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III 

POVZETEK 

V Sloveniji se je v letu 2016 spremenil zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki odpira 

nove možnosti v panogi predvsem za zasebna podjetja. Panoga je bila do spremembe zakona 

nekonkurenčna, saj so izvajalce pogrebov določali upravljavci pokopališč, ali po so storitve 

izvajali sami. Zaradi spremembe zakona in ponovne vzpostavitve večje konkurenčnosti v 

panogi smo v našem diplomskem delu pripravili analizo panoge na podlagi Porterjeve analize 

petih silnic, ki je ena izmed najbolj uporabljenih metod v svetu za analizo panog. Ugotavljamo, 

da je panoga pogrebna dejavnost privlačna za vstop, saj je konkurenčnost v panogi majhna, 

dobavitelji nimajo velike moči, prav tako pa je povpraševanje konstantno in pogojeno s 

številom smrti. Razen nekaterih zakonskih ovir večjih težav za vstop v panogo skozi analizo 

nismo zasledili. Podjetjem priporočamo vstop v panogo, še posebej v tistih regijah, kjer panoga 

še ni močno zastopana. 

Ključne besede: pogrebna dejavnost, analiza panoge, Porter. 

SUMMARY 

In 2016, the Law on funeral and cemetery activities in Slovenia was revised, opening new 

possibilities in the sector, especially for private companies. The industry was uncompetitive 

until the change of the law, because the funeral operators were determined by the cemeteries, 

or by the services provided by them. Due to the change in the law and the greater 

competitiveness in the industry, we prepared industry analysis based on Porter's analysis of five 

forces, which is one of the most used methods in the industry analysis. We find that the funeral 

business is attractive for entry, because the competitiveness in the industry is small, the 

suppliers do not have much power, and the demand is constant and conditioned by the number 

of deaths. Apart from some legal obstacles, we did not find any major problems for entering the 

industry through the analysis. Companies are encouraged to enter the industry, especially in 

those regions where the industry is not yet well represented. 

Keywords: funeral industry, industry analysis, Porter. 
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1 UVOD 

V sodobnem življenju se s storitvami srečujemo vsakodnevno. Storitve oziroma storitvene 

dejavnosti so postale del našega življenja in so čedalje bolj pomembne tudi za dobro 

gospodarsko stanje ter ekonomsko rast v določeni državi ali regiji. Najbolj prepoznavne 

storitve, ki jih potrošniki uporabljamo, so turistične storitve, storitve prevoza, gostinske 

storitve, storitve bank, trgovin, kulturnih in zdravstvenih domov, televizije in mnoge druge 

(Potočnik 2004). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Storitvene dejavnosti v globalni ekonomiji postajajo gonilna sila gospodarstva, saj zaposlujejo 

več kot dve tretjini vseh zaposlenih in prispevajo več kot sedemdeset odstotkov k celotnemu 

bruto domačemu proizvodu. Sektor storitvenih dejavnosti, še posebej pri nas, v zadnjem času 

doživlja velike spremembe, saj je mnoge dejavnosti znotraj storitvenega sektorja v preteklosti 

urejala država glede cen, ponudbe, kakovosti in drugih dejavnikov, kar se je v zadnjih 

desetletjih spremenilo. V Sloveniji je bilo to omejevanje države vidno predvsem v finančnem 

sektorju in sektorju telekomunikacij, kar se je dolgo odražalo v slabši ponudbi storitev na teh 

področjih (Potočnik 2004). 

Med storitve, pri katerih je v zadnjih nekaj letih prihajalo do sprememb, štejemo tudi pogrebno 

dejavnost. Pogrebna dejavnost, ki je v standardni klasifikaciji dejavnosti označena z oznako 

96.030, obsega 24-urno dežurno službo, prevoz pokojnika, pripravo pokojnika, upepelitev ter 

pripravo in izvedbo pogreba. Pogrebna dejavnost, ki je bila v preteklosti omejena zgolj na javni 

sektor, je z novim zakonom v drugi polovici leta 2016 dobila možnost tržnega delovanja in 

možnost izbire uporabnikov storitev, kar je bilo v preteklosti po navadi pogojeno z izbiro 

pokopališča. Že pred uveljavitvijo novega zakona se je v dobrih štiriinštiridesetih odstotkih 

slovenskih občin pogrebna dejavnost že uveljavila kot tržna dejavnost (MGRT b. l.).  

Cene v panogi pogrebnih storitev so bile sicer sproščene že v letu 1997, kar je povzročilo tudi 

določen padec cen (Žižmond in Novak 2004), v letu 2016 pa je prišlo do večje sprostitve na 

trgu pogrebnih storitev, saj je država spremenila zakonodajo, kar je potrošnikom omogočilo 

prosto izbiro pogrebnega zavoda. 

Poslovni prihodki pogrebne dejavnosti v letu 2016 so bili dobrih dvajset milijonov evrov. Od 

tega jih je nekaj več kot osem milijonov ustvarilo podjetje Žale, d. o. o., ki je največji ponudnik 

storitev v tej panogi glede na ustvarjene prihodke v letu 2016. Lastnik podjetja je mestna občina 

Ljubljana. Drugo po velikosti je Pogrebno podjetje Maribor, ki je prav tako v večinski lasti 

mestne občine. V dejavnosti je bilo v letu 2016 na podlagi delovnih ur v obračunskem letu 

povprečno zaposlenih 294,92 oseb. Po podatkih spletnega portala Bisnode (2017b) in podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2018) je v tej panogi v letu 2016 delovalo 61 
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podjetij, od tega jih je 53 delovalo pozitivno, kar priča o tem, da je panoga dokaj privlačna za 

vstop. Prav tako po podatkih skozi leta število podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo pogrebnih 

storitev, ostaja skorajda enako. Zanimivo bo videti, kaj bo prinesla nova zakonodaja in ali se je 

število podjetij v tej dejavnosti v letu 2017 povečalo. 

Temeljni strateški problem tako novega nastalega podjetja kot tudi že uveljavljenih podjetij je 

vprašanje, kaj bodo delali in v kateri panogi oziroma, za že uveljavljena podjetja, v katero 

panogo se bodo širili. Panogo opredeljujemo kot trg, na katerem kupci kupujejo podobne 

proizvode ali storitve. Podjetje deluje v določeni panogi, če ima v svojem prodajnem programu 

določeno poslovno dejavnost, ki je opredeljena znotraj panoge. V podjetjih je pri njihovem 

strateškem načrtovanju zelo pomembno, v katero panogo se bodo širili v prihodnosti. Zato je 

treba dobro analizirati in preučiti določene trge in panoge (Pučko, Čarter in Rejc Buhovac 

2006). 

Glede na to, da je država na novo uredila delovanje podjetij, ki se ukvarjajo s pogrebnimi 

storitvami, je postala panoga pogrebnih dejavnosti še bolj privlačna za morebitne vlagatelje. 

Zato bomo v naši diplomski nalogi pripravili analizo omenjene panoge in ugotavljali smotrnost 

vstopa novega podjetja v panogo.  

Deregulirane in liberalizirane panoge so zelo privlačne pri izbiri panoge za novo ustanovljeno 

podjetje. To so panoge, ki jih je v preteklosti urejala in omejevala država in njeni zakoni. Po 

deregulaciji se konkurenca v panogi po navadi zelo hitro razširi in zelo pomembno je, da čim 

prej prepoznamo panogo, v kateri je prišlo do deregulacije. Poleg tega je določena državna 

deregulacija dobra tudi za odjemalce oziroma potrošnike, saj jim omogoča prosto izbiro na trgu 

(Vizjak 2007). 

Analizo panoge pogrebne dejavnosti smo izvedli s pomočjo modela Porterjevih petih silnic. 

Michael Porter je svoj model objavil že leta 1980. Pet silnic predstavlja grožnje, ki jih 

predstavljajo konkurenčno rivalstvo, močni dobavitelji, močni kupci, potencialni novi 

udeleženci in nadomestni proizvodi. Po mnenju Porterja kolektivna moč sil petih silnic določi 

končni potencial podjetja v industriji oziroma panogi (Dobbs 2014). Model Porterjevih petih 

silnic je sicer le eden izmed modelov in možnosti za analizo določene panoge, vendar je v praksi 

zelo pogosto uporabljen pri strateškem načrtovanju (Duke 2017). Seveda tudi model Porterjevih 

petih silnic doživlja določene kritike in pripombe raziskovalcev s tega področja; te bomo 

predstavili in upoštevali v naši nalogi. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen naloge je analizirati panogo pogrebna dejavnost in ugotoviti smotrnost vstopa novega 

oziroma širjenja že uveljavljenega podjetja v panogo. 

Cilji naloge so ugotoviti: 
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 kakšna je struktura panoge, 

 kakšna je konkurenčnost v panogi, 

 katere so ovire za vstop v panogo, 

 kakšni so razvojni trendi, 

 kateri so ključni dejavniki uspeha v panogi. 

1.3 Metode dela diplomske naloge 

V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretična izhodišča. Uporabili smo metodo 

deskripcije, s katero smo opisovali in predstavili posamezne pojme, ki so temeljni za teoretično 

podlago diplomske naloge. Podatke za potrebe teoretičnega dela diplomske naloge smo 

pridobili iz domače in tuje strokovne literature, monografskih publikacij, strokovnih člankov 

ter spletnih in drugih virov, ki so glede na obravnavano temo dostopni. 

V drugem delu diplomske naloge smo opravili analizo izbrane panoge. Za potrebe analize 

privlačnosti panoge pogrebne dejavnosti smo uporabili najpogosteje uporabljeno analizo 

konkurenčnosti panoge oziroma metodo Porterjevih petih silnic, s katerimi smo analizirali 

panogo. K temu smo dodali še tako imenovano šesto silnico, ki je pogosto uporabljena v praksi 

(Biloslavo 2008): 

 obstoječo konkurenco, 

 konkurenco z istovrstnimi storitvami, ki še ni vstopila v panogo, 

 konkurente z drugačnimi storitvami, ki prav tako dajejo podobne ali enake koristi, 

 pogajalsko moč dobaviteljev in 

 pogajalsko moč odjemalcev. 

Biloslavo (2008), kot je že omenjeno, k temu dodaja, da lahko poleg petih silnic pogosto 

uporabimo tudi šesto, v katero štejemo državo, sindikate, lokalno skupnost in druge. 

Za potrebe teoretičnega analitičnega dela diplomske naloge smo uporabili sekundarne podatke, 

in sicer: 

 podatke iz baze podatkov (AJPES, Bisnode), 

 podatke iz statističnih uradov, 

 podatke gospodarskih združenj, 

 podatke iz rezultatov opravljenih raziskav. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predvidevamo, da je panoga pogrebne dejavnosti privlačna za vstop, saj je ena izmed panog, za 

katero lahko rečemo, da je nujno potrebna. Poleg tega se zavedamo, da se prebivalstvo v 

Sloveniji stara, kar bo v prihodnosti povzročilo še večje povpraševanje po storitvah podjetij, ki 
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delujejo v obravnavani panogi. Glede na primere iz tujine predpostavljamo, da v panogi obstaja 

še veliko možnosti za razširitev ponudbe in vpeljavo novih storitev. 

Pri pisanju diplomske naloge nismo predvidevali večjih omejitev pri obravnavanem problemu, 

razen tega, da je tema aktualna šele v zadnjem letu, dejavnost pa je zelo ozka, zaradi česar 

pričakujemo pomanjkanje literature in raziskav s tega področja. Analiza je sicer omejena na 

obdobje me leti 2012 in 2017 v Sloveniji in se omejuje le na pogrebno dejavnost in ne na celotno 

pokopališko dejavnost.  
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2 POGREBNE STORITVE 

Kakovost storitev, ki jo potrošniki primerjajo s svojimi pričakovanji, lahko privede do 

pozitivnega spoznanja, naklonjenosti in posledično do nakupnega vedenja. Med mnogimi 

dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo potrošnikov z določeno storitvijo, so tudi čustva, ki še 

posebej v panogi pogrebnih storitev močno vplivajo na potrošnikovo oceno kakovosti storitve. 

Vrednotenje kakovosti storitev postane bolj zapleteno, če gre za čustva. Številne študije, ki so 

jih opravili različni strokovnjaki, poudarjajo vlogo in pomen čustev v sektorjih, kot so 

bančništvo, turizem in zdravstvena oskrba. V teh raziskavah so avtorji ugotavljali in 

pojasnjevali, kako čustva vplivajo na oceno kakovosti, zadovoljstvo in lojalnost kupcev 

oziroma uporabnikov (Korai in Souiden 2017). 

V pogrebni dejavnosti so čustva vpletena ves čas trajanja storitve – pred porabo, med njo in po 

porabi, kar vpliva na potrošnikova nakupna vedenja oziroma odločitve o nakupu. Ko gre za 

pogrebne storitve, se zdi, da so čustva izražena na drug način kot pri drugih storitvah. Pri 

pogrebnih storitvah je posebno tudi to, da jih uporabljamo le nekajkrat in je potroškikovo 

ocenjevanje bolj zapleteno, vpletena pa so tudi čustva ob izgubi svojcev ali ljubljene osebe 

(Korai in Souiden 2017). 

