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POVZETEK 

Dizajn je pojem, ki ga največkrat povezujemo z ustvarjalnostjo, kreativnostjo, domišljijo, 

iznajdljivostjo in inovativnostjo. V današnjem svetu nenehnih sprememb moramo razumeti 

pomembnost dizajna za nadaljnjo rast in obstoj organizacije. V strategiji managementa 

dizajna je pomembna konkurenčna prednost, za nadaljnjo uspešnost podjetja pa je ključen 

management in njegovo vpeljevanje dizajn managementa v vse plasti podjetja. Z raziskavo 

smo ugotovili, da kljub temu, da najdemo primere, kjer se vlaganje v dizajn finančno izplača, 

se dizajn in dizajn management v Sloveniji premalo vključujeta v razvojne strategije podjetij. 

Dizajn je dodana vrednost izdelka, v konkurenčnem okolju pomeni prednost, uporabniku pa 

predstavlja zadovoljstvo, omogoča reševanje težav in boljše življenje. 

Ključne besede: dizajn, konkurenčna prednost, strategija, management, strateški management.  

SUMMARY 

Design is a term that is often associated with creativity, imagination, ingenuity and 

innovation. In today's world of constant change, we need to understand the importance of 

design for future growth and existence of the organization. In the strategy of management 

design lies an important competitive advantage, the key for future success of the company is 

management and its introduction of design management in all layers of the business. With this 

research we found out, that even though we can find examples, where the investment in 

design financially pays off, design and design management in Slovenia insufficiently includes 

in development strategies of companies. Design is a value-added product, in a competitive 

environment it means an advantage, for the user it represents pleasure, problem solving and a 

better life.  

Keywords: design, competitive advantage, strategy, management, strategic management. 
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1 UVOD 

V vsakdanjem življenju smo vedno bolj obdani z izdelki in storitvami, ustvarjenimi z 

namenom, da nam pomagajo prihraniti čas in denar ter z njimi proizvajamo boljše, hitrejše 

rezultate. Če pogledamo okrog sebe, vidimo nešteto stvari, izdelkov; med seboj se razlikujejo 

– po videzu, barvi, obliki, materialu – in vsak je oblikovan za svoj namen. Vsak zahteva svojo 

metodo za delovanje, vsakega se je treba naučiti uporabljati, vsak je specializiran za določeno 

nalogo, kot je bilo slehernega treba oblikovati.  

Dandanes konkurenčne prednosti ni več možno doseči zgolj z nižanjem cen, diferenciacijo 

(glavni obliki konkurenčne prednosti) in kakovost izdelka ali storitev. Konkurenčna prednost 

je v največji meri odvisna od hitrosti odzivanja in prilagajanja na spremembe, kar dosežemo z 

dizajnom, dizajn razmišljanjem in vključevanjem strateškega managementa dizajna v 

podjetje. 

Velikokrat se zgodi, da izdelek sicer ima lastnosti, ki mu dajejo prednost pred konkurenti, a se 

je v procesu izgubila vrednost za uporabnika. Izdelek potrošniku ni privlačen, je težko 

razumljiv in konec koncev ne služi svojemu prvotnemu namenu – uporabi. Lahko rečemo, da 

je dizajn brez meja, pa vendar je njegova meja potrošnik (oz. uporabnik, naročnik). Dober 

dizajn je viden, nam daje pozitivne povratne informacije in sam po sebi ne izraža, da je bil 

skrbno načrtovan.  

V teoriji se dizajn vključuje že v samo strategijo podjetja, a ima žal v praksi izredno stranski 

pomen.  

Temo Strategija managementa dizajna kot konkurenčna prednost podjetij sem si izbrala, ker 

me dizajn, inovacije in kreativnost navdušujejo v življenju na vseh področjih mojega 

delovanja in dojemanja sveta. Zavedam se, da imamo v Sloveniji veliko ljudi, ki te lastnosti 

razumejo in vedo, kako pomembne so za našo prihodnost. Spet drugi morda sploh ne vedo, da 

imajo kreativnost v sebi, zato je treba pomembnost dizajna vcepiti v družbo, kulturo in ne 

nazadnje tudi v podjetje.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Strategija managementa dizajna predstavlja pomembno konkurenčno prednost podjetja. 

Osnovna obravnavana težava v tej nalogi je že sam pojem dizajn ter kako lahko podjetja s 

pomočjo strategije managementa dizajna izdelka dosegajo konkurenčne prednosti in na ta 

način zagotavljajo svojo nadaljnjo rast in obstoj. Slovenska podjetja v večini niso usmerjena v 

dizajn, tudi glede konkurenčnosti smo v povprečju. Podjetja, ki dizajnu in ustvarjalnosti 

posvečajo več pozornosti, so uspešnejša, saj so novosti in izboljšave gonilna sila današnjega 

sveta.  
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Diplomska naloga sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu predstavimo 

povezave med strateškim managementom, dizajnom in managementom ter konkurenčno 

prednostjo. V empiričnem delu se osredotočimo na analizo podjetij Petrol, d. d., LL stol in 

podjetja Gigodesign, d. o. o. Proti koncu obravnavamo vprašanje, zakaj ima dizajn v 

slovenskih podjetjih stransko vlogo ter kakšne so težave za uspešen prodor slovenskih 

dizajnerjev na trg. Diplomsko nalogo zaključimo s predlogi in priporočili za razvoj.  

1.2 Nameni in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti pomen in vlogo strateškega managementa 

dizajna za konkurenčno in uspešno poslovanje podjetij, raziskati razloge za premajhno 

vlaganje v dizajn pri poslovanju podjetij ter podati predloge izbranim in tudi ostalim 

slovenskim podjetjem za izboljševanje strateškega managementa dizajna za uspešnejše 

poslovanje.  

Cilji:  

− proučiti strateško vlogo in pomen dizajna za poslovanje podjetij;  

− proučiti uspešnost poslovanja podjetij, vzroke za uspešnost, vključujoč vlogo dizajna; 

− raziskati vpliv in pomen dizajna izdelkov na uspešno poslovanje podjetja; 

− proučiti konkreten primer – LL stol – tržno uspešnost izdelka v povezavi z dizajnom. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: v teoretičnem 

delu smo uporabili metodo opisovanja ali deskripcije, metodo primerjave ali komparacije ter 

metodo povzemanja ali kompilacije. V empiričnem delu smo se osredotočili na metodo 

analize, metodo študija primera ter metodo sinteze.  

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih evaluirali s kvalitativno 

raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja, v katerega smo vključili udeležence: modnega 

oblikovalca Mira Mišljena, kreativnega direktorja podjetja Gigodesign, d. o. o., Luko Stepana, 

predsednika uprave Petrol, d. d., Ljubljana Tomaža Berločnika ter oblikovalca LL stola Luko 

Ločičnika:  

− Ali so podjetja, ki vključujejo strategijo managementa dizajna v svojo strategijo 

poslovanja uspešnejša od ostalih? 

− Kako je dizajn v izbranih podjetjih povezan z doseganjem konkurenčnih prednosti 

podjetij oz. v čem so podjetja, ki dizajn vključujejo, uspešnejša od ostalih? 

