetje, ki izdeluje najhitrejše zadnje kolo na svetu, katero bo zmagalo na OI v Londonu leta 
2012.  

Načrtujejo tudi razširitev svoje ponudbe in nove izboljšave zadnjih koles in drugih delov 
kolesa. Ne zapirajo pa si možnosti razvoja tehnoloških inovacij tudi z drugih, nekolesarskih 
področij. Samostojno želijo razvijati produkte, ki bodo zagotavljali trajnostni razvoj ter 
ugodno okolje za nadaljnji razvoj inovacij na področju kolesarstva (Gorjan 2010). 

5.3.4 Poslanstvo podjetja 

Poslanstvo podjetja Primolab, d. o. o., je trgu kolesarske industrije ponuditi, v primerjavi s 
konkurenco, povsem nove produkte ter s tem uvajati osnovo industrijam nove generacije. S 
tem bodo na globalnem tržišču predstavili bistveni tehnološki napredek ter postavili temelje 
za napredek v kolesarskem sektorju. Njihovo poslanstvo je kolesarjem ponuditi boljši 
izkoristek kolesarja ter manjšo utrujenost mišic. Z uporabo najhitrejšega zadnjega kolesa bodo 
kolesarjem omogočili »z manj moči hitreje do cilja«.  
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6 ANALIZA TRGA 

6.1 Opis panoge dejavnosti 

Podjetje Ekstundo je nastalo z namenom proizvodnje in trženja inovativnega izdelka. Ključni 
proizvod podjetja je inovacija E-HUB kolesnega pesta, ki kolesarjem omogoča večji 
izkoristek energije pri kolesarjenju oziroma večjo hitrost kolesarjenja. Namenjen je tako 
amaterskim kot vrhunskim kolesarjem. 

Podjetje deluje v kolesarski panogi in na tržišču, ki je zelo obsežno, saj so se značilnosti 
svetovnega gospodarstva v zadnjih letih zelo spremenile, govorimo namreč o globalizaciji.  

Raziskave kažejo, da se trend povpraševanja po kolesih iz leta v leto veča, kar je za omenjeno 
podjetje pozitivno tržno gibanje. Kolesarstvo postaja vedno bolj priljubljen šport v svetovnih 
merilih. Tudi pri nas je namreč opaziti vsako leto več rekreativnih kolesarjev. Celotna 
kolesarska industrija letno proizvede približno milijardo koles, kar pomeni, da je 
povpraševanje po kolesih zelo veliko in še vedno narašča. Res pa je tudi to, da trenutni časi na 
svetu niso ravno spodbudni za podjetja.  

Druga pomembna sprememba na trgu se navezuje na skrb za okolje, ki je čedalje bolj v 
ospredju, zato se morajo podjetja temu prilagoditi z okolju čim bolj prijaznimi proizvodnimi 
procesi, kar je podjetje Ekstundo tudi storilo. 

Slovensko kolesarsko tržišče jim služi kot testno območje, saj je trg premajhen in so tako že 
od samega začetka usmerjeni na globalni trg. Imajo velik izvozni potencial, katerega 
nameravajo izkoristiti, zato bo večina energije usmerjene ravno na tuje prodajne trge.  

6.2 Analiza trga  

Usmerili so se na globalni trg, saj imajo velik izvozni potencial. Zaradi bližine in poznavanja 
tržišča so se najprej osredotočili predvsem na proizvajalce koles v Italiji, Avstriji in Nemčiji, 
kasneje pa nameravajo vstopiti še na celotno evropsko ter svetovno tržišče.  

Pri pregledu statističnih podatkov sem prišel do naslednjih ugotovitev, katere so zapisane v 
spodnjih tabelah. 