Podatki za nekatere regije in dele sveta so pomanjkljivi in teže dostopni, kljub temu pa 

raziskovalci ocenjujejo, da gre za rastočo dejavnost. V Franciji na primer pogrebna dejavnost 

vsako leto zraste za okoli dva odstotka v obsegu in kar petdeset odstotkov v vrednosti. Pogrebna 

dejavnost v Angliji trenutno znaša okoli milijardo evrov, pričakovano pa je, da bo v prihodnjih 

letih zabeležila kar 3,3-odstotno rast. V Združenih državah Amerike je po nekaterih ocenah 

dejavnost vredna kar dvajset milijard dolarjev letno. Glede na to, da se prebivalstvo stara, je 

pričakovati, da bo v prihodnjih letih skorajda povsod po svetu dejavnost iz leta v leto naraščala 

(Korai in Souiden 2017). 

2.1 Tradicija in posebnosti pogrebnih storitev 

Smrt je zelo raziskana in obravnavana tema različnih raziskovalcev z različnih področij 

antropologije, filozofije, sociologije in drugih področij. Smrt je edina gotova stvar v življenju. 

V večini kultur je smrt obravnavana kot negativna izkušnja, ki je pogosto travmatična, 

povezujemo pa jo s strahom, potrtostjo (anksioznostjo), bolečino in žalostjo (Korai in Souiden 

2017). 

Vendar pa se v zadnjih nekaj desetletjih tudi v zahodnih družbah mišljenje o smrti in življenju 

po smrti spreminja. Tradicionalne pogrebe nadomeščajo vedno bolj osebni smrtni rituali, ki so 

povezani z željami posameznikov. Vedno večji poudarek dajemo življenju, namesto da bi 

razmišljali o smrti. Tako lahko pogrebi postanejo tudi pozitivna izkušnja, sredstvo za obujanje 
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spominov in pregled življenja pokojnika. Ta premik v pogledu na smrt vpliva tudi na pogrebne 

storitve, ki se spreminjajo in se prilagajajo potrošnikovim potrebam (Korai in Souiden 2017). 

Številni raziskovalci poročajo o pomenu pogrebnega rituala kot socialnega in simboličnega 

označevalca. Pomembna je simbolika, ki izraža pomen dogodka, kjer so močno vpletena čustva. 

Nekateri sociologi označujejo pogrebni ritual kot komunikacijo med živimi in umrlim. Kljub 

temu pa so bili pogrebi v preteklosti pred pojavom podjetij, ki so se profesionalno ukvarjala s 

pogrebno dejavnostjo, pogosto prepuščeni nepoznavalcem, kar se je v zadnjem času spremenilo 

(Korai in Souiden 2017). 

V večini kultur so pogrebni rituali povezani z močnim simbolizmom in vključujejo tako 

pokojne kot tudi žive. Na simbolizem in vedenje ob smrti močno vplivajo prepričanja. Nekateri 

pogrebi lahko tudi vzbujajo vtis nesmrtnosti in večnega življenja (Korai in Souiden 2017). 

Pogrebna dejavnost je podobna drugim storitvam, saj je neoprijemljiva, neločljiva in minljiva. 

Kljub temu pa je na nek način specifična, saj deluje dokaj v ozadju, cena je manj pomembna, 

specifično pa je tudi oglaševanje in odnos s strankami. Nekatere posebnosti, ki ločujejo 

pogrebno dejavnost od drugih storitvenih dejavnosti, so (Korai in Souiden 2017): 

 močna vloga čustev pri uporabniku storitve, 

 čustvena nevtralnost ponudnikov pogrebnih dejavnosti, 

 nenavadnost storitev, 

 nezmožnost uporabnika oceniti storitev, 

 neponovljivost storitve, vključitev simbolizma, poosebljanje storitve,  

 celovitost ponudnika storitev. 

2.2 Zakon o pokopaliških in pogrebnih dejavnostih 

V Sloveniji pogrebno dejavnost ureja Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (v 

nadaljevanju ZPPDej, Ur. l. RS, št. 62/2016), ki je vstopil v veljavo proti koncu leta 2016. 

V prvem delu zakon opredeljuje obseg pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki obsega 

zagotavljanje 24-urne dežurne službe, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in 

izvedbo pogreba. Pokopališka dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju 

zagotavlja občina. Obe dejavnosti je treba opravljati s spoštovanjem do pokojnih in njihovih 

svojcev. Kako bosta pogrebna in pokopališka dejavnost izvajani v določeni občini, ta z odlokom 

določi pokopališki red, v katerem so zapisana pravila izvajanja teh dejavnosti (ZPPDej 2016). 

Pogrebna dejavnost obsega (ZPPDej 2016): 

 24-urno dežurno službo, 

 prevoz pokojnika, 

 pripravo pokojnika, 
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 upepelitev pokojnika in  

 pripravo in izvedbo pogreba. 

24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba. 

S pogrebno dejavnostjo se lahko ukvarjajo tako fizične kot tudi pravne osebe, ki imajo 

dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga izda ministrstvo, pristojno za 

gospodarstvo. Poleg domačih podjetij in fizičnih oseb je lahko izvajalec pogrebne dejavnosti 

tudi pravna ali fizična oseba iz države, ki je članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega 

prostora in Švicarske konfederacije, vendar pa mora izpolnjevati pogoje za opravljanje 

dejavnosti v svoji matični državi (ZPPDej 2016). 

Minimalni pogoji, ki jih izvajalec pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati ves čas opravljanja 

dejavnosti, so (ZPPDej 2016): 

 mora biti registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in imeti, če je pravna oseba, 

dejavnost vpisano v ustanovitveni akt, 

 imeti mora zaposleni najmanj dve osebi, 

 imeti mora najmanj eno vozilo, ki ga uporablja le v namen dejavnosti, 

 imeti mora primerne prostore za delo s strankami, 

 imeti mora ustrezne prostore za oskrbo pokojnikov, 

 imeti mora najmanj en hladilni prostor za pokojnika, 

 imeti mora najmanj eno transportno krsto, 

 zagotoviti mora ustrezno zaščito zaposlenih, 

 podati mora izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu z zakonom, 

 če izvajalec izvaja postopke upepelitve, mora imeti najmanj štiri zaposlene, imeti mora 

najmanj deset hladilnih prostorov in imeti soglasje pristojne občine. 

Plačilo pogreba mora poravnati naročnik, če tega ni, stroške poravna občina, ki je prijavila 

pokop. Plačilo osnovnega pogreba pa ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne 

socialne pomoči, ki je pomoč pri kritju stroškov pogreba, in posebne oblike izredne denarne 

socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon (ZPPDej 2016). 

Zakon v Sloveniji določa različne vrste in oblike pokopov (ZPPDej 2016): 

 pokop s krsto, 

 pokop z žaro, 

 raztros pepela na posebej označenemu prostoru na pokopališču ali zunaj njega, 

 pokop, ki se opravi po predpisih, ki veljajo za vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča, 

 raztros pepela se glede na pokopališki red lahko izvede tudi zunaj pokopališča ali na morju, 

o katerem odloča občinski organ, 

 anonimni pokop na željo pokojnika, 

 pokop mrtvega ploda na podlagi želje staršev, 



 

8 

 prekop, ki je izveden na zahtevo svojcev ali fizičnih in pravnih oseb, ko je pokojnik izkopan 

in prenesen na drug kraj. 

Nadzor nad izvajanjem zakona izvajajo občinska inšpekcija, pristojni inšpektorat in 

ministrstvo. Nepravilnosti se kaznujejo v skladu z zakonom (ZPPDej 2016). 

2.3 Pogrebne storitve v tujini 

Različne kulture imajo različne pogrebne rituale in oblike. V Gani na primer pokojnika položijo 

v fantazijsko krsto, ki predstavlja njegovo življenje oziroma njegove lastnostni. V nekaterih 

kulturah dajejo v krsto tudi različne izdelke, ki naj bi pospremili pokojnika v drugo življenje po 

smrti. S temi običaji želijo doseči mišljenje, da pokojniki še vedno živijo, in sicer po smrti. 

Simbolizem je lahko v pomoč pri prodaji v pogrebni dejavnosti. Nekateri posamezniki se že 

sami vnaprej dogovorijo s pogrebnim podjetjem o njegovem pogrebu, da s tem ne bi bremenili 

sorodnikov oziroma da bo pogreb izpeljan po njihovih osebnih željah (Korai in Souiden 2017). 

Na obliko pogrebnih storitev vpliva tudi religija. Na Tajskem, ki je pretežno budistična država, 

pogrebi potekajo po budističnih običajih. Dogajajo se v budističnih templjih v prisotnosti 

budističnega meniha, ki vodi pogreb. Cvetje po navadi dobavijo lokalni cvetličarji, hrana pa se 

zagotovi v bližnjih restavracijah. Tudi v budističnem svetu je oblika pogreba odvisna od 

denarja, števila žalujočih in statusa, ki vplivajo na dolžino ležanja pokojnika v templju, kjer se 

vsak večer odvija ritual. Te rituale in druge storitve lahko sponzorirajo sodelavci, prijatelji, 

člani družine in drugi. Rituali so na vaseh nekoliko drugačni, vendar se vse bolj približujejo 

mestnim. Pogrebi in pogrebne storitve kot dejavnost ostajajo na Tajskem prepovedana tema, 

kljub temu pa tradicionalni pogrebi počasi prehajajo v posel in se vse bolj komercializirajo 

(Walsh 2011). 

Pogrebna industrija je zelo pomembna tudi na Japonskem, kjer je bilo že v prejšnjem desetletju 

več kot 4000 pogrebnih podjetij, kar polovico od teh pa je delovala na področju prestolnice. 

Tudi na Japonskem se stopnja smrtnosti iz leta v leto povečuje. Zanimivo je predvsem to, da se 

na Japonskem nekateri odločijo, da pogrebne slovesnosti sploh ne bodo imeli (Grossberg 2004). 

Tradicionalni pogreb na Japonskem se sestoji iz treh komponent – prva je pogrebni obred, druga 

je tempelj in duhovni vodja, tretja pa je nagrobni spomenik in grob. Po podatkih ministrstva za 

ekonomijo znaša cena pogreba na Japonskem med 14.000 in 28.000 dolarji, lahko pa seže tudi 

do 50.000 dolarjev (Grossberg 2004). 

V Združenih državah Amerike so pogrebni rituali tretja najvišja investicija v gospodinjstvih, 

takoj po naložbah v nepremičnine in avtomobile. V Severni Ameriki znašajo stroški pogreba 

med 8.000 in 10.000 dolarji, drugje po svetu pa lahko znesejo stroški pogreba tudi do 20.000 

dolarjev in več. Pogrebna dejavnost po definiciji zavzema več storitev in ritualov, kot so: 
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spremstvo žalujočih, prevoz pokojnikov, priprava pokojnika, organiziranje sprejemov, 

upravljanje groba in mnoge druge storitve (Korai in Souiden 2017). 

2.4 Stres in vloga čustev zaposlenih v pogrebni dejavnosti 

Kot je znano, so zdravstveni delavci delovna skupina, ki jih ogroža stres, malo pa se govori o 

stresu, ki je prisoten med zaposlenimi v pogrebni dejavnosti. V omenjeni dejavnosti so 

zaposleni lahko zelo izpostavljeni psihosocialnim dejavnikom, ki povzročajo stres. Njihovo 

delo je povezano s posmrtnimi ostanki, svetovanjem družinam in socialni izolaciji. Še posebej 

je te vrste delo lahko stresno za ženske. Stres na delovnem mestu lahko povzroči tesnobo, 

anksioznost in depresijo (Goldenhar idr. 2001). 

Stres v pogrebni dejavnosti je podoben stresu pri delavcih v zdravstvu, kot so delo v izmenah, 

delo preko polnega delovnega časa, potrebna potrpežljivost s svojci in drugo. Pogrebna 

dejavnost pa ima tudi specifične stresorje, kot so (Goldenhar idr. 2001): 

 neposredno delo z umrlimi ali njihovimi ostanki, 

 delo z žalujočimi, 

 potencialna stigmatizacija in osamitev, 

 travmatične izkušnje (delo z ožganimi, umrlimi dojenčki, otroki, letalskimi nesrečami, 

umori, samomori …). 

Zavedati se moramo, da je stres pri zaposlenih v pogrebni dejavnosti prisoten tudi izven 

delovnega časa in delovnega okolja. Svoje izkušnje in stres lahko prenašajo tudi na ostale člane 

družine, ki tudi lahko trpijo za depresijo in potrtostjo (anksioznostjo) (Goldenhar idr. 2001). 
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3 ANALIZA PANOGE 

Podjetje za delovanje in načrtovanje prihodnosti potrebuje analizo zunanjega okolja, saj je 

navadno okolje, v katerem podjetja delujejo, zelo nepredvidljivo in spremenljivo. Analiza 

zunanjega okolja pomaga tudi pri strateškem načrtovanju, obsega pa zbiranje informacij iz 

zunanjega okolja in njihovo analiziranje. Poznamo analizo širšega in ožjega zunanjega okolja. 