− Zakaj ima dizajn v večini slovenskih podjetjih nepomembno vlogo? 

− Kakšen je vpliv dizajna na nakupno odločitev potrošnika na primeru izbranih podjetij: 

Petrol, d. d., LL stol in Gigodesign, d. o. o.  
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izdelavi diplomske naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

− strateški management dizajna je pomembna strateška konkurenčna prednost podjetij;  

− dizajn predstavlja pomembno strateško konkurenčno prednost v poslovanju podjetja; 

− težave za uspešen prodor slovenskih oblikovalcev na trgu je predvsem v pomanjkanju 

sredstev in oglaševanja. 

Omejitev predstavlja omejen nabor vzorca samo treh podjetij, ki so vključena v raziskavo; 

izdelek LL stol v panogi pohištva, ki ga izdeluje Luka Ločičnik, energetsko podjetje Petrol, 

d. d. ter oblikovalsko podjetje Gigodesign, d. o. o.  



2 STRATEŠKI MANAGEMENT

2.1 Vloga in pomen strateškega manag

Strategija je opredelitev in določitev 

cikel odločitev, kjer ima vsaka odločitev vpliv na drugo in ima posledice na vseh sodelujočih 

v procesu (stranke, zaposlene, dobavitelje

razvijati lastne strategije glede na svoj specifičen položaj.

opredelitve obstoječe trenutne strategije glede na poslanstvo, cilje in razvojne programe 

(Pučko 2003, 173). 

Ansoff (1976, 180) je strateški management opredelil kot sistematičen proces prilagajanja 

organizacije okolju in proces njegovega vp

organizacije. Strateški management (tudi: strateško upravljanje

vrste organizacij. Je določitev vidikov organizacije

vidikov in izpolnjevanju obeh 

Slika 1: Osnovn

Strateški del managementa je povezan z izpopolnjevanjem poslanstva 

temeljnega okvira njegovega delovanja. Proces strateškega managementa sestavljajo spodnji 

sklopi aktivnosti (Thompson in Strickland 2001; 

− poslanstvo podjetja kot temeljni okvir njegovega delovanja

− določitev strateških ciljev, ki jih želi podjetje doseči

Izvedba 
izbranih 
strategij

Kontrola in 
popravki
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STRATEŠKI MANAGEMENT 

Vloga in pomen strateškega managementa 

in določitev ciljev ter zagotavljanje sredstev za njihovo doseganje

cikel odločitev, kjer ima vsaka odločitev vpliv na drugo in ima posledice na vseh sodelujočih 

v procesu (stranke, zaposlene, dobavitelje itd.) (Cole 2000, 4–5). Podjetje mora ustvarjalno 

glede na svoj specifičen položaj. Oblikovanje strategij izhaja iz 

opredelitve obstoječe trenutne strategije glede na poslanstvo, cilje in razvojne programe 

) je strateški management opredelil kot sistematičen proces prilagajanja 

organizacije okolju in proces njegovega vplivanja na okolje v skladu z namenom in cilji 

organizacije. Strateški management (tudi: strateško upravljanje, vodenje) je pomemben za vse 

ste organizacij. Je določitev vidikov organizacije, izbira najbolj primernih

 skozi čas.  

Osnovni model strateškega managementa 

Strateški del managementa je povezan z izpopolnjevanjem poslanstva in ciljev 

temeljnega okvira njegovega delovanja. Proces strateškega managementa sestavljajo spodnji 

sklopi aktivnosti (Thompson in Strickland 2001; Podbregar 2009): 

podjetja kot temeljni okvir njegovega delovanja; 

oločitev strateških ciljev, ki jih želi podjetje doseči; 

Opredelitev 
vizije, 

poslanstva in 
določitev 

glavnih ciljev
Zunanja 
analiza 

priložnosti in 
nevarnosti

Notranja 
analiza 

prednosti in 
slabosti

Določitev 
ustreznih 
strategij

Izvedba 
izbranih 
strategij

Kontrola in 
popravki

njihovo doseganje. Je 

cikel odločitev, kjer ima vsaka odločitev vpliv na drugo in ima posledice na vseh sodelujočih 

Podjetje mora ustvarjalno 

Oblikovanje strategij izhaja iz 

opredelitve obstoječe trenutne strategije glede na poslanstvo, cilje in razvojne programe 

) je strateški management opredelil kot sistematičen proces prilagajanja 

ivanja na okolje v skladu z namenom in cilji 

) je pomemben za vse 

izbira najbolj primernih ciljev v smeri teh 

 

in ciljev podjetja kot 

temeljnega okvira njegovega delovanja. Proces strateškega managementa sestavljajo spodnji 
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− določitev strategij, s katerimi bo podjetje te cilje doseglo; 

− izvedba strategij; 

− preverjanje, ali so cilji uspešno doseženi ter izvedba ustreznih popravkov. 

Strateški management vključuje mišljenja in dejanja, ki se nanašajo na dolgoročno prihodnost 

celotne organizacije. Samo izvajanje strategije avtomatično vodi v operativno področje, tako 

da sta obe obliki dejavnosti managementa tesno povezani. Razlikovati je treba med strategijo 

podjetja, ki je vodilna strategija, ter poslovnimi strategijami, ki so sekundarne, a prav tako 

bistvenega pomena. Jones in Hill (2010, 10) delita strategije na korporacijske (nanašajo se na 

celotno podjetje; oblikovanje vizije, poslanstva, ciljev in strategij), poslovne (strategija 

poslovanja z določeno strateško poslovno enoto) in funkcijske (usmerjene na posamezna 

poslovno funkcijska področja) (Furlan 2011, 10–11).  

Cole (2000, 3–4) razlaga, da je strateški management sistematičen pristop k upravljanju 

strateških sprememb, ki zagotovi vrsto odločitev za doseg ciljev. Je organizacijski proces, za 

njegovo usmerjanje in izvajanje je odgovoren top management, a je v interesu celotne 

organizacije zadovoljiti pričakovanja vseh njenih deležnikov, hkrati pa zagotavlja kratkoročne 

prilagoditvene odzive. Zasnovan je za ohranjanje, poživljanje in usmerjanje organizacije, 

človeških in drugih virov v dobičkonosno izpolnjevanje potreb strank in drugih glavnih 

interesnih skupin.  

Proces se ravna po sistemu organizacijske vrednosti ali kulture, ki se kaže ne le v organizaciji 

poslanstva, viziji, v politiki in strateških ciljih, ampak tudi v obnašanju vodstva in drugih 

ključnih menedžerjev v organizaciji. Proces strateškega managementa vključuje določanje 

ciljev ter ocenjevanje organizacijskih možnosti za doseganje teh ciljev v okviru svojih 

zmožnosti (notranjih virov in glede na zunanje okolje). Gre za opredelitev, katerim strankam 

naj služijo, kakšne so njihove potrebe in želje, s katerimi proizvodi ali storitvami bodo te 

potrebe izpolnili ter kako bodo dodelili sredstva na najugodnejši način (Cole 2000, 168). 