Zajemajo predvsem podatke o številu prodanih koles na evropskem trgu. Za njih so najbolj 
zanimivi trgi Nemčije, Francije, Italije in Španije, saj so to gonilna sila kolesarske industrije 
na evropskem trgu. To dokazujejo tudi tradicionalne dirke organizirane v posameznih 
državah: Italija – Giro d' Italia, Francija – Tour de France, Španija – Vuelta in Nemčija – 
dirka po Nemčiji. 
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Preglednica 1: Prodaja koles v EU (x 1000) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nemčija 4.700 4.930 4.730 4.750 4.448 4.582 4.320 3.850 

Francija 2.987 3.258 3.517 3.760 3.528 3.500 3.417 3.132 

VB 2.300 2.500 3.500 3.300 3.300 3.400 3.311 3.400 

Italija 1.384 1.418 1.666 1.877 1.943 2.000 1.780 1.930 

Nizozemska 1.324 1.324 1.250 1.239 1.323 1.400 1.388 1.281 
Španija 587 739 783 780 1.051 1.000 900 750 

Avstrija 380 403 502 444 390 430 465 465 

Belgija 450 450 428 420 490 500 500 500 

Švedska 365 420 430 444 460 485 530 500 

Danska 450 485 485 499 525 554 544 534 

Portugalska 295 295 270 300 330 330 350 300 
Finska 228 295 310 320 315 310 330 320 

Grčija 232 245 233 230 220 220 220 200 

Irska 85 90 86 85 80 80 90 70 

Skupaj 15.767 16.852 18.190 18.444 18.403 18.791 18.145 17.232 

Vir: Bike-eu 2009. 

Iz zgornjih podatkov lahko ugotovimo, da je prodaja koles na evropskem trgu do pojava 
finančne krize iz leta v leto naraščala. Glede na to, da kriza ne bo trajala za vedno, ima 
podjetje Ekstundo velik potencial za vstop v kolesarsko panogo. Narašča tudi zanimanje za 
kolesarstvo, kar dokazuje večja obiskanost sejma Eurobike, na katerem je bilo podjetje v letu 
2010 prisotno.  

Najpomembnejši proizvajalci koles na evropskem trgu so: 
• Pinarelo,  
• Colnago,  
• Wilier,  
• Cinelli group (italija),  
• Orange Mountain Bikes (Anglija),  
• Dt swiss (Švica) in drugi.  

Ker je konkurenca ostra, bo njihova strategija vstopa in rasti temeljila na intenzivni tržni 
promociji, katero bodo podkrepili s kvaliteto izdelka, strokovnostjo, posluhom do kupčevih 
želja, novostmi in izpopolnjevanjem že obstoječih izdelkov. Naštete dejavnosti in vrednote 
izdelka pa so tudi ključni faktor do uspeha in preboja na svetovni trg. 

Zaradi vstopanja Ekstunda na italijanski kolesarski trg podajam še podrobnejše podatke o 
proizvodnji in prodaji koles na omenjenem trgu. Proizvodnja koles na italijanskem trgu je v 



 

24 

zadnjem času stagnirala. Iz spodnje tabele pa je opaziti naraščanje uporabe koles, kar je za 
podjetje Ekstundo ugodno.  

Preglednica 2: Italijanski kolesarski trg 

Leto Proizvodnja Izvoz Uvoz Domača prodaja 
2000 3.250.000 1.752.345 224.450 1.722.105 
2001 2.650.000 1.411.791 445.819 1.684.028 
2002 2.350.000 1.419.193 453.951 1.384.758 
2003 2.550.000 1.588.963 471.550 1.432.587 
2004 2.600.000 1.554.246 631.036 1.676.790 
2005 2.400.000 1.343.286 820.736 1.877.450 
2006 2.418.000 1.238.810 764.119 1.943.309 
2007 2.520.000 1.357.991 827.080 1.989.089 
2008 2.380.000 1.553.409 704.280 1.800.000 
2009 2.585.000 1.284.798 627.398 1.927.600 
2010 2.489.000 1.354.320 636.112 1.770.792 

Vir: Ancma 2010. 

6.3 Analiza konkurence 

Zaradi velikosti kolesarskega trga in proizvajalcev opreme bom omenil le glavne konkurente 
podjetju Ekstundo. 

Glavna konkurenčna podjetja so:  
• špansko podjetje Rotor Cranks,  
• italijansko podjetje Campagnolo,  
• francosko podjetje Mavic,  
• švicarsko podjetje Dt Swis,  
• japonski Shimano in  
• ameriško podjetje Sram.  