Širše okolje predstavljajo splošni dejavniki, ki ne vplivajo neposredno na delovanje podjetja, 

pomembni pa so pri dolgoročnih odločitvah. Ti splošni dejavniki so lahko ekonomski, 

tehnološki, politični, pravni ter sociološko-kulturni. Ožje zunanje okolje pa so tisti dejavniki, 

ki neposredno vplivajo na delovanje podjetja. Tu je najpomembnejše zunanje okolje panoge, v 

kateri določeno podjetje deluje (Ješovnik in Tibljaš 2002). Zavedati se moramo, da število 

ponudnikov v gospodarstvu raste, s tem se povečuje konkurenca, več konkurence pa vodi v 

večjo učinkovitost in kakovost, na trgu se pojavlja vse več inovacij, vse večja je diferenciacija 

izdelkov in storitev, večja pa je tudi izbira za potrošnike (Mathooko in Ogutu 2015). 

3.1 Metode in modeli strateške analize 

Metode in modeli analize panoge so orodja, s katerimi izboljšamo uspešnost strateške analize 

in vodijo do učeče se organizacije. Model je neke vrste predstavitev opazovanja določenega 

objekta ali dogodka. Nekateri modeli so plod določenih strokovnjakov in raziskovalcev in so 

večkrat uporabljeni v različnih panogah, gospodarstvih in drugje. Lahko pa so plod stalnega 

razvijanja in preizkušanja v določenem podjetju in služi za potrebe določenega podjetja 

(Biloslavo 2008). 

Največji problem vseh strategij je, da gre podjetje po isti poti kot vsa podjetja v panogi in 

razmišlja, da lahko stvari na enak način naredi bolje od konkurenčnega podjetja. Druga pogosta 

napaka pa je nejasna strategija trženja. Predvsem je pomembno, da podjetja ne presegajo 

zmogljivosti svojih strategij in pred oblikovanjem svoje strategije dobro analizirajo panogo, v 

kateri že delujejo ali nameravajo delovati (Magretta 2012). 

Za delovanje na dinamičnem trgu je ključnega pomena razumeti tržno strukturo v panogi in 

imeti učinkovito strategijo, da se podjetja lahko soočijo z izzivi v panogi. Analiza panoge 

zagotavlja okvir, v katerem se preučujejo organizacije (Rajasekar in Al Raee 2013). V 

nadaljevanju predstavljamo temeljne in najbolj uporabljene metode in modele analize okolja. 

3.1.1 Analiza SPIN 

Analiza SPIN (slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti) je ena izmed najbolj klasičnih in 

uporabljenih metod. Ocenjuje notranje okolje s prednostmi in slabostmi ter zunanje okolje z 

izzivi in nevarnostmi. Notranje okolje predstavlja dejavnike konkurenčnosti in temeljne 

konkurenčne prednosti, zunanje okolje pa opredeljuje ključne dejavnike uspešnosti in 



 

11 

privlačnosti trga. Ključni dejavniki uspešnosti pogojujejo uspešnost organizacije. Privlačnost 

trga v praksi velikokrat analiziramo s pomočjo Porterjeve metode petih silnic, ki je podrobno 

predstavljena v naslednjih poglavjih. Porter je opredelil tudi dejavnike privlačnosti trga, ki jih 

predstavljamo v sliki 1, na podlagi katere temelji njegova metoda petih silnic (Biloslavo 2008). 

 

Slika 1: Dejavniki privlačnosti trga 

Vir: Porter 1980, po Biloslavo 2008, 4. 

Metodo SPIN v večini primerov izvedemo po korakih, uporabimo pa lahko tudi že vnaprej 

pripravljen seznam vprašanj. Tako kot vsaka analiza ima tudi analiza SPIN nekatere slabosti, 

ki so izpostavljene predvsem v tem, da prednosti, ki jih prepoznamo, same po sebi še ne 

zagotavljajo trajne konkurenčne prednosti, saj morajo poleg tega prinašati tudi določene koristi. 

Druga slabost je pogosto ozko opredeljevanje zunanjih izzivov in nevarnosti, poleg tega pa se 

analiza lahko osredotoči le na posamezne elemente notranjega in zunanjega okolja, ne pa na 

celoto (Biloslavo 2008). 

Analiza SPIN pomaga odgovoriti na vprašanje, ki si ga postavljajo mnogi managerji – ali je 

bolje investirati v svoje prednosti ali v slabosti, da jih čim bolj odpravimo. Analizo je treba 

presojati in primerjati tudi s konkurenco v panogi. Analiza SPIN lahko postavi temelje za 

oblikovanje možnosti razvoja. Na podlagi analize SPIN so nastale tudi druge podobne analize, 

ki so izpeljane iz osnov omenjene analize (Duh 2015).  

Panoga 
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3.1.2 Scenariji 

Scenariji so predstave o mogočih dogodkih v prihodnosti, ki jih podjetja prepoznajo kot 

nevarnosti ali možnosti za razvoj podjetja v prihodnosti. Metoda scenarijev je še posebej 

primerna za podjetja, ki delujejo v hitro spreminjajočih se okoljih. Velikokrat se v prihodnosti 

namreč lahko zgodi nekaj nepredvidljivega, kar se nam danes zdi povsem nemogoče. Za pomoč 

pri oblikovanju scenarijev moramo v okolju poiskati dejavnike, za katere vemo, kako se bodo 

razvijali, in dejavnike, za katere ne vemo, kako se bodo razvijali (Biloslavo 2008). 

Metoda scenarija v podjetjih na nek način spodbuja razmišljanje, kako se bo določena panoga 

v prihodnosti spremenila. Pomembno je tudi, da ob snovanju scenarijev upoštevamo različne 

sile, ki vplivajo na spremembe v prihodnosti. Po navadi v podjetjih oblikujejo dva do tri 

scenarije (Duh 2015). 

3.1.3 Portfeljska analiza 

Portfeljska analiza ocenjuje izpostavljenost poslovnim tveganjem in stopnjo izkoriščanja 

poslovnih priložnosti s pomočjo grafičnih prikazov. S pomočjo portfeljske analize razdelimo 

organizacijo na programe in programske enote ter opazujemo vsako posebej. Pri tem 

ugotavljamo, kako naj razdelimo določena sredstva, ki jih imamo na razpolago, da bo 

organizacija čim bolj uspešna. Kot vsaka analiza ima tudi portfeljska svoje slabosti. Usmerjena 

je predvsem v programe in programske enote, ne pa v temeljne zmožnosti podjetja, kar pa ni 

dobro za razvoj in ohranitev konkurenčnih prednosti. Poznamo več različnih portfeljskih 

modelov, ki jih uporabljamo v različnih podjetjih (Biloslavo 2008). 

Portfeljska analiza je pomembna za oblikovanje temeljne strategije podjetja in še posebej za 

podjetja, ki imajo več skupin proizvodov, saj lahko zagotavlja dolgoročen uspeh podjetja v 

prihodnosti (Duh 2015). 

3.1.4 Veriga vrednosti 

Osredotoča se na posamezne dejavnosti znotraj podjetja in na to, kako te ustvarjajo dodano 

vrednost v podjetju, stroške, ki jih povzročajo, in kako vplivajo na povezave med 

organizacijami tako horizontalno kot vertikalno. Veriga vrednosti je delo Michaela Porterja, ki 

je delil dejavnosti organizacije v dve skupini; poimenoval jih je temeljne in podporne 

dejavnosti. Med temeljne dejavnosti je uvrstil vhodno logistiko, proizvodnjo, izhodno logistiko, 

trženje oziroma prodajo in poprodajne storitve. Podporne dejavnosti pa so nabava, razvoj in 

raziskovanje, management sodelavcev in infrastruktura organizacije. Temeljne dejavnosti 

zadovoljujejo odjemalce, podporne pa skrbijo za izvajanje temeljnih dejavnosti. Verigo 

vrednosti moramo pripraviti posebej za vsak proizvod, program in odjemalca, saj lahko le tako 

ugotovimo, kje ustvarjamo dobiček (Biloslavo 2008). 
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3.2 Porterjev model analize panoge 

Med raziskovalci je ena izmed najbolj uveljavljenih metod model petih silnic, ki zagotavlja 

okvir za preučevanje strukture industrije v konkurenčne sile, ki vplivajo na analizo panoge. 

Michael Porter je od začetka svojega raziskovanja delal na konkurenčnih silah na trgih. Njegov 

prvi članek z naslovom »Kako strategija oblikovanja konkurenčnih sil oblikuje strategijo« je 

bil objavljen v leta 1979 v »Harvard Business Review«. V tem prispevku je predstavil svojo 

metodo petih silnic. Znotraj prispevka je predstavil svoje argumente, da konkurenca v kateri 

koli panogi ni le med akterji v panogi, ki jih imenujemo tekmeci ali konkurenti v panogi, temveč 

moramo pogledati širše in analizirati vse konkurenčne sile, ki ustvarjajo pritisk na cene, stroške, 

stopnjo naložb in druge dejavnike, ki vplivajo na stopnjo konkurenčnosti v panogi. Te sile so 

poleg konkurentov tudi kupci, dobavitelji, potencialni udeleženci in nadomestni izdelki 

oziroma substituti. Porter je v nadaljnjem raziskovanju svoj model prikazal skozi študije 

primerov, s katerimi je prikazal uporabnost svoje metode (Rajasekar in Al Raee 2013). 

Avtor metode petih silnic meni, da je za podjetje pomembno predvsem, da mora podrobno 

preučiti konkurenčnost znotraj panoge, v kateri deluje. Zato mora vsako podjetje preučiti vsako 

od konkurenčnih sil, ki se pojavljajo v določeni panogi (Duh 2015). Po Porterjevem mnenju 

izhajajo ključni vplivi okolja na podjetje iz njegovega ožjega okolja, torej iz panoge. Poleg 

vplivov panoge pa Porter omenja tudi značilnosti gospodarstva, ki lahko prav tako vplivajo na 

konkurenčnost določenih podjetij (Pučko, Čarter in Rejc Buhovac 2006). 

Porterjevo delo je oblikovalo generacije managerjev. V besedilu svojega dela je opisal pet 

silnic, ki oblikujejo strukturo v vseh panogah in v veliki meri določajo pravila konkurenčnosti 

ter oblikujejo temeljne vzroke za dobičkonosnost v panogi. Silnice so neke vrste grožnje, ki jih 

predstavlja konkurenčno rivalstvo, kupci, dobavitelji, potencialni novinci in nadomestki. Po 

Porterju skupna ali kolektivna moč silnic določi končni potencial za uspeh oziroma ustvarjanje 

dobička v določeni panogi. Leta 2008, ko je Porter posodobil svojo metodo petih silnic, je 

poudaril, da se ta lahko uporabi za razumevanje strateškega stanja za posamezna podjetja v 

panogi (Dobbs 2014). 

Kot smo že omenili, je ena izmed najbolj razširjenih in uporabljenih metod analize panoge. S 

pomočjo omenjene metode lahko podjetje poišče svoj položaj v panogi, hkrati pa prepozna 

svojo konkurenco in se tako laže brani pred potencialnimi in obstoječimi konkurenti. Porterjeva 

metoda predvideva analizo petih silnic, ki so (Ješovnik in Tibljaš 2002): 

 Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo. Novi konkurenti prinesejo v panogo večjo 

konkurenco, lahko znižajo cene in s tem znižanje dobičkonosnosti. V vsaki panogi pa 

obstajajo določene oviri, ki lahko novim konkurentom preprečijo vstop v panogo. V vsaki 

panogi so ovire specifične. Te ovire so: začetni kapital, ekonomija obsega, oviran dostop 

do distrubucijskih kanalov, diferenciacija proizvoda, stroški, politika in stroški zamenjave 

(Ješovnik in Tibljaš2002). 
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Porter opisuje grožnjo novih konkurentov, ki so neposredno povezani s panogo, in trdi, da 

ni nujno, da novi konkurenti vstopajo v panogo, temveč je dovolj že grožnja, da bodo novi 

konkurenti vstopili v panogo oziroma da obstaja možnost za to. To dejstvo spodbuja 

konkurenco in s tem vpliva tudi na dobičkonosnost obstoječih podjetij v panogi. Grožnja 

novih udeležencev v panogi je odvisna od ovir za vstop v panogo. Za vstop v panogo je 

pomembna ekonomija obsega glede zmožnosti podjetja, da poveča produktivnost ali 

zmanjša svoje stroške, zelo pomembne so tudi kapitalske ovire. Med kapitalske ovire 

štejemo denarne zahteve za infrastrukturo, ki je potrebna za proizvodnjo ali za dobavo 

blaga in storitev. V zadnjem času lahko fizično infrastrukturo nadomestijo tehnološke 

naložbe, kot je spletna dostava. Oviro za vstop v panogo predstavlja tudi negativen odziv 

kupcev, ki novo blago ali storitve ne upoštevajo enakovredno (Mathooko in Ogutu 2015). 

V panogo novi ponudniki prinesejo nove zmogljivosti, vire, veliko željo po uspehu in po 

osvojitvi tržnega deleža, zato lahko za podjetja, ki že delujejo v panogi, pomenijo veliko 

nevarnost. Vstopne ovire so lahko zelo otežujoče za podjetja, ki želijo vstopiti v panogo, 

če samo za primer pogledamo, da v Združenih državah Amerike po letu 1930 ni bilo 

ustanovljenega nobenega novega avtomobilskega podjetja zaradi visokih začetnih vložkov 

(Duh 2015). 