Proces strateškega managementa definiramo kot sprejemanje strateških določitev v podjetju in 

njihovo izvajanje v praksi. Sestavljen je iz več med seboj povezanih procesov, faz, aktivnosti, 

po vsebini pa predstavlja poslovne odločitve, ki obsegajo razvojne usmeritve podjetja (npr. 

vizija, poslanstvo, smotri, interesi in strategije). Temeljna naloga je iskanje, ustvarjanje in 

obvladovanje strateških potencialov podjetja (Furlan 2011, 3). Na področju strateškega 

managementa se uveljavljajo nove smeri, ki vpeljujejo strateško razmišljanje vseh zaposlenih, 

znane kot management sprememb oz. inovacijski management (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 70) ali ustvarjalni management (Mintzberg 1994, 110). Strategija podjetja ima največji 

vpliv na uspešnost podjetja. Strateški management se ukvarja s podjetjem kot celoto in 

njegovim sodelovanjem z okoljem (Močnik 2005, xiii).  



2.2 Ključni dejavniki strateškega managementa

Strateški management je proces oblikovanja, planiranja, uresničevanja in kontrole izvajanja 

strategij, s katerimi podjetje dosega konkurenčno prednost. Za večino podjetij, če ne kar za 

vsa podjetja, je cilj poslovati uspešneje od 

prednost pred drugimi podjetji (Močnik 2005, xiii).

funkcija upravljanja, poslovodenja in izvajanja. 

Dejavnosti strateškega managementa so strateško 

(planiranje) ter analiziranje (kontrola) organizacijskih strategij in 

Politika podjetja izhaja iz vizij, ki jih tudi vključuje ter se uresničuje v procesih managementa, 

neposredno na ravni strateškega, posredno pa na rav

2002, 76). Pri tem je potrebna analiza okolja, odločanje o smeri delovanja in končna iz

izbranih strategij. 

Slika 2: Dejavnosti 

Oblikovanje (snovanje) je ugotavljanje želja in potreb vplivnih udeležencev. 

notranja in zunanja analiza, s čimer spoznamo svoje okolje in trg, managerji pa pridobijo 

informacije, ki jim omogočajo oblikovanje trajne konkurenčne prednosti. Metod za analizo 

zunanjega okolja je več: PEST in 

metode scenarijev, medtem ko so 

življenjski cikli produktov metode za analizo notranjega okolja. Strategija podjetja mora bi

skladna z zunanjim okoljem ali pa mora samo

priložnosti. Cilj je oblikovati strateško usmeritev in alternativne rešitve.

Načrtovanje (planiranje) je snovanje novih temeljnih zmožnosti organizacije za

zahteva logiko, izkušnje in intuicijo. 

slabosti in poudarila prednosti, podjetje pa bo izkoristilo zunanje priložnosti in zmanjšalo 

zunanje nevarnosti.  

Analiziranje
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i strateškega managementa 

Strateški management je proces oblikovanja, planiranja, uresničevanja in kontrole izvajanja 

strategij, s katerimi podjetje dosega konkurenčno prednost. Za večino podjetij, če ne kar za 

vsa podjetja, je cilj poslovati uspešneje od konkurence in dosegati trajno konkurenčno 

prednost pred drugimi podjetji (Močnik 2005, xiii). Temeljne organizacijske funkcije so 

funkcija upravljanja, poslovodenja in izvajanja.  

Dejavnosti strateškega managementa so strateško oblikovanje (snovanje)

(kontrola) organizacijskih strategij in poslovne politike podjetja.

Politika podjetja izhaja iz vizij, ki jih tudi vključuje ter se uresničuje v procesih managementa, 

neposredno na ravni strateškega, posredno pa na ravni izvedbenega managementa (Belak 

2002, 76). Pri tem je potrebna analiza okolja, odločanje o smeri delovanja in končna iz

: Dejavnosti strateškega managementa 

je ugotavljanje želja in potreb vplivnih udeležencev. 

notranja in zunanja analiza, s čimer spoznamo svoje okolje in trg, managerji pa pridobijo 

informacije, ki jim omogočajo oblikovanje trajne konkurenčne prednosti. Metod za analizo 

PEST in analiza SWOT, Delfi metoda, marketinške raziskave in 

e scenarijev, medtem ko so analiza SWOT, Benchmarking, analiza verige vrednosti in 

življenjski cikli produktov metode za analizo notranjega okolja. Strategija podjetja mora bi

skladna z zunanjim okoljem ali pa mora samo spreminjati okolje in s tem izkoristiti ponujene 

Cilj je oblikovati strateško usmeritev in alternativne rešitve.  

e snovanje novih temeljnih zmožnosti organizacije za

ahteva logiko, izkušnje in intuicijo. Je izbira in uresničevanje tiste strategije, ki bo odpravila 

slabosti in poudarila prednosti, podjetje pa bo izkoristilo zunanje priložnosti in zmanjšalo 

Oblikovanje

NačrtovanjeAnaliziranje

Strateški management je proces oblikovanja, planiranja, uresničevanja in kontrole izvajanja 

strategij, s katerimi podjetje dosega konkurenčno prednost. Za večino podjetij, če ne kar za 

konkurence in dosegati trajno konkurenčno 

Temeljne organizacijske funkcije so 

oblikovanje (snovanje), načrtovanje 

poslovne politike podjetja. 

Politika podjetja izhaja iz vizij, ki jih tudi vključuje ter se uresničuje v procesih managementa, 

managementa (Belak 

2002, 76). Pri tem je potrebna analiza okolja, odločanje o smeri delovanja in končna izvršitev 

 

je ugotavljanje želja in potreb vplivnih udeležencev. Izvajata se 

notranja in zunanja analiza, s čimer spoznamo svoje okolje in trg, managerji pa pridobijo 

informacije, ki jim omogočajo oblikovanje trajne konkurenčne prednosti. Metod za analizo 

SWOT, Delfi metoda, marketinške raziskave in 

Benchmarking, analiza verige vrednosti in 

življenjski cikli produktov metode za analizo notranjega okolja. Strategija podjetja mora biti 

spreminjati okolje in s tem izkoristiti ponujene 

e snovanje novih temeljnih zmožnosti organizacije za prihodnost ter 

Je izbira in uresničevanje tiste strategije, ki bo odpravila 

slabosti in poudarila prednosti, podjetje pa bo izkoristilo zunanje priložnosti in zmanjšalo 
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Analiziranje (kontrola) je zelo pomemben del, ki se izvaja skozi celoten proces. Na podlagi 

kontrole, ki je pokazatelj napak, izvajamo popravke in tako izboljšujemo obstoječe procese. 

Vse to nam omogoča učenje, pridobljeno znanje pa uporabimo v prihodnjih projektih (Belak 

2002, 76).  

2.3 Strateški management in dizajn 

Strateški management smo podrobneje opredelili v prejšnjih dveh poglavjih. Dizajn je 

obravnavan kot zavestna dejavnost, bodisi na individualni ali kolektivni ravni, kar razumemo 

kot organizirano dejavnost, zatorej je dizajn lahko predmet upravljanja. Raziskovanje 

področja inovacij označuje niz medsebojno odvisnih oblikovalskih poti, kar pomaga izdelati 

strategijo dizajna (Le Masson, Weil in Hatchuel 2010, 53, 410).  