Gre za podjetja, ki izdelujejo vrhunsko opremo ter se po kvaliteti in ceni lahko primerjajo z 
inovacijo zadnjega kolesnega pesta podjetja Ekstundo, d. o. o. 

Špansko podjetje Rotor Cranks, ki je tudi njihov glavni konkurent, izdeluje gonilke ter ovalne 
zobnike. Cene omenjenih izdelkov se gibljejo od 180,00–255,00 EUR za Rotor Cranks 
zobnike ter od 570,00–770,00 EUR za Rotor Cranks gonilke. 
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6.4 Analiza kupcev 

Glavni kupci njihovega produkta in storitev so: 
• specializirane trgovine za kolesarjenje, 
• rekreativni kolesarji, 
• amaterski kolesarji, 
• profesionalni kolesarji, 
• kolesarska društva in klubi, 
• proizvajalci koles (prva vgradnja).  

Lokacije njihovih glavnih kupcev so: 
• Slovenija, 
• Italija, 
• Švica, 
• Nizozemska in 
• Avstralija. 

Glede na dosedanje izkušnje in lastno izčrpno tržno analizo so ciljni trgi kupcev v prihodnjih 
petih letih še sledeči: 
• Nemčija, 
• Kitajska, 
• Francija, 
• Južna Koreja, 
• ZDA, 
• Velika Britanija in 
• Singapur. 

Vnaprej so si zagotovili dostop do široke baze potencialnih kupcev, saj ima član ekipe, ki se 
je podjetju pridružil marca 2010 in je odgovoren za trženje in pozicioniranje izdelka, široka 
osebna poznanstva vodilnega managementa v največji kolesarski družbi na svetu (Giant 
Bicycles Inc.), ter druga mednarodna poznanstva s področja kolesarske industrije v Londonu, 
Tokiu, Singapurju, Indoneziji idr.  
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6.5 SWOT analiza 

Preglednica 3: SWOT analiza podjetja Ekstundo, d. o. o. 

Prednosti Slabosti 
- unikatnost izdelka 
- visoka kakovost izdelka 
- lastna izdelava 
- konkurenčne cene 
- skrb za potrošnika 
- mlad in perspektiven kader 
- lokacija 
- inovativnost 
- okolju prijazen izdelek 
- različni cenovni razredi 
- večji izkoristek kolesarja  
- (približno 10 %) 
- višja hitrost kolesarja 
- odprava mrtvega hoda gonilk kolesa  
- konkurenčna cena v primerjavi s  
- standardnimi pesti 
- takojšnja priučitev novemu pestu (ne 

podira ritma kolesarja, kot se to dogaja pri 
isto namenskih napravah na prirejenih 
pedalkah oz. prirejenih gonilnih zobnikih 
– elipsasti gonilnik) 

- neprepoznavnost podjetja  
- majhnost podjetja 
- pomanjkanje sredstev 
- neprepoznavnost Slovenije na tujih trgih 

Priložnosti Nevarnosti 
- pomoč države oz. EU zaradi inovacij 
- novi trgi 
- velik izvozni potencial 
- predlog za skupne naložbe 
- investitorji 
- selitev delovnih obratov v države s 

cenejšo delovno silo 
- trend povečevanja povpraševanja po 

kolesih 

- pojav novih konkurentov 
- politične spremembe (sredstev namenjenih 

inovatorjem, ki so trenutno na razpolago, 
lahko v primeru političnih sprememb, ne 
bi bilo več) 

- kraja inovacij in izboljšav 

Vir: Mahnič 2009, 10.  
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7 OPIS PRILOŽNOSTI 

E-HUB kolesno pesto je inovativen izdelek podjetja Ekstundo, kateri je bil nagrajen na 
mednarodnem tehničnem sejmu inovacij IENA 2005 v Nürnbergu (zlato priznanje na 
področju športa in tehnike) ter na mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2005 Celje. Od 
mednarodne komisije je prejel zlato priznanje zaradi visoke inventnosti, visoke dodane 
vrednosti in tržnih potencialov.  