 Obstoječi konkurenti in njihova tekmovalnost. Podjetja v panogi uporabljajo različne 

strategije za povečanje svojega tržnega deleža in zmanjšanje tržnega deleža konkurentov. 

To lahko dosežejo z zniževanjem cene, uvajanjem novih izdelkov, poprodajnimi storitvami 

in mnogimi drugimi dejavnostmi. Konkurenčnost oziroma tekmovalnost se v panogi ves 

čas spreminja. Visoka tekmovalnost med konkurenti lahko povzroči znižanje cen, uvedbo 

novih izdelkov in izboljšanje storitve ali proizvoda (Ješovnik in Tibljaš 2002). 

Podjetja v panogi so odvisna med seboj. Vsaka poteza, ki jo izvede neko podjetje v panogi, 

vpliva na druga podjetja v panogi. Porter stopnjo intenzivnosti tekmovalnosti med 

konkurenti v panogi pripisuje številu konkurentov, stopnji rasti panoge, značilnosti 

proizvoda ali storitve, višini stalnih stroškov, zmogljivostim, obsegu izstopnih pregrad in 

raznolikosti rivalov (Duh 2015). 

 Nevarnost substitutov (nadomestkov). Substituti so proizvodi, ki jih lahko proizvajajo 

podjetja v isti panogi ali v drugi panogi. Substituti zadovoljujejo enake potrebe kot osnovni 

izdelek, lahko so tudi cenejši ali pa imajo tudi boljše lastnosti (Ješovnik in Tibljaš 2002).  

Nevarnost substitutov je večja, če je substitut stroškovno bolj učinkovit v primerjavi z 

izvirnim izdelkom (Mathooko in Ogutu 2015). Če je za kupca ugodnejša zamenjava s 

substitutom glede na kakovost ali ceno, lahko torej substituti ogrozijo privlačnost panoge. 

Na cene v panogi vplivajo tudi nevarnosti substitutov (Duh 2015). 

 Pogajalska moč kupcev. Kupci lahko, če imajo moč, zahtevajo nižje cene ali/in višjo 

kakovost izdelka. Kupci imajo večjo pogajalsko moč, če so koncentrirani, če kupujejo pri 

istem dobavitelju večje količine, če so proizvodi standardizirani, če zamenjava izdelkov 

predstavlja majhne stroške, če kupci z izdelki dosegajo majhne dobičke, če izdelki ne 

vplivajo na kakovost in ceno končnega proizvoda kupca in če imajo kupci popolne 
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informacije. Novi substituti in novi udeleženci v panogi oziroma konkurenti zmanjšujejo 

monopol, ki so ga imela nekatera podjetja v določenih panogah. Informacije omogočajo 

kupcem, da primerjajo storitev ali izdelek glede kakovosti, širine ponudbe in cene 

(Mathooko in Ogutu 2015). 

Kupci se lahko tudi povežejo in tvorijo skupino, ki je še močnejša in lahko še bolj vpliva 

na konkurenčnost v panogi. Kupci so močni, če nabavljajo velike količine proizvodov ali 

storitev, če imajo možnost sami izdelovati proizvode, ki jih kupujejo, če obstaja veliko 

alternativ, če nabavljeni material predstavlja visok delež v kupčevih stroških, če kupec 

dosega nizke dobičke in če nabavljeni proizvod ni pomemben z vidika končne kakovosti 

izdelka, ki ga proizvaja kupec (Duh 2015). 

 Pogajalska moč dobaviteljev. Dobavitelji lahko pritiskajo na proizvajalce z zvišanjem cen 

ali znižanjem kakovosti. Manjše kot je število dobaviteljev in če ne obstajajo substituti, 

tem večja je pogajalska moč dobaviteljev (Ješovnik in Tibljaš 2002).  

V analizi panoge so dobavitelji definirani kot podjetja ali posamezniki, ki zagotavljajo 

potrebne materiale, informacije in znanje za proizvajanje blaga ali storitev v določenih 

podjetjih (Mathooko in Ogutu 2015). 

Dobavitelji ali skupina dobaviteljev je močna, če je malo dobaviteljev določenega 

materiala, če je proizvod ali storitev enkraten, če substituti še niso na voljo in panoga kupca 

ni pomembna za dobavitelja (Duh 2015). 

Nekateri avtorji kljub široki uporabi Porterjevega modela opozarjajo na njegove slabosti. Model 

naj bi bil preozek, saj uporablja le ekonomske in kvantitativne dejavnike, usmerjen je k velikim 

podjetjem, zanemarja politiko, oblast, zgodovino panoge, kulturo in kulturno okolje (Ješovnik 

in Tibljaš 2002). 

Porter je k svoji metodi kasneje dodal, da bi lahko dodatna dejavnika, kot sta gospodarska 

recesija in dvig tehnologije, imela neposreden učinek na pet silnic. Tehnologija je pomembna 

predvsem za tiste organizacije, ki so vlagale v uporabo naprednih tehnologij in so s tem 

izboljšale svoj konkurenčni položaj (Rajasekar in Al Raee 2013). Seveda imajo po besedah 

Porterja veliko vlogo pri doseganju konkurenčnosti podjetja v panogi tudi značilnosti 

narodnega gospodarstva, kar se lahko vidi tudi po tem, da so podjetja v nekaterih državah zelo 

uspešna v določenih panogah in pri izdelavi določenih proizvodov. Porter ugotavlja, da to, kar 

določa konkurenčno prednost določenim podjetjem pred podjetji iz tujine, zajema pogoje glede 

proizvodnih dejavnikov, pogoje glede povpraševanja, povezane in podporne panoge, strategijo, 

strukturo in rivalstvo (tradicija) ter vlada in naključje (Pučko, Čarter in Rejc Buhovac 2006). 

V sliki 2 predstavljamo razširjeno podobo Porterjeve metode petih silnic z dodatkom vpliva 

narodnega gospodarstva. 
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Slika 2: Ključne konkurenčne značilnosti panoge po Porterju 

Vir: Pučko, Čarter in Rejc-Buhovac 2006. 

Porterjeva metode je kasneje doživela številna preoblikovanja, dopolnjevali so jo strani različni 

avtorji. Wheelen in Hunger (2012) sta ji na primer leta 2010 dodala še šesto silo, ki sta jo 

poimenovala drugi udeleženci, predstavlja pa moč vpliva vlade, lokalnih skupnosti, sindikatov 

in drugih skupin, ki lahko vplivajo na dejavnosti v panogi (Duh 2015). 

Porterjeva metoda petih silnic je močno in pomembno orodje za analizo okolja v številnih 

panogah v različnih okoljih, ki vpliva na nekatere spremembe v izdelku ali storitvi. Pomemben 

dejavnik pri izvajanju Porterjeve metode analize je natančna opredelitev meja panoge, ki jo 

analiziramo. Eno izmed mej določa obseg izdelkov ali storitev, drugo mejo pa določa 

geografsko okolje. Če mej jasno ne opredelimo, lahko pride v analizi do ključnih napak, kar 

lahko zelo negativno vpliva na analizo in kasneje na oblikovanje strategije (Rajasekar in Al 

Raee 2013). 

Omenjena metoda verjame, da je uspeh konkurenčne strategije podjetja odvisen od položaja 

podjetja v njegovem okolju in njegove sposobnosti, da se brani v konkurenčnem okolju in 

vpliva na sile, ki delujejo v okolju. Porterjeva analiza temelji na silnicah konkurence in pomaga 

ustvariti celovito sliko različnih silnic, ki oblikujejo panogo in vsakdanjo konkurenco znotraj 

nje (Mathooko in Ogutu 2015). 
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Praktična aplikacija metode pa je v praksi bolj zahtevna, kot se zdi na prvi pogled. Tudi sam 

avtor priznava, da je bil velikokrat priča napačni uporabi njegove metode. V nadaljevanju 

predstavljamo naslednje izzive pri uporabi metode petih silnic (Dobbs 2014): 

 Pomanjkanje globine. Mnogi izvajalci analize pri uporabi metode petih silnic pogosto 

delajo napake, kar lahko vodi v nepopolno in netočno analizo, kar pa vodi v napačno 

analizo, napačno odločanje in s tem do slabih ali celo katastrofalnih organizacijskih 

rezultatov.  

 Pomanjkanje strukturirane analize. Znotraj metode je prisotno pomanjkanje kvantitativnih 

ukrepov, kar priznava tudi avtor sam. Ocenjevanje je pogosto samovoljno, kvalitativno in 

ni podprto z različnimi analizami.  

 Pomanjkanje strateškega vpogleda. Nekateri avtorji celo trdijo, da je zaradi pomanjkanja 

uporabe kvantitativnih metod analiza le orodje za ocenjevanje privlačnosti v panogi, ne pa 

strateški vpogled v to, kako lahko podjetje konkurira znotraj panoge.  

Bistvo Porterjeve metode petih silnic je, da mora podjetje s pomočjo analize značilnosti okolja 

izbrati pravo strategijo za delovanje (Pučko, Čarter in Rejc Buhovac 2006). 
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4 ANALIZA PANOGE POGREBNIH STORITEV V SLOVENIJI 

Cilj naše diplomske naloge je oblikovati poglobljeno analizo panoge pogrebnih storitev v 

Sloveniji, pri čemer smo kot analitično orodje uporabili med raziskovalci zelo priznan model 

petih silnic Michaela Porterja. Poskusili smo poudariti kratkoročne in dolgoročne izzive, s 

katerimi se bo srečalo vsako podjetje, bodisi že uveljavljeno ali novo, v pogrebni panogi v 

Sloveniji. 

Analiza večinoma temelji na statističnih podatkih, pridobljenih s spletnih strani Bisnode in 

Statističnega urada Republike Slovenije, ter podatkih s spletnih strani ponudnikov pogrebnih 

storitev ter telefonskih pogovorih z nekaterimi ponudniki. 

4.1 Opredelitev ekonomskih značilnosti panoge 

Poslovni svet se dandanes zelo hitro spreminja, gospodarstvo pa je zelo konkurenčno in 

dinamično, kar zahteva, da podjetja načrtujejo in predvidevajo dogodke v negotovi prihodnosti 

z oblikovanjem ustreznih strategij (Mathooko in Ogutu 2015). 

V diplomski nalogi smo obravnavali panogo pogrebna dejavnost. Dodana vrednost na 

zaposlenega v panogi pogrebna dejavnost je v letu 2016 znašala 38.449,36 evrov. V celotnem 

gospodarstvu v Sloveniji je v letu 2016 znašala dodana vrednost na zaposlenega 41.896,00 

evrov. Kazalnik gospodarnosti poslovanja v panogi je znašal 1,03, kar je nekoliko nižje od 

celote slovenskega gospodarstva (Bisnode 2017a). 

Kazalnik gospodarnosti je kazalnik, ki kaže uspešnost poslovanja brez upoštevanja vplivov 

financiranja in izrednih vplivov ter je opredeljen kot razmerje med poslovnimi prihodki in 

poslovnimi odhodki (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 2018). Kazalnik 

gospodarnosti izračunamo z naslednjim obrazcem: 

𝐾𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

4.1.1 Velikost trga in povpraševanje 

Celotna panoga pogrebne dejavnosti je v letu 2016 imela 20.535.220,85 evrov prihodkov in 

19.878.461,14 evrov odhodkov. Čisti poslovni izid obračunskega leta je bil v dejavnosti 

pozitiven, in sicer 579.180,99 evrov (Bisnode 2017b).  

V preglednici 1 so prikazani pomembnejši finančni kazalniki za pogrebno dejavnost in celotno 

gospodarstvo v Sloveniji v letu 2016. 
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Preglednica 1: Finančni kazalniki za pogrebno dejavnost in celotno gospodarstvo v 

Sloveniji za leto 2016 

Kazalnik 

Pogrebna 

dejavnost  

(v EUR) 

Celotno 

gospodarstvo  

(v EUR) 

Delež pogrebne 

dejavnosti glede na 

celotno gospodarstvo 

(v %) 

Celotni prihodki 20.535.220,85 82.896.474.063,77 0,0247 

Prihodki od prodaje 20.310.930,03 81.389.009.617,12 0,0249 

Odhodki  19.878461,14 79.151.806.046,98 0,0251 

Čisti poslovni izid  579.180,99 3.186.827.212,51 0,0181 

Vir: Bisnode 2017b. 

Kot je razvidno iz preglednice, lahko vidimo, da je trg pogrebnih dejavnosti v Sloveniji glede 

na celotno gospodarstvo majhen. Celotni prihodki pogrebne dejavnosti predstavljajo 0,0247 

odstotkov v prihodkih celotnega gospodarstva. Tudi čisti poslovni izid v panogi glede na 

celotno gospodarstvo predstavlja majhen delež. Prav tako iz podatkov predvidevamo, da je tudi 

povpraševanje glede na celotni trg majhno. Kljub temu je povpraševanje konstantno, saj vemo, 

da bo vsakdo od nas v prihodnosti potreboval določene storitve, ki jih ponujajo podjetja v 

pogrebni dejavnosti. 

V naslednji preglednici predstavljamo delež čistega dobička v skupnih prihodkih, v prihodkih 

od prodaje in odhodkih v obravnavani panogi pogrebna dejavnost. Za primerjavo enake podatke 

predstavljamo tudi za celotno gospodarstvo Slovenije v letu 2016. 