Da sta strateški management in dizajn povezana, sta opozorila že Blaich in Blaich (1993, 13–

16), ko sta dizajn opredelila kot orodje, ki se vključuje v poslovanje podjetja na strateški ter 

operativni ravni. Strateška vizija opredeljuje nastajajoče vrednote in sodeluje pri novih 

izdelkih. V klasičnih modelih vizijo opredeli vrhnji management, ki jo nato izvaja skupaj s 

preostalim podjetjem. Pogoji vizije so dovolj jasni, da rešijo vsa inovativna vprašanja, ki se 

pojavijo. Vrhnji management skuša identificirati inovativni dizajn, preden se opredeli dizajn 

strategija. Slednja je sestavljena iz priprave strukturiranih nizov alternativ, ki jih je treba 

pregledati in pridobiti kompetence (Le Masson, Weil in Hatchuel 2010, 53, 410–411).  

KCDM (b. l.a) pravi, da je združevanje dizajna kot strateškega dejavnika v vse faze 

upravljanja podjetja srednje- do dolgoročen proces. Doseči je treba, da vse ravni podjetja 

celovito razumejo oblikovalske in načrtovalske prakse, se zavedajo svojih potencialov in 

potencialov podjetja, poznajo kulturo in procese ter so pripravljeni na spremembe in s tem na 

razvoj (KCDM b. l.a).  

Dizajn in inovacije so dandanes ključ do prihodnjega gospodarskega in socialnega razcveta. 

Ni dovolj, da se podjetje zanaša zgolj na razvoj in raziskave ter tehnike projektnega vodenja, 

strateški management inovacij mora temeljiti na inovativnih dizajn aktivnostih (Le Masson, 

Weil in Hatchuel 2010). V podjetju predstavljajo prioriteto inovacije in dizajn, od katerih je 

odvisno vse ostalo: ekonomsko preživetje podjetja, pa tudi družbena blaginja ter zadovoljstvo 

zaposlenih in kupcev. Vpliv globalizacije podjetja postavi v novo območje, kjer konkurenca 

ne temelji več samo na učinkovitosti izdelka, temveč tudi na splošni učinkovitosti 

inovacijskih strategij (Le Masson, Weil in Hatchuel 2010, xi).  

Primeri dobrih praks držav, ki potrjujejo pomen umestitve področja oblikovanja med razvojne 

prioritete, so skandinavske države, Velika Britanija, Nizozemska in Avstrija. Strategije 

oblikovanja obravnavajo kot ključni dejavnik v programih za povečanje nacionalne 
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konkurenčnosti in uspešnosti, obenem pa ohranjajo tradicionalne industrijske panoge 

(Gigodesign 2011). 

2.4 Strateški management in uspešnost poslovanja podjetij 

Uspešnosti ni mogoče enačiti z uspehom. Šele ko uspeh izmerimo v skladu z načelom 

racionalnosti z vlaganji, ki so bila potrebna za dosego tega uspeha, pridemo do uspešnosti 

(Pučko 2001, 153).  

Podjetje posluje uspešno, ko dosega večjo donosnost kot druga podjetja iz iste ali sorodne 

panoge. Donosnost izmerimo z dobičkom,1 ki ga je podjetje ustvarilo na vrednost vloženih 

sredstev v podjetje (dobiček/vložena sredstva). Podjetje, ki svoje vire uporablja učinkovito, 

ustvarja pozitivni donos na vložena sredstva. Učinkoviteje kot podjetje posluje, večja je 

njegova donosnost na vložena sredstva. Donosnost se dosega z uresničevanjem strategij, za 

njihovo sprejemanje in izvajanje so odgovorni managerji. Kadar je donosnost podjetja večja 

od povprečne donosnosti v panogi, v katero se uvršča, govorimo o konkurenčni prednosti. 

Večja kot je razlika v donosnosti, večjo konkurenčno prednost ima podjetje (dve glavni obliki 

konkurenčne prednosti sta npr. diferenciacija in nižje cene) (Močnik 2005, 2–5). 

Uspešnost strategije podjetja se torej meri relativno, kar pomeni, da primerjamo uspeh 

strategije enega podjetja z uspehom strategij drugih podjetij. Tudi najboljši plani in strategije 

ne bodo prinesli uspeha, če ne upoštevajo tega, kar počne konkurenca sedaj in bo počela v 

prihodnje. Strateško planiranje in uresničevanje strategij ter kontroliranje uresničevanja je 

funkcija in odgovornost vseh managerjev na vseh ravneh v podjetju (Pučko 2003, 172–175, v 

Močnik 2005, 2–5). Sama izbira strategije ni vse, treba je spremljati tudi konkurente in 

njihove strategije (Močnik 2005, 3). V družbah, ki so navajene rednih sprememb v projektih, 

so inovativnost in dizajn temelji za ustvarjanje vrednosti, kajti če je vrednost ocenjena na 

podlagi dobička oz. doseženega napredka (v smislu človeškega, ekološkega in družbenega 

razvoja), so vedno potrebne inovativne dejavnosti (Le Masson, Weil in Hatchuel 2010, xxiii). 

                                                 
1 Dobiček; mislimo na vrednost, ki ostane, ko podjetje iz prihodka pokrije vse stroške poslovanja pred 
zmanjšanjem dobička za davek (Močnik 2005, 2–5). 
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3 DIZAJN IN MANAGEMENT 

V naslednjih poglavjih bomo pojasnili dizajn, konkurenčno prednost in dizajn management. 

Navedli smo razlike med dizajnerjem in managerjem, opredelili dizajn razmišljanje in vpliv 

dizajna na nakupno odločitev potrošnika. 

3.1 Dizajn 

Ljudje smo vizualna bitja, saj kar 90 odstotkov informacij pridobimo preko oči in ne preko 

drugih čutil. S pomočjo tipa, okusa, vonja in sluha pridobimo preostalih deset odstotkov 

informacij, kar pomeni, da nam zunanjost hočeš nočeš pomeni veliko. Pomena dizajna sta se 

med drugim zavedala že Kotler in Rath (1980, 16–21) v sredini 1980, ko sta opozorila, da je 

dizajn potrebna organizacijska kompetenca. V članku Dizajn, močno, vendar zanemarjeno 

strateško orodje (Design, a powerful but neglected strategic tool 1980) sta zapisala, da je 

»dizajn močno strateško orodje, ki ga lahko podjetja uporabljajo, da pridobijo trajnostno 

konkurenčno prednost, vendar večina podjetij zanemarja dizajn kot strateško orodje. Ne 

zavedajo se namreč, da lahko dober dizajn poveča proizvod, okolje, komunikacijo in 

korporativno identiteto« (von Stamm 2008, 17).  