Kolesarjem omogoča večji izkoristek energije pri kolesarjenju oziroma večjo hitrost 
kolesarjenja in je namenjen tako amaterskim kot vrhunskim kolesarjem.  

Primeren je za vse vrste koles, in sicer za gorska, cestna, namenska ter standardna kolesa.  

 

Slika 9: Zlati priznanji z mednarodnih sejmov 

Vir: Mahnič 2009. 

Vse te lastnosti pestu E-HUB dajejo visok prodajni potencial ter usmeritev na globalni 
kolesarski trg.  

Vrhunske reference sedanje vodstvene ekipe podjetij Ekstundo in Primolab jim zagotavljajo 
tudi možnost nadaljnjega razvijanja drugih tržno zanimivih produktov na širšem področju 
kolesarske tehnologije. V uspeh ideje verjamejo tudi zaradi odličnosti njihovih kooperantov, 
ki so vodilni v svetu kolesarske industrije ter predstavljajo najprimernejšega partnerja za 
razvoj tako zahtevnih tehnoloških produktov.  

Priložnost prodora na tuje trge skozi podporo raznim znanim kolesarjem 

Z raznimi kolesarji, s katerimi sodelujejo, se udeležujejo različnih kolesarskih dirk. Tako so 
se dirke okoli Slovenije (DOS) udeleženi dvakrat. Leta 2009 celo s svojo ekipo E-HUB Team 
in kolesarjem Erikom Rosenstainom. Glede na to, da so na dirki s svojo ekipo nastopili prvič, 
so zasedli zavidanja vredno 5. mesto. Poleg tega so njihovo opremo na dirki uporabljali tudi 
kolesarji Jure Robič, Marko Baloh in Tomaž Perčič. Velja omeniti tudi ostale kolesarje, ki so 
pesto E-HUB kupili in jo prav tako uporabljajo na dirkah.  

Na dirki čez Ameriko (RAAM) so bili prisotni trikrat. Prvič leta 2008 s kolesarjem Markom 
Balohom, ko so zasedli drugo mesto. Naslednje leto so se dirke udeležili z ekipo E-HUB 
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(Tomaž Perčič in Erik Rosenstein) ter zasedli drugo mesto v kategoriji dvojice. Posamično 
jim je Marko Baloh priboril tretje mesto, medtem ko je Jure Robič protestno odstopil zaradi 
nekorektno prisojenih časovnih kazni, s katerimi bi dirko kljub dejanskemu vodstvu končal na 
drugem mestu. Junija 2010 je Jure na dirki čez Ameriko s kompletom prednjega in zadnjega 
obroča E-HUB zmagal!  

Podpirajo nekatere profesionalne kolesarje, kot so: 
• Polona Batagelj (
• Lenart Noč (E-HUB MTB Team), 

Storck racing team), 

• Marko Baloh (svetovni rekord v 24-urnem kronometru na odprti stezi – Lenart 2008, 1. 
mesto na RAAM-u 2008 v moški dvočlanski ekipi), 

• Janez Brajkovič (Radio Shack), 
• Analisa Cuccinota (Selle Italia), 
• Jure Robič (zmagovalec dirke čez Ameriko – RAAM v letih 2004, 2005, 2007, 2008 in 

2010). 

Same dirke in kolesarji, ki se jih udeležujejo, pomenijo za blagovno znamko E-HUB veliko. 
Kolesarstvo se namreč najbolje promovira ravno skozi profesionalne ekipe in kolesarje. 
Podjetje skrbno izbira sponzorstva, saj se vodilni zavedajo, da to predstavlja veliko finančnih 
sredstev in dragocenega časa. Na koncu vsakega leta se pišejo plani in sprejema proračun za 
naslednjo sezono.  