Preglednica 2:  Delež čistega dobička v skupnih prihodkih, v prihodkih od prodaje in 

odhodkih v pogrebni dejavnosti in celotnem gospodarstvu v letu 2016 

 Pogrebna 

dejavnost (v %) 

Celotno 

gospodarstvo (v %) 

Delež čistega dobička v skupnih prihodkih 

(čista dobičkonosnost prihodkov) 

2,82 3,84 

Delež čistega dobička v prihodkih od prodaje 2,82 3,91 

Delež čistega dobička v odhodkih 2,91 4,02 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov Bisnode 2017b. 

Kot je razvidno iz preglednice 2, ima pogrebna dejavnost v vseh obravnavanih primerih (skupni 

prihodki, prihodki od prodaje in odhodki) nižje deleže čistega dobička od celotnega 

gospodarstva. Odstopanje je približno za 1 odstotno točko. 

4.1.2 Življenjski cikel panoge 

Življenjski cikel panoge je tesno povezan s Porterjevimi petimi silnicami, saj se s časom panoga 

spreminja in gre skozi različne faze (nastanek, rast, zrelost in upad). Tako se tudi konkurenčne 
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sile spreminjajo skozi čas. Zato je zelo pomembno, da vemo, v katerem ciklu se nahaja panoga. 

V času nove panoge, ko je ta v nastanku, potrošniki kupujejo proizvode ne glede na ceno. 

Nobeno podjetje nima velikega tržnega deleža, kar imenujemo tudi fragmentirana panoga. 

Kasneje, ko se pojavijo nova podjetja v panogi, se konkurenca poveča, cene padejo, podjetja 

zato začnejo zmanjševati stroške in diferencirati svoje proizvode (Duh 2015). 

V času, ko je panoga zrela, je v panogi nekaj velikih podjetij, ki diferencirajo svoje proizvode, 

kupci so čedalje bolj zahtevni, cena pa je ključna. Ko začne panoga upadati, se rast prodaje 

upočasni ali začne upadati, podjetja pa lahko začnejo preoblikovanje (Duh 2015). 

Menimo, da je panoga pogrebne dejavnosti v obdobju zrelosti, vendar z državno sprostitvijo 

trga s spremembo zakona, ki dejavnost uvršča na trg in prepušča odločitev o izbiri podjetja, ki 

bo opravilo storitev, potrošnikom, lahko pričakujemo določeno rast. Po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije (SURS 2018) je število podjetij v panogi dokaj konstantno skozi 

leta, kar je vidno tudi v sliki 3.  

 

Slika 3: Število podjetij v panogi pogrebna dejavnost med leti 2008 in 2016. 

Vir: SURS 2018. 

4.1.3 Zaposleni v panogi 

V panogi je bilo v letu 2016 na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 234,92 

zaposlenih. Več kot polovico podjetij ima zaposlenih od enega do pet zaposlencev. V naslednji 

preglednici 3 predstavljamo podjetja v panogi, ki imajo največ zaposlenih in višino prihodkov 

na zaposlenega v letu 2016. Pri tem opozarjamo, da podatki za vsa podjetja niso objavljeni. 
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Preglednica 3:  Podjetja, ki imajo največje število zaposlenih v panogi pogrebna 

dejavnost in njihovi prihodki na zaposlenega v letu 2016 

Podjetje 
Število zaposlencev na 

podlagi delovnih ur 

Prihodki na 

zaposlenega v letu 

2016 (v EUR) 

Žale, d. o. o, Ljubljana 95,20 88.008,60 

Mir, d. o. o., Videm pri Ptuju 12 49.847,66 

Almaja, d. o. o., Lenart v Slov. Goricah 11,13 60.003,93 

Aleksandra Vučkić Banfi, d. o. o., Murska 

Sobota 

9 76.988,17 

Andrej Vrbančič, s. p., Dob 8,25 86.179,70 

Vir: Bisnode 2017a. 

Kot je razvidno iz preglednice 3, je prihodek na zaposlenega v obravnavanih podjetjih zelo 

različen, najvišji je bil v letu 2016 v največjem podjetju Žale, d. o. o. Različno je tudi število 

zaposlenih v podjetjih, še posebej izstopa podjetje Žale, d. o. o., ki je največje po številu 

zaposlenih v panogi pogrebna dejavnost (Bisnode 2017a). 

V preglednici 4 so prikazani še nekateri pomembni kazalniki tako za panogo pogrebna 

dejavnost kot tudi za celotno gospodarstvo v letu 2016. Prihodki na zaposlenega v panogi so v 

letu 2016 znašali 87.748,91 evra, v celotnem gospodarstvu pa 184.164,41, kar nam da vedeti, 

da so prihodki na zaposlenega v dejavnosti relativno nizki. Povprečna mesečna plača na 

zaposlenca v panogi je v letu 2016 znašala 1.728,98 evrov, v celotnem gospodarstvu pa 

1.535,72. Kot vidimo je plača v panogi višja od povprečja v gospodarstvu, kar je verjetno 

posledica tega, da je delo zelo specifično in tudi psihično naporno, zato verjetno ni veliko 

posameznikov na trgu delovne sile, ki so pripravljeni opravljati delo v obravnavani dejavnosti. 

V panogi pa je bila leta 2016 nižja dodana vrednost na zaposlenega kot v celotnem gospodarstvu 

Slovenije (Bisnode 2017a). 

Preglednica 4: Primerjava izbranih kazalnikov za pogrebno dejavnost in celotno 

gospodarstvo v letu 2016 

Kazalnik Pogrebna dejavnost Celotno gospodarstvo 

Prihodki na zaposlenega 87.748,91 184.164,41 

Povprečna mesečna plača na zaposlenca 1.728,98 1.535,72 

Dodana vrednost na zaposlenega 38.449,36 41.896,00 

Čisti dobiček na zaposlenega 2.465,44 6.935,55 

Donosnost sredstev 2,22 3,60 

Donosnost kapitala 2,76 7,79 

Vir: Bisnode 2017a. 

Če podrobneje pogledamo še čisti dobiček na zaposlenega v panogi in gospodarstvu v letu 2016, 

vidimo, da je čisti dobiček na zaposlenega v gospodarstvu veliko višji kot v pogrebni dejavnosti. 
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Prav tako je nižja donosnost sredstev in donosnost kapitala v panogi glede na celotno 

gospodarstvo, kar kaže, da podjetja v panogi pogrebna dejavnost poslujejo slabše v primerjavi 

s podjetji v celotnem gospodarstvu (Bisnode 2017a). 

4.2 Analiza panoge – Porterjev model 

Porterjeva analiza okolja, imenovana model petih silnic, temelji na mikroekonomiji in so jo 

različna podjetja in raziskovalcev sprejeli kot eno najbolj uporabljenih in primernih metod 

analiziranja okolja in snovanja strategij (Mathooko in Ogutu 2015). 

4.2.1 Konkurenca med obstoječimi podjetji v panogi 

Konkurenco med obstoječimi podjetji v panogi opredelimo kot prizadevanje obstoječih 

konkurentov v panogi, da bi ohranili ali izboljšali svoj tržni delež, prihodke, donosnost in druge 

kazalnike. Visoka konkurenčnost v panogi omejuje dobičkonosnost. V različnih panogah 

poznamo različne dejavnike konkurenčnosti, od zniževanja cen, uvedbe novih izdelkov, 

izboljšanje storitev in izdelkov do oglaševalskih akcij. Analizo konkurence med obstoječimi 

podjetji v panogi lahko razdelimo na več delov, in sicer: koncentracijo, velikost in moč 

konkurentov, stopnjo rasti panog, izstopne ovire in zavezanost podjetij v panogi, poznavanje 

konkurentov, cenovna konkurenčnost in druge konkurenčne dimenzije (Rajasekar in Al Raee 

2013).  

Vsa podjetja v panogi si navadno želijo obdržati ali pa celo povečati svoj tržni delež, pri čemer 

si pomagajo s svojo strategijo poslovanja. Stopnja konkurenčnosti v panogi je odvisna od 

različnih dejavnikov, nekatere od njih predstavljamo v naslednjem besedilu. 

Koncentracija, velikost in moč konkurentov 

V vsaki panogi je število konkurentov pomembno, prav tako je to tudi v panogi pogrebnih 

storitev. Pomembna je njihova velikost in tudi moč, ki jo merimo predvsem v finančni obliki.  

V panogi je večino let konstantno število podjetij, kar smo prikazali tudi v sliki 3 (na strani 21). 

V panogi je po velikosti le eno srednje veliko podjetje, to je podjetje Žale, d. o. o., ki deluje v 

Ljubljani, ostala podjetja so majhna ali mikro podjetja (Bisnode 2017b). 

Podjetje Žale, d. o. o., je tudi največje podjetje po višini prihodkov in seveda po številu 

zaposlenih. Povprečno je bilo v podjetju Žale je bilo v letu 2016 zaposlenih 95,2 oseb. V 

naslednji preglednici 5 je predstavljenih deset največjih podjetij glede na prihodke iz panoge 

pogrebnih dejavnosti in njihovi prihodki v letu 2016. 
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Preglednica 5: Podjetja v panogi pogrebna dejavnost z največ ustvarjenimi prihodki v 

letu 2016 

Podjetje 

Prihodki v letu 

2016 (v EUR) 

Delež prihodkov 

podjetja v prihodkih 

podjetja Žale, 

d. o. o. (v %) 

Žale, d. o. o., Ljubljana 8.378.419 100,00 

Pogrebno podjetje Maribor, d. d., Maribor 2.636.787 31,47 

Veking, d. o. o., Celje 960.201 11,46 

Yamaco, d. o. o., Maribor 814.673 9,72 

Andrej Verbančič, s. p., Dob 710.982 8,48 

Almaja, d. o. o., Lenart  669.806 7,99 

Aleksandra Vučin Banfi, s. p., Murska sobota 632.957 7,55 

Mir, d. o. o., Videm pri Ptuju 598.408 7,14 

Dušan Bratuša, s. p., Križevci pri Ljutomeru 504.190 6,01 

Gekott, d. o. o., Šmarje pri Jelšah 499.462 5,96 

Vir: Bisnode 2017a. 

Kot je že omenjeno, je podjetje Žale, d. o. o., daleč največje podjetje v panogi tudi po prihodkih. 

Ustvarja več kot trikrat več prihodkov kot naslednje podjetje, ki ima sedež v drugem največjem 

mestu v državi, in sicer v Mariboru. Na tretjem mestu najdemo prvo podjetje, ki je popolnoma 

v zasebnih rokah, in sicer podjetje s sedežem v Celju. Kot lahko vidimo, so največja podjetja 

razdeljena po večjih Slovenskih mestih. 

Za lažje razumevanje pomena in velikosti podjetja dodajamo še sliko 4, v kateri grafično 

ponazarjamo podatke o deležu prihodkov izbranih podjetij v prihodkih največjega podjetja v 

panogi, kjer je vidno veliko odstopanje podjetja Žale, d. o. o. 

V naslednji preglednici 6 primerjamo višino čistega dobička v podjetjih znotraj panoge v letu 

2016. Kot je razvidno, zaporedje ni enako kot pri prihodkih. Na prvem mestu najdemo 

mariborsko pogrebno podjetje, ki močno presega dobičke podjetij v panogi, sledi mu podjetje 

Veking, d. o. o., ki je tretje po prihodkih, in podjetje Žale, d. o. o., ki ima največ prihodkov med 

podjetji v panogi. 

Tudi v tem primeru smo za večjo preglednost in razumljivost dodali grafični prikaz deleža 

dobička izbranih podjetij v dobičku Pogrebnega podjetja Maribor, d. d., ki ima najvišji dobiček 

v panogi. Grafični prikaz je predstavljen v sliki 5. 
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Slika 4: Grafični prikaz deleža prihodkov izbranega podjetja v  

prihodkih podjetja Žale, d. o. o. 

Vir: Bisnode 2017a. 

Preglednica 6: Podjetja v panogi pogrebna dejavnost z najvišjimi dobički v letu 2016 

Podjetje 

Čisti 

dobiček v 

letu 2016 

(v EUR) 

Delež dobička podjetja v 

dobičku pogrebno 

podjetje Maribor, d. d. 

(v %) 

Pogrebno podjetje Maribor, d. d., Maribor  335.930 100,00 

Veking, d. o. o, Celje 53.914 16,04 

Žale, d. o. o., Ljubljana 48.989 14,58 

Aleksandra Vučin Banfi, s. p., Murska Sobota 37.977 11,30 

Marko Žičkar, s. p., Brežic 33.237 9,89 

Elektro in pogrebne storitve Usar, Velenje 28.048 8,34 

Ivan Ropotar, s. p., Šempeter v Savinjski dolini 24.531 7,30 

Mir, d. o. o., Videm pri Ptuju 21.718 6,46 

Babajić, d. o. o., Velenje 21.658 6,44 

Gekott, d. o. o., Šmarje pri Jelšah 21.305 3,34 

Vir: Bisnode 2017a. 
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Slika 5: Grafični prikaz deleža dobička v izbranih podjetjih v dobičku podjetja 

Pogrebno podjetje Maribor, d. d. 