Dizajn se pojavlja povsod okrog nas in ima velik vpliv tako na posameznika kot na družbo. Je 

zamisel, skica, osnutek nečesa, svežina. Samo besedo dizajn razumemo kot inovacijo, 

kreativnost, razvoj, izboljšavo, ki je tako vizualna kot tudi funkcionalna, ki ob pogledu na 

produkt v nas vzbudi občutke – pa naj bodo ti pozitivni ali negativni. Da je dizajn sprejemljiv, 

mora zadovoljiti neke kriterije, principe. Dizajn brez funkcije je podoben tehnično dobro 

izvedeni interpretaciji brez čustev ali jedi brez začimb. Dober dizajn mora osvojiti najprej 

svojega stvaritelja, nato njegovega uporabnika in okolico. To, kar navdušuje, se opazi na prvi 

pogled in ne samo na prvi pogled. Mora se odkrivati in potrjevati med njegovo vlogo in 

koriščenjem. Tako interpretiramo, da dizajna ne moremo enačiti z estetiko. Da bi se torej te 

ideja, osnutek, izdelava izdelka ali storitve imenovala dizajn, ne sme biti samo lepa, mora 

imeti globlji pomen (Keller 1975, 6–8). 

Večina danes dizajn enači z oblikovanjem, zaradi česar se izpostavi težava že pri samem 

razumevanju pojma, ki je pravzaprav poslovenjen angleški termin »design«. Oblikovati 

pomeni dajati čemu določeno obliko, npr. oblikovati glavo kipa; oblikovati kovino, marmor; 

oblikovati s kladivom, žaganjem; ročno, strojno oblikovati (SSKJ 1994, 706). Dizajn je veliko 

več kot oblikovanje. Njegov namen je, med drugim, spodbujati ustvarjalnost. Čeprav je dizajn 

beseda, ki se uporablja v mnogih državah, se pomen spreminja. V nemškem slovarju na 

primer pomeni zgolj »skica« ali »vzorec«. Angleški termin design je širši in hkrati natančnejši 

– v sebi nosi nianse pomenov, ki opredeljujejo sodobni pojem oblikovanja, ki je pač mnogo 

več kot le oblika (Berčon Potić in Predan 2012). V SSKJ pod geslom dizajn preberemo: 

dizajn: dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in 
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tehnološkim procesom (SSKJ 1994, 145). Razlika med umetnostjo in dizajnom je, da je 

osnovna sestavina umetnosti samoizražanje (izražanje lastnih čustev, misli, mnenj, 

pripadnosti), medtem ko dizajn izraža sporočilo stranke za določeno ciljno skupino 

(Gigodesign 2012c). 

Avtor von Stamm (2008, 17) je zapisal svojo definicijo dizajna, povzeto iz treh interpretacij 

njegovega pomena: »Dizajn je zavesten proces odločanja, s katerim se podatki oz. ideja 

preoblikuje v rezultat oz. izhod, naj bo to oprijemljivo (izdelek) ali neoprijemljivo (storitev).« 

V nadaljevanju avtor dodaja, da gre za primerjavo možnosti, da bi izbrali najboljšo možno 

rešitev, ter za raziskovanje in eksperimentiranje – in prav slednja sta jedro inovacij (von 

Stamm 2008, 17). Podobno meni tudi Marko Savič, direktor podjetja Vizuarna, ki pravi, da 

dizajn ni ne oblikovanje in olepševanje izdelkov, ampak z združevanjem intuitivnega in 

analitičnega pristopa ponuja celo vrsto orodij za reševanje problemov (Gigodesign 2013). 

Borja de Mozota (2003, 4) opredeljuje dizajn kot element za izražanje vrednosti blagovne 

znamke ter orodje za vizualizacijo strategije, v nadaljevanju pa pravi tudi, da je to kreativni 

proces ustvarjanja in odločanja, ki oblikuje izdelek, storitev, embalažo (Borja de Mozota 

2003, 4, 18). Rezultatu našega ustvarjalnega procesa pripisujemo neke določene lastnosti, kot 

so zaželenost, privlačnost in ustreznost za določen namen. Ko pogledamo rezultate našega 

dizajna, sodimo svojo primernost s stopnjo, do katere lahko podpira poslovodno odločanje. 

To naj velja za vse, kar načrtujemo, ali je to hiša, kiparstvo ali informacijski sistem (van der 

Heijden 2009, 8).  

Dober dizajn je skrbno načrtovan in svojo pozornost namenja potrebam in željam uporabnika. 

Lahko ga konceptualiziramo kot oblikovanje rešitev za probleme oziroma kot del cikla 

reševanja problemov. Slednje je izpostavil Herbert Simon, prejemnik Nobelove nagrade leta 

1978, ki je trdil, da se reševanje problemov razdeli na tri faze: inteligenca, dizajn in izbira. V 

fazi inteligence raziščemo in analiziramo problem, v fazi dizajna razvijemo vrsto možnih 

rešitev za problem. V fazi izbire se odločimo, katera od teh možnih rešitev je najprimernejša 

(van der Heijden 2009, 9).  

Potrebno je oblikovati vse, od zunanjosti (to, kar vidimo) do notranjosti (to, kar nam je skrito) 

– zunanjost namreč odraža notranjost. Površina izdelka je prečna delitev notranjosti (vsebine) 

in zunanjosti (funkcije). Kvaliteto je moč opredeliti z dizajnom, zatorej še tako dober dizajn 

ne more nadomestiti pomanjkanja kakovosti. Dizajn naj bi optimiziral proizvodnjo, 

distribucijo, prodajo in uporabnost funkcije – te lastnosti prinašajo različne vrednosti dizajnu 

in tako ima izdelek pomembne koristi. Luka Stepan je za dizajn industrijo dejal, da čeprav je 

na velikih trgih pomembna specializacija, je osnova dobrega dizajna širina znanja (Hočevar 

2014).  
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3.2 Konkurenčna prednost dizajna 

V današnjem času je poslovno okolje izredno konkurenčno, hitro, kompleksno, potrebna je 

hitra odzivnost na spremembe ter vztrajnost in odločnost. Konkurenčno prednost razumemo 

kot prednostni položaj podjetja v očeh kupcev, gledano relativno v primerjavi s konkurenti. Je 

tista prednost, ki jo konkurenca težko posnema. Zavedati se moramo dejstva, da nas mora 

kupec prepoznati oz. nas izbrati kot pravega, torej nas ločiti od ostalih ponudnikov oz. 

konkurentov – določiti se morajo razlike od tekmecev oz. ugotoviti, v čem smo boljši od 

konkurence (Čater 2007, 24).  