Pogodbe imajo že podpisane s podjetji:  
• Edco (www.edcoengineering.nl), 
• Zipp (www.zipp.com), 
• Sapim (www.sapim.be), 
• Novatec (www.novatec.com.tw) – podjetje, ki jim izdeluje prednja pesta. 

http://www.edcoengineering.nl/�
http://www.zipp.com/�
http://www.sapim.be/�
http://www.novatec.com.tw/�
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8 RAZVOJ IN PROIZVODNJA 

8.1 Razvoj  

V podjetju se veliko posvečajo raziskavam in razvoju, kar pomeni, da nameravajo razviti – 
vzpostaviti še veliko izboljšav na izdelku E-HUB. Veliko pozornosti nameravajo posvetiti 
izboljšavam v kolesarstvu, saj so v podjetju prepričani, da je možnih še ogromno novih 
izboljšav ter novih inovacij.  

 

Slika 10: Vodja razvoja v podjetju Ekstundo d. o. o. 

Vir: Mahnič 2009. 

Podjetje bo razvilo najhitrejše zadnje kolo, ki bo imelo največji izkoristek vhodne energije. 
Natančno konstruirano in izdelano zadnje kolo bo vsebovalo novo generacijo pesta E-HUB iz 
lažjih materialov in z uporabo novih oblik vzmetnih elementov. Ta poseben novi lahki model 
pesta V2 bo dosegal želeno težo pod 400 g. S tem pa bodo pridobili kar 650 g glede na 
prejšnjo težjo verzijo pesta. 

Tehnični problem, ki ga bodo rešili skozi razvoj, je posebna konstrukcija nove generacije 
gonilnega pesta z drugačno zasnovo, izdelano iz lažjih materialov, ki bo omogočala še bolj 
učinkovit izkoristek kolesarja, kar bo posledično vplivalo na višjo hitrost kolesa.  

Poleg razvitega pesta bo zadnje kolo glede na rezultate meritve samega obroča vsebovalo tudi 
posebno razvite karbonske pokrove za zaprtje kolesa v DISC različici. Poseben 
aerodinamičen karbonski obroč bo glede na meritve dosegal najprimernejšo višino za 
doseganje cilja razvoja najhitrejšega zadnjega kolesa na svetu.  

Za razvoj izdelka bodo izvedli številne raziskave ter meritve za ugotovitev optimalnih rešitev 
za najboljši izkoristek energije. Ocenjujejo, da je pri trenutnih verzijah najhitrejšega zadnjega 
kolesa izkoristek kolesarja z uporabo klasičnih elementov kolesa le okoli 61–66 % celotnega 
vloženega dela. Z uporabo hitrega kolesa V2 želijo sam izkoristek energije kolesarja povečati 
za vsaj 10 % in bi se odstotno gibal v mejah med 68–75 % celotnega vloženega kolesarjevega 
dela. Za profesionalnega (ti procenti so veliki ne le za profesionalnega kolesarja, temveč tudi 
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za čistega začetnika oz. amaterskega kolesarja) kolesarja, ki se poteguje za zmago na dirki, to 
lahko pomeni pridobitev ključnih sekund, ki končno odločajo o zmagi.  

Razvito najhitrejše zadnje kolo bo tehnološko napreden produkt, konstruiran na podlagi 
številnih meritev ter analiz, ki do sedaj še niso bile uporabljene za izboljšanje trenutnih 
produktov na tržišču. Glavni cilj inovacije na področju kolesarske industrije je, da trgu ponudi 
najhitrejše zadnje kolo na svetu, katerega cilj je zmagati na OI v Londonu leta 2012.  

Prototip zaprtega zadnjega kolesa, izdelan na podlagi številnih meritev in analiz, ki še niso 
bile uporabljene v namen razvoja najhitrejšega zadnjega kolesa na svetu, bo načrtovano 
videti, kot kaže slika 11. 

 

Slika 11: Prototip najhitrejšega kolesa na svetu 

Vir: Mahnič 2009. 

Trenutno je na tržišču ponujenih nekaj zadnjih koles, ki veljajo za najhitrejša na svetu. V 
primerjavi z V2 načrtovanim produktom pa so bistveno težja, cenovno nedostopna širšemu 
krogu kolesarjev ter ne omogočajo dobrega izkoristka kolesarja in njegove energije. Obroč bo 
v primerjavi s spodaj navedenimi specifikacijami trenutne ponudbe bistveno lažji, razvit iz 
lažjih in naprednejših materialov ter sestavljen iz naprednejše, nove generacije pesta V2. 