Zanimiva je tudi razporeditev delujočih podjetij v panogi glede na regijo, v kateri delujejo, in 

glede na število prebivalcev, ki živijo v regiji. Največ podjetij je v savinjski in pomurski regiji, 

sledi pa jugovzhodna regija, ki je po tem merilu regija z najvišjo konkurenco, saj eno pogrebno 

podjetje v povprečju pokriva najmanj prebivalcev. Obalno-kraška in zasavska regija nimata 

ponudnikov pogrebnih storitev, te storitve pa v teh krajih opravljajo večinoma komunalna 

podjetja. Goriška regija je z edinim ponudnikom, poleg omenjenih dveh, najbolj nekonkurenčna 

regija v Sloveniji v obravnavani panogi. 

Preglednica 7: Število delujočih podjetij v panogi pogrebna dejavnost v letu 2016 glede 

na regijo 

Regija 

Število 

podjetij 

Število 

prebivalcev 

Število prebivalcev na 

pogrebno podjetje 

Gorenjska 5 203.838 40.767 

Goriška 1 118.064 118.064 

Jugovzhodna  8 142.566 17.820 

Koroška  2 71.040 35.520 

Obalno-kraška 0 113.070 – 

Osrednjeslovenska 8 537.023 67.127 

Podravska 12 322.553 26.879 

Pomurska  6 116.078 19.346 

Posavska 1 75.711 75.711 

Primorsko-notranjska 2 52.523 26.262 

Savinjska  14 254.318 18.157 

Zasavska 0 57.404 - 

Vir: Bisnode 2017a; SURS 2018. 
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Stopnja rasti v panogi 

Generalno v veliki večini panog ocenjujemo dva tipa rasti. Eden je povezan z realno rastjo in 

pripravljenost kupcev, da bodo storitve ali izdelek v določeni panogi kupili, druga pa je rast 

potencialnih kupcev, ki izdelka ali storitve še niso potrebovali (Rajasekar in Al Raee 2013). V 

pogrebni dejavnosti sta pomembna oba vidika.  

V sliki 6 lahko vidimo število umrlih v Sloveniji med leti 1954 in 2016. Kot vidimo se je število 

povečalo, prisotna pa so določena nihanja. V zadnjih šestih letih vidimo, da število smrti v 

Sloveniji rahlo raste iz leta v leto z izjemo leta 2014 in 2016. Iz leta 2010 na leto 2016 pa se je 

število umrlih povečalo za slabih šest odstotkov. Iz tega lahko zaključimo, da panoga v zadnjih 

letih raste. 

 

Slika 6: Število umrlih v Sloveniji med leti 1954 in 2016 

Vir: SURS 2018. 

V naslednji sliki 7 je prikazana razporeditev števila smrti v Sloveniji glede na regijo. Iz slike je 

razvidno, da je največ smrti v podravski, savinjski in osrednjeslovenski regiji, najmanj pa v 

primorsko-notranjski in zasavski. 
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Slika 7: Število umrlih v letu 2016 v Sloveniji glede na statistično regijo 

Vir: SURS 2018 

Izstopne ovire in zavezanost podjetij v panogi 

Izstopne ovire lahko nastanejo zaradi zavezujočih pogodb, ki so lahko značilne za določene 

panoge. Izstopne ovire iz panoge lahko povzročijo velike konkurenčne pritiske, saj lahko 

določene presežne zmogljivosti ostajajo v panogi in zaradi tega trpi celotna donosnost v panogi 

zaradi pomanjkanja uspešnih podjetij. Izstopno oviro lahko predstavljajo tudi visoki vložki 

določenega podjetja v panogo, kar na nek način tudi obvezuje podjetje, da ostaja v panogi kljub 

minimalnim ali ničnim donosom (Rajasekar in Al Raee 2013). 

Donosnost investitorjev v panogi ni posebej visoka, je pa stalna in investiranje v panogo je 

dokaj varno, zato, še posebej v zahodnem svetu, kar nekaj posameznikov investira v 

obravnavano panogo (Value Line 2018). Če obstajajo v podjetju različni investitorji, ki 

investirajo svoja sredstva dolgoročno, lahko to pomeni izstopno oviro, saj ti svojega 

premoženja nočejo investirati drugam. Nekatere investicije v pogrebni dejavnosti terjajo visoke 

stroške, kar opisuje tudi Grossberg (2004) v svojem delu. Pri nas še ni pogosto, verjetno pa bo 

trend zasebnih krematorijev in poslovilnih stavb kmalu dosegel tudi Slovenijo, kar pa seveda 
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zahteva zelo visoke stroške, kar tudi lahko predstavlja izstopno oviro, saj za podjetje, ki veliko 

investira v določeni panogi, ni smotrno, da panogo zapusti. V mnogih primerih so investicije 

povezane tudi s posojili, ki jih je treba vrniti.  

Trenutno posebnih izstopnih ovir v panogi pogrebne dejavnosti skozi preučeno literaturo nismo 

zasledili. V pogrebni dejavnosti ni zelo visokih vložkov, tako da za podjetje ni posebnih 

izstopnih ovir, če panoga za podjetje ne predstavlja dovolj visoke donosnosti. V prihodnosti 

pričakujemo, da se bodo stroški in investicije v panogi povečale, kar bo predstavljalo tudi večje 

izstopne ovire. 

Poznavanje konkurentov 

Če se konkurenti med seboj dobro poznajo in jih v panogi ni veliko, pogosto pride do kopiranja 

ali posnemanja izdelkov in storitev od drugih ponudnikov znotraj določene panoge, kar privede 

do pomanjkanja diferenciacije na ciljnih trgih in hkrati do večanja napetosti in poskusov 

uničenja konkurentov (Rajasekar in Al Raee 2013). 

Cene v panogi v večini držav niso določene z zakonom (Grossberg 2004), kar velja tudi v 

Sloveniji, zato je pomembno poznati konkurenco in njihovo ponudbo ter cene. Zelo je 

pomembno tudi razlikovanje od konkurence, saj mnogi strokovnjaki napovedujejo korenite 

spremembe v panogi, ki je že več kot petdeset let skorajda enaka (Quirk 2017).  

Glede na to, da v panogi deluje malo podjetij, je zelo verjetno, da se podjetja med seboj dobro 

poznajo, še posebej je pomembno poznavanje medsebojnih konkurentov znotraj regij. Podjetja 

se morajo potruditi, da se bodo razlikovala od drugih, in slediti trendom v panogi, spremljati 

morajo tudi trende, ki se pojavljajo v svetu in se prilagajati tudi njim.  

Značilnost proizvoda ali storitve 

Ponudniki pogrebnih storitev v veliki večini ponujajo podobne storitve, nekatere so celo 

določene z zakonom. Predvsem se lahko v panogi razlikujejo dodatne storitve, ki jih ponujajo 

različni ponudniki, ter razširitev ponudbe. Nekateri ponudniki so sami prevzeli nekatere 

dejavnosti dobaviteljev, kot na primer cvetličarstvo, nekateri pa so uvedli dodatne storitve, kot 

je svetovanje strankam ob izgubi, urejanje dokumentov in drugo. V naslednji preglednici 8 

predstavljamo značilnosti in razlike med različnimi pogrebnimi zavodi v Sloveniji. 
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Preglednica 8: Značilnosti storitev osnovnih oblik pogreba v različnih pogrebnih 

zavodih v Sloveniji 

Osnovni pogreb s krsto Osnovni pogreb z žaro Pogreb z raztrosom pepela 

Žale, d. o. o., Ljubljana 

Priprava pokojnika, pogrebni 

obred, pokop, uporaba 

mrliške vežice, krsta, vloga, 

tančica, vreča in nagrobno 

obeležje. 

Priprava pokojnika, pogrebni 

obred, pokop žare, 

graviranje in zapiranje žare, 

uporaba mrliške vežice, 

krsta za kremiranje, vloga, 

osnovna žara, vreča in 

nagrobno obeležje.  

Priprava pokojnika, raztros, 

uporaba mrliške vežice, 

kremacijska krsta in 

nagrobno obeležje. 

Vrbnjak, Gornja Radgona 

Krsta s tapeciranjem, PVC 

vreča, osnovni paket storitev 

(izkop groba, morebiten 

prekop ostankov trupla od 

prejšnjih pokopov, zelenica, 

lokalni prevoz pokojnika v 

vežo, opremljanje krste, delo 

s pokojnikom, pregrinjalo, 

urejanje dokumentacije, 

organizacija in vodenje 

pogreba, ureditev groba po 

pogrebu, parte, kilometrine 

in ure delavcev pri 

navedenih storitvah). 

Krsta za kremacijo, PVC 

vreča, osnovni paket storitev 

(izkop, montaža ali priprava 

žarne niše, zelenica, lokalni 

prevoz pokojnika na 

upepelitev in prevoz žare v 

vežo, delo s pokojnikom, 

urejanje dokumentacije, 

organizacija in vodenje 

pogreba, parte, kilometrine 

in ure delavcev pri 

navedenih storitvah), 

kremacija osnovna, okrasna 

žara. 

Krsta s tapeciranjem, PVC 

vreča,osnovni paket storitev 

(žara za raztros pepela in 

nosač žare, lokalni prevoz 

pokojnika na upepelitev in 

prevoz žare v vežo, 

opremljanje krste, delo s 

pokojnikom, urejanje 

dokumentacije, organizacija 

in vodenje pogreba, parte, 

kilometrine in ure delavcev 

pri navedenih storitvah), 

kremacija osnovna, nosač 

zastave. 

Občina Mengeš 

Krsta, vreča, priprava in 

prevoz pokojnika, pogrebna 

svečanost (trije pogrebci), 

izkop jame, pokop, zasip 

jame.  

Krsta, vreča, priprava in 

prevoz pokojnika, žara, 

pogrebna svečanost (en 

pogrebec), pokop, izkop in 

zasip. 

Krsta, vreča, priprava in 

prevoz pokojnika, žara, 

pogrebna svečanost, uporaba 

žare za raztros (en 

pogrebec), priprava prostora 

za raztros. 

Občina Domžale 

Oprema, priprava pokojnika 

in prevoz, priprava groba in 

pokop. 

Oprema, priprava pokojnika 

in prevoz, priprava groba in 

pokop. 

Oprema, priprava pokojnika 

in prevoz, priprava groba in 

pokop. 

Vir: Ulčar 2013; Občina Mengeš 2015; Žale, d. o. o., b. l.; Vrbnjak pogrebne storitve b. l. 

Zanimivo je predvsem to, da javna podjetja ponujajo predvsem tri klasične oblike pokopa in za 

njih navajajo tudi ceno. Nasprotno je pri zasebnikih, saj ti v veliki večini ne ponujajo pogrebnih 

storitev v obliki paketov, temveč prepuščajo odločitev o vsebini in obliki svojcem. Oblika 

pokopa, materiali in druge storitve vplivajo na končno ceno pogreba. Večina zasebnih 
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ponudnikov poleg pogreba ponuja še druge storitve, kot so ureditev dokumentacije, pevci, 

glasba, pomoč pri govorih, cvetje idr. 

V panogi obstaja določena mera diferenciacije predvsem pri oblikah storitev, ki so v veliki meri 

odvisne od cene. Predvsem se ponudba podjetij razlikuje v tem, kaj ponujajo pri svojih storitvah 

in produktih. Proces samega pokopa vsebuje podobne postopke, ki pa se razlikujejo po obliki 

in kakovosti, kar, kot že rečeno, vpliva na ceno.  

Cenovna konkurenca 

Cena ima v večini panog pomembno vlogo in s povečanjem števila ponudnikov v panogi 

postane pogosto še bolj pomembna (Rajasekar in Al Raee 2013). 

V preglednici 9 predstavljamo cene osnovnih treh vrst pogrebov v različnih podjetjih, storitev 

je opisana v prejšnji preglednici. Kot vidimo, se cene precej razlikujejo, vendar pa moramo 

upoštevati, da primerljivost ni natančna, saj ponudniki v svoje storitve vključujejo nekatere 

različne elemente. Zavedati se moramo, da na primer cene krst segajo od dobri sto pa vse do 

nekaj tisoč evrov, cene žar pa od 30 evrov naprej pa vse do nekaj sto evrov. 

Preglednica 9: Cena (v EUR) različnih oblik pogrebov v nekaterih podjetjih, ki 

delujejo v panogi pogrebne dejavnosti, 2018 

Podjetje 

O b l i k a  p o g r e b a  

Osnovni 

pogreb s krsto 

(v EUR) 

Osnovni 

pogreb z žaro 

(v EUR) 

Pogreb z 

raztrosom pepela 

(v EUR) 

Žale, d. o. o., Ljubljana 661,16 432,16 425,33 

Pogrebno podjetje Maribor, Maribor 892,55 822,66 759,15 

Vrbnjak, Gornja Radgona 852,20 1041,11 1002,86 

Občina Mengeš 589,94 434,51 455,51 

Komunala Slovenska Bistrica 881,81 80,000 775,37 

Občina Domžale 589,94 434,51 455,51 

Vir: Komunala Slovenska Bistrica b. l.; Ulčar 2013; Občina Mengeš 2015; Pogrebno podjetje Maribor 

b. l.; Žale, d. o. o., b. l.; Vrbnjak pogrebne storitve b. l. 

Kot je že rečeno, se storitve razlikujejo predvsem po vsebini in kakovosti. Kaj vse točno 

ponujajo določena podjetja pri treh temeljnih oblikah pokopa, pa lahko vidimo v preglednici 8.  