Čater (2007, 24) konkurenčno prednost opredeljuje kot nenehni boj za obstanek, 

nadgrajevanje, stalne izboljšave, uvajanje sprememb oz. nenehni razvoj v povezavi s 

spreminjanjem okolja. Njegova raziskava tudi potrjuje ugotovitve večine strokovne literature, 

da so podjetja s konkurenčno prednostjo (tako na splošno kot tudi v posameznih pojavnih 

oblikah) uspešnejša od podjetij brez konkurenčne prednosti (Čater 2007, 24). Tako so 

kreativnost, inovacije in dizajn prvine, ki so postale vse bolj želene v podjetju. Vse več 

podjetij je prepričanih, da so najpomembnejši ljudje, ljudje s svojim znanje, izkušnjami in 

ustvarjalnostjo. Če smo v prejšnjem poglavju omenili, da dizajn spodbuja ustvarjalnost, lahko 

nadaljujemo, da je ustvarjalnost v veliki meri neodvisna od vloženih sredstev. Zato je za 

slovenska podjetja ustvarjalnost edina pot k dohitevanju konkurence. Likar (2000, 76) pravi, 

da bo kupec vedno izbral tisti izdelek, ki bo zanj najboljši oziroma bo seštevek lastnosti, ki jih 

pričakuje od izdelka – kakovost, cena, tehnične značilnosti, videz, dosegljivost – višji od 

konkurence. V nadaljevanju pravi tudi, da lahko izdelek presežemo le z lastno inovativnostjo 

(Likar 2000, 77). Dizajn lahko prinese dodano vrednost neposredno s povečevanjem prodaje, 

posredno pa povečuje ugled blagovne znamke ali organizacije. Vendar je težko najti prave 

razloge za uspeh, saj so v proces vključeni številni dejavniki, ki se razlikujejo od vsake 

organizacije (Ambrose in Harris 2010, 70).  

Konkurenčnost je torej vsak dan hujša, tveganje vsak dan večje, število dejavnikov, od katerih 

je odvisen uspeh ali polom, se stalno povečuje. Konkurenčne prednosti tako ne predstavlja 

več diferenciacija, nižanje cen, kapital ter najnovejša tehnologija, pač pa hitro odzivanje na 

spremembe z vidika ustvarjalnosti. Pri tem so pomembni ljudje, njihova znanja, raziskave in 

razvoj, kreativnost ter trden in motiviran kader. Tisti, ki tudi v kriznih časih vlagajo v razvoj, 

povečujejo svoje konkurenčne prednosti. Prav sveže in inovativne ideje so orodje za 

uspešnost podjetja (Čertalič 2014). 

Beth Comstock (podpredsednica in vodja trženja ameriškega podjetja General Electric) 

dojema dizajn kot prvino, ki preseneča, rešuje probleme, poenostavlja, združuje. Pravi, da 

dizajn ustvari izkušnje, ki nekaj pomenijo, iz njega se na napakah učimo ter ustvarjamo vizijo 

za prihodnost (Walters 2011). 
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3.3 Dizajn management 

Med raziskovanjem zopet pride do težav, saj v praksi dizajn management ni pogosto omenjen 

kot samostojna disciplina, temveč ga bolj razumemo kot tri samostojna področja – strategija, 

management in dizajn. Združevanje dizajna v poslovni proces je kompleksnejša zadeva, 

vendar se učinkovite vključitve kažejo kot konkurenčne prednosti. Pomembno je, da dizajn 

management postane kultura v podjetju, kjer jo razumejo in ponotranjijo vsi zaposleni 

(Gigodesign 2014a). Marko Savič, direktor podjetja Vizuarna, razlaga, da je strategija brez 

dizajna le dobra raziskava ter da je dizajn brez strategije le dobra ideja (Gigodesign 2013). 

Blaich in Blaich (1993, 13–16) opredeljujeta dizajn management kot orodje, skozi katerega so 

vidne aktivnosti dizajna v strukturi podjetja. Vloga dizajn managementa na strateški ravni 

pomeni vodenje politike dizajna v podjetju. 

Cilj dizajn managementa je združiti dizajn, inovacije, tehnologijo, management in potrošnike 

ter ustvariti konkurenčno prednost, pri čemer se upoštevajo ekonomski, socialno kulturni in 

okoljski dejavniki (DMI b. l.a). Pri tem je treba usklajeno delovanje oblikovalcev in 

managerjev ter vključevanje ustvarjalnih metod dela v poslovno okolje (Borja de Mozota 

2003, 70–74, 114). 

Kompetenčni center za dizajn management (v nadaljevanju: KCDM2) na svoji spletni strani 

razlaga dizajn management kot »poslovno dejavnost, ki s projektnim vodenjem načrtovalskih 

projektov oblikovanja upravlja kreativni proces, poslovno strategijo in nabavno verigo, 

podpira kulturo kreativnosti in gradi strukturo organizacije, sposobne doseči najvišje poslovne 

cilje. Povezovanje dizajn managementa med ostale poslovne funkcije podjetja predstavlja 

poslovno plat oblikovalskega procesa. Vključuje potekajoče procese, poslovne odločitve in 

strategije, ki omogočajo inovacije in ustvarjanje učinkovito oblikovanih izdelkov, storitev, 

komunikacij, poslovno okolje ter blagovne znamke, ki izboljšujejo kakovost življenja in 

zagotavljajo organizacijsko učinkovitost.« Dizajn management je prisoten na vseh področjih 

izražanja podjetja (izdelek, storitev), kot tudi na nevizualnih področjih (proces oblikovanja, 

postopki pri razvoju izdelkov in storitev, sistemske rešitve, vključevanje v podjetje, 

proizvodnjo, distribucijo, prodajo, dobavo …). Dizajn management ta področja obravnava s 

stališča optimalnega upravljanja z namenom povečevanja vrednosti podjetja (KCDM b. l.a). 

Enostavno povedano, dizajn management je poslovna stran dizajna (DMI b. l.b). Dizajn 

management je področje, ki za slovensko gospodarstvo pomeni velik, na žalost pa v veliki 

meri še neizkoriščen potencial (Gigodesign 2014a). 

                                                 
2 Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management (KCDM) sestavljata dva tipa organizacij: 
podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami ter oblikovalska podjetja in agencije, ki 
sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Kompetenčni center za dizajn management je 
bil ustanovljen v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013, 
projekt pa v obdobju od 1. 2. 2013 do 31. 7. 2015 delno financira Evropska unija (KCDM b. l.c). 
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Slika 3: Področja dizajn managementa 

Vir: KCDM b. l.a. 

S slike 3 so razvidna štiri glavna področja dizajn managementa: vlaganje v razvoj izdelkov, 

vlaganje v storitve, komunikacijo ter investicije v infrastrukturo oz. prostor. V podjetjih z 

visoko dizajn management kulturo so ta področja med seboj usklajena in usmerjena v 

povečevanje konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetja in njegovih izdelkov (KCDM 

b. l.a).  

V podjetjih, kjer dizajn management še ni ali pa je le delno združen s kulturo in strategijo 

podjetja, je prvi korak uveljavljanje dizajn managementa v podjetju. Eden izmed modelov za 

to so stopnice dizajn managementa oz. stopnice upravljanja z dizajnom (angl. »design 

management staircase«3). Model podjetju pokaže, na kateri stopnji se nahaja in kakšni so 

koraki za napredovanje. Na sliki 4 so te stopnje prikazane glede na združevanje dizajn 

managementa s kulturo in strategijo podjetja. Model delimo na štiri stopnje: podjetja, kjer 

upravljanja z oblikovanjem ni (1), podjetja, kjer je oblikovanje vključeno naključno in 

parcialno v določene projekte ali faze (2), podjetja, ki upravljanje z oblikovanjem 

prepoznavajo kot funkcijo (3), in podjetja, v katerih design management kot kultura prežema 

celotno podjetje (4) (KCDM b. l.b). Kot stičišče tehnoloških in tržnih dejavnikov ima dizajn 

management neposreden vpliv na dolgoročno stabilnost, konkurenčnost in uspešnost (KCDM 

b. l.c). 