Na kratki rok v primarno dejavnost ne nameravajo uvajati novih proizvodov, saj se bodo 
posvetili le kolesnemu pestu E-HUB. Glede proizvodov sekundarne dejavnosti pa je 
proizvodnja novih izdelkov v veliki meri odvisna od naročil kupcev – prodaje. 

Načrt izdelave novega modela pesta E-HUB 

Izboljšava pesta E-HUB in proizvodnja novega modela bo potekala po naslednjih korakih: 
1. izdelava prototipa novega pesta, 
2. testiranje novega pesta, 
3. določitev proizvodnih operacij in časov izdelave, 
4. določitev cen posameznih operacij izdelave novih pest, 
5. izdelava novega orodja za izdelavo pest, 
6. promocija novega modela, 
7. uvajanje na trg. 
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8.2 Proizvodnja 

Delo in storitve se izvajajo in se bodo nadalje izvajale izključno na sedežu podjetja. 
Uporabljen bo material dobaviteljev, ki imajo kakovostne in cenovno ugodne izdelke. 
Poslovanje podjetja bo potekalo skozi celo leto, saj je povpraševanje po izdelkih konstantno.  

 

Slika 12: Sestavni deli pesta E-HUB 

Vir: Mahnič 2009. 

Na začetku poslovanja v podjetju najprej poiščejo kupce ter sprejmejo njihova naročila. Nato 
nabavijo večjo količino materiala, da ga imajo nekaj na zalogi. Kasneje pa sproti nabavljajo 
porabljeni material.  

 

Slika 13: Sestava pest E-HUB 

Vir: Mahnič 2009. 

Po analizi poslovanja uvajajo naročanje materiala po signalnih zalogah. Skladišče podjetja je 
relativno majhno, saj so izdelki v večini izdelani po naročilu in ne ostanejo dolgo v skladišču. 
Skladiščijo po principu JIT (just in time), kar pomeni, da izdelke v večini primerov izdelujejo 
za različne kupce sproti. Zaenkrat je njihov čas izdelave od začetne proizvodne faze pa do 
končne – pakiranje izdelka – en mesec. Dobavni rok večjega števila pest E-HUB je dva 
meseca. 
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Slika 14: Skladiščenje pest E-HUB 

Vir: Mahnič 2009. 

Dejavnost, s katero se podjetje ukvarja, je kompleksna, zato je potrebna kontrola kvalitete, 
proizvodna kontrola in kontrola zalog. Kontrole so notranje in se redno izvajajo. V podjetju se 
izvaja tudi notranja revizija. 

Na evropskem kolesarskem tržišču traja kolesarska sezona od marca do novembra. V tem 
času se v podjetju ukvarjajo predvsem s promocijo in prodajo njihovega izdelka. To izvajajo 
tako, da so prisotni na večini amaterskih ter rekreativnih dirkah, izletih, triatlonih, sejmih. V 
mrtvi sezoni pa se v podjetju posvečajo predvsem sestavi in razvoju produktov E-HUB. 

Delovni čas zaposlenega v proizvodnji tako poteka v eni izmeni. Po potrebi se opravljajo tudi 
nadure. Kasneje, ko bo zaposlenih več oseb, se bo uvedlo delo v dveh izmenah. Urnik za 
stranke pa bo od 8. do 16. ure.  

Naročila so posredovana sproti ali pa so kratkoročna, zato ne prihaja do zamud pri 
pripravljenosti izdelkov. Planirajo potek izvajanja svojega dela, stroške in pričakovane 
prihodke ter ugotavljajo odmike uresničenega od načrtovanega. V primeru, da bo 
povpraševanje naraščalo veliko hitreje, kot je predvideno, bodo v podjetju nabavili večje 
količine potrebnega materiala, nabavili ali najeli zmogljivejša delovna sredstva in zaposlili 
dodatno delovno silo. Najprimernejša bi bila zaposlitev študentov. 