Drugi dejavniki konkurenčnosti 

Drugi dejavniki so pogosto spremljajoče storitve, poprodajne dejavnosti in storitve, blagovne 

znamke in drugo (Rajasekar in Al Raee 2013). 
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Poleg klasičnih oblik pokopa večina ponudnikov ponuja tudi pokop z raztrosom pepela po želji 

svojcev ali pokojnika. Raztros pepela je možen na morju ali kje drugje, vendar mora za to 

naročnik pridobiti soglasje na pristojni upravni enoti. 

Med mnogimi ponudniki je v zadnjem času razširjena tudi ponudba z diamantnim pogrebom, 

kjer iz pepela pokojnika izdelajo diamant. Podjetje Žale, d. o. o., ponuja celo prenos pogreba 

na svetovnem spletu. 

Različni ponudniki pogrebnih storitev k osnovni storitvi dodajajo še druge, kar jim seveda 

poveča možnosti za boljše konkurenčno izhodišče. Poleg osnovnih vrst pokopov večina 

ponudnikov ponuja različne dodatne storitve ob pogrebu, kot so pevci, trobenta, pogostitve in 

sprejemi po pogrebu, fotografiranje, snemanje, cvetje, prevoz pokojnika iz tujine, objava 

osmrtnice, ureditev dokumentacije in drugo. 

Prav tako mnogi ponujajo poprodajne storitve, na primer prvo ureditev groba, odvoz vencev, 

urejanje groba, postavitev nagrobnika in nekatere druge.  

Kot vemo, so v naših življenjih zelo pomembne tudi živali v obliki hišnih ljubljenčkov. Pokop 

in kremiranje hišnih ljubljenčkov opravlja v Sloveniji samo eno podjetje, to je podjetje 

Cremona, d. o. o., ki ureja vse potrebno v zvezi z upepelitvijo in tudi pogrebom hišnih 

ljubljenčkov. Edino pokopališče za hišne ljubljenčke v Sloveniji je v Mariboru in deluje pod 

okriljem Pogrebnega podjetja Maribor, kjer je mogoče najeti tudi grobno mesto za hišnega 

ljubljenčka. 

Storitve, ki jih nudi podjetje Cremona, d. o. o., so naslednje (Cremona 2018): 

 ureditev dokumentacije in upepelitev ljubljenčkov, 

 prevoz po Evropi, 

 velika izbira žar, 

 prevzem ali dostava žare, 

 certifikat o upepelitvi, 

 svetovanje, 

 graviranje v steklo kot spomin na žival, 

 draguljni pogreb, 

 ureditev spletne strani … 

Cena upepelitve ljubljenčka znaša od 72 do 369 evrov, cena žar od 50 do 100 evrov. 

V svetu se povečuje trend pogrebov doma, v domači hiši (Quirk 2017). Pri nas trenutno tega 

povpraševanja še ni zaslediti, je pa mogoče, da se bo v prihodnosti pojavilo, na kar morajo biti 

pripravljena tudi pogrebna podjetja v Sloveniji. Ta morajo ves čas slediti trendom v tujini, saj 

zelo verjetno, da bo trend v prihodnosti prisoten tudi v Sloveniji. 
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4.2.2 Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo 

Porter trdi, da je grožnja novih udeležencev v panogo povezana z ovirami za vstop in z 

geografskimi mejami. Da bi ocenili ovire za vstop v panogo pogrebnih dejavnosti v Sloveniji, 

moramo vsako od teh ovir analizirati. Pomembno je tudi, kakšne vrste stroški nastajajo ob 

prehodu v panogo, kakšne so potrebe po kapitalu, kako je z dostopom do distribucijskih kanalov 

in kakšna je politika oziroma zakonodaja države (Rajasekar in Al Raee 2013). Vsakega od teh 

dejavnikov bomo podrobneje analizirali v nadaljevanju. 

Stroški potrošnika ob izbiri ponudnika 

Če želi potrošnik izbrati novega ponudnika pogrebnih storitev v panogi, zanj to ne predstavlja 

nobenih dodatnih stroškov. Zato se lahko potrošnik odloči za ponudnika po lastni izbiri. 

Kapital, potreben ob vstopu v panogo 

Ena izmed največjih ovir za vstop v določeno panogo na splošno je pogosto prav višina 

začetnega kapitala, ki je pogosto še posebej visok v proizvodni dejavnosti. Fiksni stroški, ki 

nastanejo ob delovanju podjetja, so lahko zelo visoki in zahtevajo veliko denarja. Ko so 

možnosti za dostop do kapitala na določenem trgu manjše, se po navadi hitrost vstopa novih 

konkurentov v panogo zmanjša, nasprotno pa se ob lažjem dostopu do kapitala in ugodnejših 

gospodarskih razmerah hitrost vstopa poveča. Za analizo grožnje vstopa novih konkurentov je 

nujno oceniti razpoložljivost finančnih sredstev za določeno panogo (Rajasekar in Al Raee 

2013). 

Kapital, ki ga potrebujejo podjetja, ki vstopajo v panogo pogrebne dejavnosti, ni zelo visok in 

ne predstavlja posebne ovire za vstop v panogo. Kapital, ki ga potrebuje pravna ali fizična 

oseba, je povezan predvsem z izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, ki so 

predpisani z zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pogoji, ki zahtevajo določen kapital 

za vstop v panogo so: 

 posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja le v ta namen, 

 najmanj dve zaposleni osebi, 

 prostor za oskrbo pokojnika, 

 prostor za delo s strankami, 

 hladilni prostor za pokojnika, 

 transportna krsta. 

Če podjetje želi izvajati še postopke upepelitve, mora izpolnjevati pogoje, ki zahtevajo nekoliko 

višji kapital, saj mora imeti zaposlene najmanj štiri osebe in deset hladilnih prostorov ali več. 
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Dostop do distribucijskih kanalov 

Dostop do distribucijskih kanalov je v pogrebni dejavnosti precej omejen, saj navadno določena 

pokopališča pokrivajo isti, bližnji ponudniki pogrebnih storitev, ki so že uveljavljeni in poznajo 

okolje, v katerem delajo. Zato dostop do distribucijskih kanalov predstavlja dokaj visoko oviro 

pri vstopu v panogo. 

Podjetja v panogi pogrebna dejavnost so najbolj dejavna glede trženjskih dejavnosti na spletu 

in v različnih časopisih, saj njihove storitve potrebujejo posamezniki vseh starosti, starejši pa 

niso toliko vešči brskanja po internetu in je nekako že navada, da se pogrebna dejavnost 

oglašuje tudi v časopisih, predvsem lokalnih. 

Politika in zakonodaja države 

Omejevalne vladne politike lahko ustvarijo pomembno oviro za vstop v številne panoge, lahko 

pa nasprotno igra pomembno vlogo za odpravo teh omejitev (Rajasekar in Al Raee 2013).  

Z novo zakonodajo, ki je bila sprejeta proti koncu leta 2016, so se vstopne ovire za vstop v 

panogo glede zakonodaje in politike države precej zmanjšale. 

Pogrebno dejavnost lahko v Sloveniji opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, 

določene v zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Za opravljanje dejavnosti je treba 

dobiti dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga na zahtevo vlagatelja izda za 

gospodarstvo pristojno ministrstvo. Pravna ali fizična oseba mora tudi zagotoviti ustrezno 

zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki 

(ZPPDej 2016). 

Pravna ali fizična oseba, ki je v Sloveniji pridobila dovoljenje, lahko opravlja svojo dejavnost 

tudi v tujini, prav tako pa lahko v Sloveniji opravljajo pogrebno dejavnost pravne ali fizične 

osebe, ki v svoji državi izpolnjujejo pogoje in imajo sedež v Evropski uniji, evropskem 

gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji (ZPPDej 2016). 

Nevarnost vstopa novih konkurentov je dokaj velika, saj zakon panoge ne omejuje več, vstopni 

stroški pa niso visoki, še posebej, če podjetje ni veliko. Poleg tega konkurenca v panogi ni prav 

velika in nova podjetja v panogi pogrebnih storitev imajo možnosti za uspeh. 

4.2.3 Nevarnost substitutov 

Ena izmed sil, ki jo Porter opredeljuje v svojem modelu, je grožnja substitutov ali nadomestkov. 

Nadomestek opravlja enako ali podobno funkcijo kot izdelek v panogi, vendar lahko to dosega 

na drugačen način. Za analizo nadomestkov je treba preučiti cene nadomestkov in cene izdelkov 

in storitev v panogi. Pomembno je, da se vsak nadomestek preuči posamezno in se mu določi 



 

34 

stroške in učinek. Nadomestki predstavljajo največjo grožnjo takrat, ko ponudijo kupcu boljše 

storitve ali izdelek po nižjih cenah s spremembami, ki izboljšujejo vrednost (Rajasekar in Al 

Raee 2013). 

Pri preučevanju panoge smo ugotovili, da substitutov praktično ni, saj določen postopek, s 

katerim se ravna s pokojnikom, določa država s svojo zakonodajo. Potrebne storitve, da je 

zakonodaja upoštevana, pa v veliki večini ponujajo prav pogrebni zavodi. 

Prav tako v svetu ni posebnih trendov, ki bi nakazovali na določene spremembe pri pogrebih in 

pokopih. Ti so v veliki večini odvisni od kulture in običajev različnih narodov in zakonodaje 

obravnavanega področja, ki velja v določeni državi. 

4.2.4 Pogajalska moč dobaviteljev 

Podjetja v panogi pogrebne dejavnosti od dobaviteljev kupujejo izdelke, ki jih je na trgu veliko, 

zato menimo, da dobavitelji potrebnih izdelkov nimajo posebne moči. Dobaviteljevo blago 

navadno ni unikatno ter ni enkratno in povezano s stroški spremembe. Skozi zgodovino se ves 

čas pojavljajo substituti uporabljenih izdelkov v panogi. Krste je v veliko primerih zamenjala 

žara, žaro pa raztros pepela, diamanti in druge oblike, ki se pojavljajo v praksi.  

Ko smo preučili ponudnike pogrebnih storitev, smo ugotovili, da so se nekateri dobavitelji 

integrirali naprej in začeli neposredno konkurirati svojim kupcem. Podjetja, ki so prej na primer 

delovala v dejavnosti mizarstva ali cvetličarstva, so razširila svoje delovanje tudi na pogrebne 

storitve. 

Prav tako kot na rast v panogi pogrebnih storitev tudi na rast podjetij, ki dobavljajo izdelke za 

pogrebna podjetja, vpliva število smrti. Če je število smrti večje, je večje tudi povpraševanje 

po izdelkih in nasprotno (Value Line 2018). Na ta način se giblje tudi pogajalska moč 

dobaviteljev. Večje kot je število smrti, večje je povpraševanje in s tem večja pogajalska moč 

dobaviteljev. 

Večji problem je verjetno v pridobivanju delovne sile, saj je delo s pokojniki precej zahtevno 

in v družbi ne uživa posebnega ugleda. Poleg tega je delo pogosto stresno in lahko na zaposlenih 

v panogi pusti različne posledice. Zato je v panogi zelo težko dobiti zaposlene, poleg tega pa 

jih je treba tudi dobro plačati, kar je razvidno tudi iz višine povprečne plače v panogi, ki je višja 

od povprečja v gospodarstvu. 

Zaposleni v panogi so pomemben del ponudbe, saj vemo, da je smrt zelo občutljiva in ponekod 

še vedno tabu tema. Ljudje, ki delajo v panogi pogrebne dejavnosti, se morajo zavedati, na 

kašen način je treba komunicirati s svojci in prijatelji umrlega. Solomon (2017) pravi: »Ljudje 

v panogi pogrebne dejavnosti morajo biti sposobni učinkovitega komuniciranja, ustvarjati 
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morajo edinstvene izkušnje, da se uporabniki storitev počutijo razumljene in pomembne, kar 

pripomore k učinkoviti storitvi.« 

V panogi pogrebne dejavnosti je zelo visoka prisotnost stresa na delu, še posebej med žensko 

populacijo, kar dokazuje tudi raziskava Goldenharjeve in drugih (2001), kjer ugotavljajo 

različne stresorje pri zaposlenih ženskah v panogi pogrebne dejavnosti, ki vplivajo na depresijo 

in anksioznost in s tem tudi na fluktuacijo in odsotnost z dela. 

4.2.5 Pogajalska moč kupcev 

Najbolj vplivna dejavnika pri odločitvi za izbiro storitve ali izdelka sta v večini panog cenovna 

občutljivost in kakovost storitve ali izdelka. Cenovna občutljivost je nakupno vedenje kupcev 

na trgu, njihovi prihodki in vrednost, ki so jo kupci pripravljeni odšteti za določen izdelek ali 

storitev. Mnogo verjetneje je, da podjetja dosežejo visoko donosnost in zaslužijo nadpovprečne 

dobičke, če najdejo edinstvene načine zagotavljanja boljše vrednosti za kupce. Drug zelo 

pomemben dejavnik, ki vpliva na moč kupca, je dostop do informacij o raznolikosti izdelkov 

in storitev, ki so na voljo na trgu v določenem obdobju. Pomanjkanje informacij pri kupcih o 

tem zmanjšuje njihovo moč (Rajasekar in Al Raee 2013). 