                                                 
3 Model Design Management Staircase je leta 2009 razvil Design Management Europe. Metodologija 
je danes mednarodno uveljavljena za določanje Design Management kompetenc podjetij in jo 
priporoča Evropska iniciativa za inovacije in oblikovanje (European Design Innovation Initiative, 
Finska, 2012) (KCDM b. l.b). 
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Slika 4: Stopnje dizajn managementa ali model stopnic upravljanja z dizajnom 

Vir: KCDM b. l.b. 

Nekateri strokovnjaki, ki v svoj poklic vključujejo dizajn management, so: kreativni direktor, 

dizajn direktor, vodja dizajna, dizajn (oblikovni) raziskovalec in vodstveni kadri, ki 

sprejemajo odločitve o tem, kako se dizajn uporablja v organizaciji.  

Poglavje zaključujemo z Beth Comstock, ki je na DMI konferenci leta 2011 dejala: »What 

business needs now is design. What design needs now is making it about business,« ali »kar 

poslovni svet trenutno potrebuje je dizajn. Kar dizajn trenutno potrebuje je, da se vrti okrog 

poslovanja« (Walters 2011). 

3.4 Razlike: dizajner in manager 

Če smo v tretjem poglavju razložili, da je dizajn povsod okrog nas, potem lahko trdimo, da 

smo vsi dizajnerji. In pravzaprav je dizajnerjev res veliko. Kuhar, ki si izmišlja nove jedi, je 

dizajner, prav tako frizer, ki ustvari novo pričesko, ali arhitekt, ki si zamisli stavbo. Podobno 

lahko naštevamo skozi vse družbene sloje in praktično v nedogled, pa vendar ni vsak, ki je 

kdajkoli risal, dejansko slikar. Vse je dizajn in vsakdo je dizajner v določeni priložnosti, za 

svoje potrebe, za ožje ali širše okolje. Biti pravi dizajner pomeni, da od svojih zamisli in 

stvaritev živiš in z njimi služiš. Keller (1975, 8) pravi, da je »dizajner instinktno ustvarjalen 

ter mora preceniti, do katere mere naj bo ustvarjalen, saj je vrednost pravega dizajnerja v 

poznavanju prave mere« (Keller 1975, 6–8). 

Dizajner (tudi: oblikovalec, kreator) je oseba, ki načrtuje videz, obliko in delovanje nečesa, 

običajno tako, da te načrte prej podrobno pripravi. Je človek, ki izstopa po svoji unikatnosti, 
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trudi se biti drugačen od konkurence, saj bo le tako opazen. Velikokrat so stvaritve 

dizajnerjev drugačne, nevsakdanje, celo šokantne, ob njih se človek ustavi in zamisli, videno 

ga navdušuje ali se ob tem zgraža. Kakorkoli, namen dizajnerja je dosežen; vzbuditi določen 

občutek ter potek razmišljanja in morda drugačnega dojemanja na celoto. Ima sposobnost 

preseganja že ustvarjenega, v sebi pa združuje lastnosti, kot so pogum, izvirnost, domišljija, 

izraznost, tveganost, potrpežljivost in divergentno mišljenje (veliko idej v kratkem času, 

prožnost, različnost in kvaliteta idej, izvirnost, nenavadnost). Ne obstaja zgolj ena sama 

metoda ali sistem, ki ga uporabljajo vsi oblikovalci, niti se zdi, da delujejo po kakršnih koli 

naučenih metodah. Dizajner uporablja več (instinktivnih) metod istočasno, ki so usmerjene k 

reševanju problema in dosegu sprejemljive rešitve (Gray in Hughes 2001, 26–27). 

Oblikovalec dodaja vrednost blagovne znamke, in sicer skozi oblikovanje vizualne identitete 

(Ambrose in Harris 2010, 70).  

Manager je v organizaciji vodja, ki načrtuje, organizira, vodi ter kontrolira ljudi in procese. 

Mora biti verodostojen, odločen, podjeten, ustvarjalen, sposoben, dinamičen, pošten ne le do 

lastnikov in zaposlenih, pač pa tudi do sebe. Vsi potrebujejo vodstvo, pri tem eni bolj, drugi 

manj, saj se stopnja potrebe biti voden spreminja od posameznika do posameznika (Frešer 

2009, 6–8). Managerja uprava pooblasti, da bo organizacija uspešno dosegla zastavljene cilje 

ter bo poslovala v skladu z začrtano vizijo – manager torej obvladuje celotno organizacijo ali 

večji del te. Pri tem se moramo zavedati, kako pomembno je, da na to mesto postavimo 

dobrega managerja. Na poti doseganja zastavljenih ciljev mu je v pomoč strokovno znanje, 

dober in trden tim sodelavcev ter sodobna oz. ustrezna tehnologija. Hkrati pa mora biti stalno 

pripravljen na spremembe, se sposoben na njih dovolj hitro in ustrezno prilagoditi, delovati v 

timu ter se vseživljenjsko učiti. Zaveda se, da so spremembe nekaj stalnega, se na njih 

pozitivno odziva ter jih izkoristi kot priložnost. Podrejenim mora dati občutek zaupanja in 

vzora. Pozornost mora usmeriti na cilj organizacije in ne na svoje osebne cilje ter doseči, da 

zaposleni ne hodijo v službo zgolj zaradi rutine, pač pa iz osebnega zadovoljstva in rasti. Vse 

zgoraj omenjene vrednote morajo biti v pravem ravnovesju, da bi dosegli skupne cilje (Frešer 

2009, 6–9).  

Rozman (2005, 47–52) nadaljuje, da se v podjetju pojavita dve skupini zaposlenih: specialisti 

in managerji. Večji del zaposlenih so specialisti oz. izvajalci – ti neposredno delajo, ustvarjajo 

proizvode in storitve. So strokovnjaki na ožjem področju in ga poglobljeno obvladajo; znajo 

nekaj narediti in v podjetju skupaj proizvajajo uporabno vrednost. Veliko manj pa je 

managerjev, ki neposredno ne delajo, marveč usklajujejo delo specialistov kar najbolj 

učinkovito in medsebojno usklajeno. Znajo doseči, da specialisti delujejo motivirano in 

ustrezno. Uspešni managerji tako oblikujejo svoje delovno okolje, da zaposleni dobivajo 

priložnosti in spodbude za visoke dosežke in lasten razvoj oz. tako, da nimajo druge možnosti 

kot visoke dosežke. Sodelavce nameščajo na takšna delovna mesta, kjer s svojimi sposobnosti 

lahko dosegajo rezultate in so si tudi pripravljeni zanje močno prizadevati. Usklajujejo 

njihovo delo tako, da bo čim bolj dosežen cilj združbe. Ni nujno, da so managerji vedno 
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najbolj sposobni in izobraženi ljudje z najboljšimi lastnostmi. Njihovo delo zahteva zgolj 

drugačne sposobnosti in drugačno znanje kot delo drugih članov združbe (Rozman 2005, 47–

52).  