8.3 Nadzor kakovosti 

Uvedba kakovosti prinese veliko pozitivnih učinkov, saj se v posameznih fazah proizvodnje 
zajemajo meritve vzorcev, sproti se izločajo neustrezni (pol)izdelki, vse napake oziroma 
rezultati se ovrednotijo in analizirajo. V današnji proizvodnji je vedno večji poudarek na 
kakovosti izdelkov. Zato je potrebno poleg sistematičnega pristopa na organizacijskem nivoju 
predvsem v proizvodnji obvladovati kakovost izdelkov. V podjetju so usposobljeni za kontro-
liranje in preizkušanje izdelkov ter obvladovanje meril, s katerimi se kontrola izvaja. 
Eksperimentalno preverjanje funkcionalnih karakteristik in ocena zanesljivosti proizvoda je 
zelo pomembna. Z možnostmi, ki jih nudijo računalniška sredstva, pa postaja testiranje 
proizvodov bistveno bolj učinkovito in nudi tudi hitrejšo povratno informacijo proizvodnemu 
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procesu. Merila tudi vnaprej izbirajo na podlagi testiranja izdelkov konkurenčnih podjetij, 
predvsem na osnovi benchmarkinga. Cilj podjetja je, da mora izdelek podjetja Ekstundo 
preseči kvaliteto konkurenčnega.  

Kakovost nadzoruje Primož Gorjan, ki dela v proizvodnji in razvoju in je tako tudi najbolj 
seznanjen s samimi proizvodi. Na izdelkih se izvajajo različna testiranja, kontroliranja in 
merjenja. V sami proizvodnji je trenutno zaposlen še Tomaž Abraht, ki skrbi za nemoteno 
sestavo samih pest. V prihodnosti oz. ob povečanju proizvodnje pa nameravajo za samo 
proizvodnjo zaposlit vsaj še enega delavca. 

Novo zaposleni bo moral najprej osvojiti znanja osnov tehnoloških meritev, izdelavo planov 
kontroliranja izdelkov, delo z merili v pripravi meril, postopke kontroliranja geometričnih in 
mehanskih lastnosti izdelkov, izdelavo zapisov kakovosti ter na koncu osvojiti tudi izdelavo 
poročil o kakovosti izdelkov. S sistematičnim pristopom podpore kakovosti, z nenehnim 
izpopolnjevanjem konstrukcije izdelkov, postopkov izdelav in postopkov kontroliranja je tako 
dosežena dobra osnova za doseganje čim boljše kvalitete izdelkov. 
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9 SKLEP 

Slovenski trg je majhen, zato se morajo podjetja, kot je Ekstundo, d. o. o., usmerjati na tuje 
trge. Glede na to, da v Sloveniji prevladujejo majhna in srednje velika podjetja, bi morali 
slovenski podjetniki veliko pozornosti posvečati razvoju in neprestanemu izobraževanju 
svojih zaposlenih, saj bi bila tako podjetja na tujih trgih konkurenčnejša. Slovenska država ne 
podpira dovolj podjetništva, zato je že veliko domačih proizvajalcev preselilo svoja podjetja v 
tujino, kamor so deležni večje ekonomske naklonjenosti s strani tamkajšnjih držav.  

Mladi inovatorji, ki imajo dobre ideje, a malo sredstev za njihovo realizacijo, se srečujejo s 
številnimi težavami ob zagonu svojih podjetij. Take vrste inovatorja sta bila Boštjan in 
Primož, ki sta imela leta 2005 dobro inovacijo gonilnega kolesnega pesta, ampak zelo malo 
sredstev za zagon podjetja in vstop na tržišče.  