Glede pogajalske moči kupcev v panogi pogrebnih dejavnosti ugotavljamo, da pogajalska moč 

kupcev ni visoka. Kupec navadno koristi določeno storitev le enkrat ali nekajkrat v življenju, 

prav tako ne more sam opraviti storitve, ki jo potrebuje v določenem trenutku. 

Zelo pomembno je, da je storitev kakovostno izpeljana, ponudniki pa si v procesu ne smejo 

privoščiti napak, saj so te v tej panogi lahko usodne in vplivajo na nadaljnje povpraševanje. 

Napake ponudnika so lahko zelo majhne, kot je na primer napačna glasba, neustrezno cvetje in 

druge napake, pa so v očeh kupcev vendarle zelo pomembne, vidijo jih kot velike in negativno 

vplivajo na nadaljnje poslovanje (Korai in Souiden 2017). 

Kupci se odločajo glede na ponudbo in ceno. Ponudba med različnimi ponudniki storitev ni 

prav posebej različna, cene pa so različne glede na ponudnika, vendar jih je težko primerjati 

glede na cenik, saj kupec ne ve natančno, kaj potrebuje za izvedbo celotne storitve. Prav tako 

je težko primerjati med seboj celotne ponudbe, saj skoraj vsaka od ponudb vsebuje različne 

elemente, ki dajo različno končno ceno. 

Na pogajalsko moč vpliva tudi velikost in moč kupca, kar pa ni značilno za panogo pogrebne 

dejavnosti, saj načeloma kupec potrebuje samo eno kompletno storitev in ne več storitev hkrati, 

s čimer bi lahko vplival na ceno. 

Prav tako še posebej v določenih regijah ne obstaja veliko alternativnih ponudnikov pogrebnih 

storitev, kar pa se lahko spremeni v prihodnosti z uvedbo novega zakona leta 2016. Potrošniki 
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po navadi izbirajo ponudnika iz regije, saj je prevoz pokojnika dokaj draga storitev in nižja cena 

drugega ponudnika navadno ne odtehta teh stroškov.  

Pri pogajalski moči kupcev je treba dodati tudi, da te storitve običajno potrebujemo v težkih 

trenutkih in z mislijo na pokojnika. Zato ne gledamo tako podrobno skozi stroške, ki jih 

povzroči ta storitev, temveč nam je bolj pomembna kakovost storitve. »Čustva so v pogrebni 

dejavnosti zelo pomembna, in sicer pred storitvijo, med opravljanjem storitve in po njej.« Zato 

morajo ponudniki storitev upoštevati čustva in ugotoviti, kako ta vplivajo na nakupne odločitve 

(Korai in Suiden 2017). 

4.2.6 Država, sindikati, lokalna skupnost 

Že v enem od prejšnjih poglavij smo opredelili ovire, ki jih država postavlja za vstop v panogo. 

Ponudniki storitev pogrebne dejavnosti morajo izpolnjevati določene pogoje, ki jih določa 

zakonodaja, sicer ne morejo opravljati storitev iz panoge. Po novem zakonu, ki je stopil v 

veljavo leta 2016, sta pogrebna in pokopališka dejavnost ločeni. Pogrebna dejavnost je postala 

prepuščena trgu, pokopališka dejavnost pa je še vedno v domeni države oziroma javnih ustanov. 

Sindikat v pogrebni dejavnosti smo zasledili le v primeru Pogrebnega podjetja Maribor, ki ima 

svoj sindikat delavcev. 

Upravljanje pokopališč je pri nas v veliki večini v rokah lokalnih skupnosti, podobno je tudi v 

drugih državah Evropske unije. Pogrebna dejavnost pa je v različnih državah različno 

opredeljena in zanjo veljajo različne omejitve in pristojnosti. V Italiji občine podeljujejo 

pogrebnim podjetjem koncesije, ki veljajo za določeno obdobje, v Avstriji morajo imeti 

izvajalci pogrebnih storitev določeno obrtno dovoljenje, na Hrvaškem pa morajo izvajalci 

izpolnjevati določene pogoje (MGRT b. l.). 

Določeno vlogo ima lokalna skupnost, saj so prebivalci določenih okolij bolj vezani na 

določenega ponudnika storitev, vendar pa lokalna skupnost ne more na noben način 

določenemu podjetju iz panoge omogočiti ali omejiti opravljanje dejavnosti v njihovem okolju 

oziroma v njihovi lokalni skupnosti. 

Zanimivo je tudi, da je združenje občin Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti novega 

zakona, saj menijo, da novi zakon posega v ustavne pravice samoupravnih lokalnih skupnosti; 

novi zakon jim namreč odpravlja določen monopol v panogi pogrebna dejavnost (T. H. 2016). 
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4.3 Ocena konkurenčnosti panoge 

Ocena konkurenčnosti panoge pogrebnih dejavnosti v Sloveniji je lahko zelo uporabna za 

podjetja, ki že delujejo v panogi, in podjetja, ki nameravajo v to panogo vstopiti. Podjetja lahko 

na podlagi analize petih silnic pripravijo strategijo podjetja, ki bo temeljila na predhodni analizi 

okolja in bo učinkovita v prihodnosti.  

Preglednica 10: Globalno ocenjevanje konkurenčnosti panoge pogrebna dejavnost v 

Sloveniji, 2018 

Sila po Porterju 

Privlačnost panoge 

Tekoče leto Prihodnost 

Nizka Srednja Visoka Nizka Srednja Visoka 

Ovire za vstop x   x   

Pogajalska moč kupcev x    x  

Pogajalska moč dobaviteljev x   x   

Razpoložljivost substitutov x   x   

Rivalstvo med konkurenti  x    x 

Skupna ocena 4 1 0 3 2 1 

Vir: prirejeno po Pučko 2008, 26; lastni. 

Manjša kot je moč vseh petih sil, bolj je panoga dobičkonosna in podjetja imajo v njej visoke 

možnosti za uspeh. Ob tem je pomembno poudariti, da je poleg ocene konkurenčnosti podjetja 

zelo pomembna tudi strategija podjetja, ki ji je lahko ocena v veliko pomoč pri snovanju 

strategije (Duh 2015). 

Kot je razvidno iz preglednice 10, ocenjujemo, da je pogrebna panoga zelo privlačna za vstop, 

saj je moč petih sil nizka, predvidevamo sicer, da se bo v prihodnosti nekoliko povečala, vendar 

pa večjih pretresov v panogi ni pričakovati. 



 

38 

5 SKLEP 

Panoga pogrebnih dejavnosti ima na nek način zagotovljeno prihodnost, saj se življenjska pot 

vsakega posameznika enkrat konča. Rast panoge je pogojena z rastjo prebivalstva, saj na 

obzorju še ni drastičnih sprememb in trendov v tej dejavnosti in večina sveta še vedno izvaja 

tradicionalne načine uporabe storitev iz obravnavane dejavnosti. V prid temu je tudi 

zakonodaja, ki zahteva določene postopke ob smrti posameznika, ki pa v večini primerov 

zahtevajo proizvode in storitve, ki jih nudi panoga pogrebnih dejavnosti.  

Po analizi panoge ugotavljamo, da vstopne ovire za panogo niso visoke, kar bo verjetno v 

prihodnosti povečevalo konkurenco in vstop novih konkurentov v panogo, saj vstop na trg 

panoge pogrebne dejavnosti ni pogojen z visokim kapitalskim vložkom, prav tako pa se je 

zakonodaja v letu 2016 spremenila in je panogo komercializirala, kar pomeni, da je panoga šele 

pred dvema letoma postala bolj zanimiva za morebitne vlagatelje.  

Podjetja, ki že delujejo v panogi, bodo morala v prihodnosti zaradi možnosti vstopa novih 

konkurentov v panogo povečati svojo kakovost in potrošnikom ponuditi širok in čim bolj 

raznovrsten nabor storitev, hkrati pa bodo morala uvesti nove spremljajoče storitve, ki jih bodo 

koristili svojci pokojnikov v tem času. 

Skozi našo nalogo smo odgovorili na naslednje zastavljene cilje. 

Kakšna je struktura panoge? 

Pogled v strukturo podjetij, ki delujejo v panogi, nam daje vedeti, da so še posebej privlačne za 

nova podjetja ali za razvoj obstoječih v panogi regije, ki nimajo ponudnikov, ali regije, v katerih 

je malo podjetij. Ta območja so še posebej privlačna za vstop v panogo, saj obetajo visoko 

povpraševanje. 

V panogi delujejo predvsem majhna podjetja, ki so večinoma v zasebni lasti, večja podjetja, ki 

se ukvarjajo s pogrebno dejavnostjo, pa so javna in so večinoma v lastništvu občine, v kateri 

delujejo.  

Podjetja v panogi so večinoma uspešna, še posebej to velja za nekatera manjša podjetja, ki se 

lahko povsem postavijo ob bok večjim podjetjem v panogi, kar je prav tako obetajoče za mala 

podjetja, ki želijo začeti svoje poslovanje v obravnavani panogi, ki je glede na celotno 

gospodarstvo v Sloveniji majhna tako po številu zaposlenih kot tudi po prihodkih in prispeva 

tudi malo v državno blagajno. 
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Kakšna je konkurenčnost v panogi? 

Povpraševanje v panogi je povezano predvsem s številom smrti, kar zagotavlja stalno 

povpraševanje, saj vsak posameznik enkrat konča svoje življenje in umre. Povpraševanje je 

včasih manjše, včasih večje, kar je, kot že rečeno, odvisno od števila smrti, ki pa jih pogojujejo 

različni dejavniki. Povpraševanje je recimo višje v zimskih mesecih, ko je po statističnih 

podatkih več smrti, predvsem zaradi virusnih obolenj starejših. 

Konkurenčnost v panogi je z novim zakonom, ki je stopil v veljavo ob koncu leta 2016, večja, 

saj je zakon panogo spremenil v bolj tržno naravnano, večje možnosti pa so dobila zasebna 

podjetja. Zanimivo je predvsem to, da je konkurenčnost zelo različna v različnih regijah, saj je 

število ponudnikov pogrebnih storitev v regijah zelo različno. Glede na to, da je nov zakon 

podal nove možnosti, lahko pričakujemo v panogi čedalje večjo konkurenco. 

Katere so ovire za vstop v panogo? 

Zakon določa nekatera pravila, ki jih mora upoštevati in spoštovati podjetje, ki želi delovati v 

panogi, poleg tega pa so določeni tudi nekateri tehnični standardi, kar predstavlja tudi temeljne 

ovire za vstop v panogo. Panoga ne zahteva večjih začetnih vložkov, kar daje možnost tudi 

podjetjem z manj kapitala, da vstopijo v panogo. 

Največji problem v panogi predstavljajo predvsem zaposleni, ki jih je težko pridobiti, dokaj 

visoke so glede na druge panoge tudi plače. Visoka je tudi prisotnost stresa in fluktuacije 

zaposlenih. 

Kakšni so razvojni trendi? 

Različni raziskovalci z vsega sveta napovedujejo, da se bo v prihodnosti v pogrebni dejavnosti 

in na sploh v običajih, povezanih s pogrebno dejavnostjo, v prihodnje veliko spremenilo, saj 

naj ne bi bilo nekih drastičnih sprememb v panogi že vrsto let. Iz tradicionalnih pokopov s krsto 

so prišle v ospredje žare in pogrebi z razsipanjem pepela. Še vedno so redki pokopi v Sloveniji 

z razsipom pepela na določenih mestih, ki si jih zaželijo pokojniki ali njihovi svojci. V tujini, 

predvsem na zahodu, so zelo popularni pogrebi doma, v domu pokojnika, ki naj bi tudi 

spremenili odnos do smrti, ki naj bi bila na ta način bolj pozitivna. 

Kateri so ključni dejavniki uspeha v panogi? 

Glede na mnenja strokovnjakov je v panogi zelo pomembno osebje in njihov odnos do svojcev 

pokojnikov. Zelo je pomembno tudi, da v procesu izvajanja pogreba, ter pred in po pogrebu ne 

prihaja do napak izvajalcev, saj te lahko zelo negativno vplivajo na mnenje uporabnikov 

storitev.  
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V podjetjih, kjer se ukvarjajo z dejavnostjo pogrebnih storitev, morajo ves čas slediti željam 

strank in jim ponuditi celotno storitev z vsemi pripadajočimi deli, ki jih lahko opravijo namesto 

svojcev, saj ti v teh težkih trenutkih težko opravljajo določene obveznosti in formalnosti. Poleg 

tega je pomembno, da skušajo ponudniki čim bolj slediti trendom in poskušati čim bolj 

diferencirati svoje storitve od storitev drugih ponudnikov. 

Skozi analizo panoge po metodi Porterjevih petih silnic ugotavljamo, da je vstop v panogo 

smotrn za podjetja, še posebej v regijah, kjer še ni prisotne veliko konkurence. Možna je tudi 

širitev že obstoječih podjetij v druge regije Slovenije. 

Podjetja v panogi morajo delovati na visoki ravni, še posebej pa morajo spoštovati pieteto 

pokojnika in želje ter potrebe svojcev v teh težkih trenutkih. V tej panogi mora biti prisotna tudi 

določena mera sočutja in ne le težnja po čim večjem dobičku. 
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