Ob slabi podpori države in pomanjkanju finančnih sredstev imajo slovenski inovatorji 
možnost pridobitve kapitala pri Poslovnih angelih Slovenije. To so uspešni podjetniki, ki s 
svojim znanjem, izkušnjami in finančnimi sredstvi pomagajo podjetnikom v začetnih fazah. 
Vodilni v Ekstundu so jim predstavili svoj poslovni načrt in cilje. V inovaciji E-HUB so 
prepoznali zanimivo idejo in se tako odločili, da pomagajo pri njeni realizaciji. S tem so 
lastniki podjetja Ekstundo odstopili določen odstotek podjetja v korist angelov, v zameno pa 
dobili pomembna finančna sredstva in znanje ki ga ti nudijo v poslovne namene.  

Korenine inovacije E-HUB segajo v leto 2003, ko sta se spoznala inovatorja Boštjan in 
Primož ter skupaj ustvarila bistveno izboljšano gonilno kolesno pesto, ki omogoča odpravo 
mrtvega hoda gonilk, 7–10 % boljši izkoristek potisne moči kolesarja in manjše obremenitve 
kolena in mišic. Če vemo, da na kolesarskih dirkah o zmagovalcu velikokrat odločajo 
malenkosti, potem razumemo, kaj predstavlja omenjena inovacija za kolesarsko industrijo.  

Inovatorja izdelek E-HUB prepustita v upravljanje podjetju Ekstundo, d. o. o., v katerem 
imata večinski lastniški delež. Na začetku je bilo podjetje neprepoznavno in z malo 
poslovnimi izkušnjami. Kasneje uspejo pridobiti pomembne sodelavce s poslovnim znanjem 
in mednarodnimi izkušnjami, s katerimi želijo postati prepoznavni kot podjetje, ki izdeluje 
kvalitetna pesta najprej na evropskem, nato pa še na svetovnem trgu.  

Inovacijo zadnjega kolesnega pesta E-HUB so preizkusili mnogi znani kolesarji in podali 
pozitivno mnenje. Pri Ekstundu se z različnimi kolesarji udeležujejo raznih kolesarskih dirk in 
sejmov, saj menijo, da se njihovo pesto tako najbolje promovira.  

Glavna neodpravljiva pomanjkljivost pesta E-HUB je njegova teža. Zaradi tega so se odločili, 
da pesto dodelajo in naredijo iz lažjih materialov. V času svetovne gospodarske krize jim 
primanjkuje finančnih sredstev za lansiranje nove različice pesta V2 na tržišče.  



 

35 

Glede na to, da so v podjetju inovativno in razvojno usmerjeni, so marca 2010 ustanovili še 
podjetje Primolab, d. o. o., ki se ukvarja izključno z raziskavami in razvojem. V okviru 
omenjenega podjetja naj bi uresničili dlje časa razvijajočo se idejo inovatorja Primoža 
Gorjana, ki je razviti najhitrejše kolo na svetu. Vsebovalo bi novo različico pesta V2 in imelo 
potencial za zmago na Olimpijskih igrah v Londonu.  

Delujejo v panogi in na trgu, ki sta zelo obsežna. Glede na razširjenost in priljubljenost 
kolesarstva obstajajo številni ponudniki koles in kolesarske opreme, ki so zelo uveljavljeni na 
mednarodnem trgu. Zaradi tega se kljub inovativnemu izdelku, ki je bistveno izboljšan glede 
na konkurenčne, srečujejo s težavami, ki jih predstavljajo majhnost, neprepoznavnost in 
pomanjkanje finančnih sredstev. Ne glede na to pozitivno zrejo v prihodnost, saj se trend 
povpraševanja po kolesih, če izvzamemo trenutno finančno krizo, iz leta v leto veča.  

Inovacija gonilnega kolesnega pesta E-HUB je bila nagrajena z zlatim priznanjem na 
uveljavljenih sejmih, kot sta IENA (Internationale Erfindungen Neuheiten Nürnberg) in MOS 
(Mednarodni obrtni sejem Celje), kar jim daje velik prodajni potencial.  

V podjetjih Ekstundo in Primolab posvečajo razvoju velik pomen, zato nameravajo v bližnji 
prihodnosti vzpostaviti še veliko izboljšav na izdelku E-HUB, kasneje pa tudi na drugih 
izdelkih iz kolesarske in ostale industrije. 
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