Potrebna je ustvarjalnost in drugačno razmišljanje, a pri tem ne mislimo na ustvarjalnost 

specialista, marveč ustvarjalnost v ravnanju s sodelavci, v usklajevanju in odločanju. Še 

pomembnejša pa je sposobnost ustvarjanja in izrabe ustvarjalnosti pri izvajalcih. Zaradi 

pomembnosti dela so pomembne izkušnje in učenje iz njih. Izkušnje so pomembne zlasti pri 

programiranih in ponavljajočih se odločitvah, vendar igrajo pomembno vlogo tudi pri 

neprogramiranih odločitvah, predvsem z načinom, kako se lotevati reševanje kompleksnih in 

malo razčlenjenih problemov. (Rozman 2005, 55–56)  

Preglednica 1: Razlike in značilnosti managerja in dizajnerja  

Lastnosti managerja Lastnosti dizajnerja 

− Sistemsko gledanje na dogajanje in stvari. 

− Hitro odzivanje in prilagajanje 

spremembam. 

− Podjetnost. 

− Nagnjenje k tveganju. 

− Zaupanje lastni intuiciji. 

− Ustvarjalnost. 

− Odločnost. 

− Sposobnost motiviranja in navdiha. 

− Reševanje problemov (logično razmišljanje, 

sklepanje). 

− Divergentno mišljenje. 

− Drugačno razmišljanje. 

− Izvirnost. 

− Izraznost. 

− Nagnjenje k tveganju. 

− Zaupanje lastni intuiciji. 

− (Instinktivna) ustvarjalnost. 

− Odločnost. 

− Sposobnost motiviranja in navdiha. 

− Reševanje problemov. 

− Divergentno mišljenje. 

 

Če torej združimo lastnosti in naloge dizajnerja ter managerja, lahko rečemo, da mora dizajn 

manager govoriti jezik dizajna in jezik poslovanja. Odgovoren je za usklajevanje nalog 

oblikovanja (angl.«design task«) ter zagotavlja, da so podatki ustrezne kakovosti podani v 

časovnem okviru projekta (Gray in Hughes 2001, 165). Naloga dizajn managerja je, da 

poskrbi, da je organizacija v dizajn procesu ustrezno strukturirana za nalogo in da se 

zagotovijo ustrezni ustvarjalni pogoji. Vsak manager, ki je vključen v dizajn proces, mora 

omogočiti potreben čas za razpravo in obravnavo, tako da zagotovi, da so oblikovalčevi cilji 

in pričakovanja izpolnjeni v smislu osnutka (angl. »design brief«). Dizajn manager ima 

podporno vlogo, ki omogoča, da se proces nadaljuje (Gray in Hughes 2001, 23). Zavedati se 

mora pomembnosti dizajna in ustvarjalnosti v organizaciji. Iskati mora nove ideje, metode, 

izdelke, storitve, nove inovativne rešitve za stare probleme ter razmišljati izven običajnih 

okvirov. Zaposlenim mora omogočati, da prispevajo po svojih najboljših močeh, ter vsem – 

zaposlenim, sebi in organizaciji – omogočati razvoj. Njegova uspešnost je odvisna od tega, 
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koliko in kako hitro se zna prilagoditi spremembam oz. ali zna pravočasno spremeniti potek in 

način dela v organizaciji (Rozman 2005, 29–31, 55–56). 

3.5 Dizajn razmišljanje (»Design thinking«)  

Design is thinking made visual. Dizajn je razmišljanje, narejeno, da je vidno (Wakejima 

2013). 

Dizajn razmišljanje (angl. »design thinking«) se je kot izraz razvil v zadnjih dvajsetih letih s 

številnimi akademiki, praktiki, svetovalci in avtorji. Predpostavka je, da bodo organizacije 

lahko z razumevanjem orodij in metod, ki jih dizajnerji uporabljajo za reševanje problemov in 

oblikovanje rešitev, bolje spodbudile organizacijo ter popeljale inovacije na višjo raven. 

Začne se z odprtim pristopom do ljudi, problemom in možnostmi, ki so vključene v 

ustvarjanje inovativnih rešitev. Inovativnosti se da naučiti in je potrebna v vseh vidikih 

poslovanja. V praksi dizajn razmišljanje združuje empatijo, da se omogoči poglobljeno 

razumevanje in oživljanje problema, kreativnost, da se ustvariti jasno sliko in rešitve, 

vizualizacijo za povezovanje in preizkušanje idej ter racionalnost analiziranja pri ocenitvi 

rešitve (DMI b. l.a).  

Je dokazana metoda za spodbujanje nastajanja novih konceptov, je interaktiven in postopen 

proces, ki ga poganjajo ljudje iz različnih okolij in z različnimi izkušnjami. Proces dizajn 

razmišljanja temelji bolj na spoznavanju problema in rešitve kot na uporabi že naučenega 

znanja in zato zajema več perspektiv in znanja za navdih, kot tudi kreativno preoblikovanje v 

nove koncepte (Plattner, Meinel in Leifer 2012, 107, 231).  

Tim Brown je dejal, da je dizajn razmišljanje »sistem, ki uporablja občutljivost in metode 

dizajnerja, da se ujemajo potrebe ljudi s tem, kar je tehnološko izvedljivo in kar lahko uspešno 

podjetje preoblikuje v vrednosti potrošnikov in tržne priložnosti« (DMI b. l.a). Proces dizajn 

razmišljanja najprej opredeli problem, nato pa izvaja rešitve, ki so vedno na osnovi potreb 

uporabnikov. Ta proces se osredotoča na iskanje potreb, razumevanje, ustvarjanje, 

razmišljanje, početje in ne nazadnje testiranje, kar omogoča učenje na oblikovanem in 

izboljševanje začetnih idej.  

Proces dizajn razmišljanja je sestavljen iz petih korakov: empatije, opredelitve, zamisli, 

prototipa in testiranja (ReDesigning Theater b. l.). 

Empatija ali sočustvovanje: v celoti razumeti izkušnjo uporabnika, za katerega se načrtuje; z 

opazovanjem, interakcijo in s postavitvijo v njihovo kožo.  

Opredelitev: procesiranje in sintetiziranje ugotovitve iz prvega koraka, da se oblikujejo 

stališča uporabnika, ki ga bomo obravnavali z dizajnom.  



Zamisel: raziskati široko paleto

možnih rešitev, ki nam omogoča,

oz. vrsto idej.  

Prototip ali model: preoblikovati

sodelujemo z njimi, skozi proces

Testiranje: preizkušanje izdelkov

O uporabniku je treba izvedeti več 

(ReDesigning Theater b. l.).  

Slika 

Dizajn razmišljanje se mora osredotočiti na izdelavo dizajn rešitve, ki pozitivno sodeluje s 

ciljnim kupcem in ni videti le estetsko drugačen

biti osredotočen na to, komu je namenjen in naj ne izraža samo okusa oblikovalc

dizajna (angl. »design process«) 

zamisli, prototip, testiranje in učenje (p

1. faza določitve problema: določanje, kaj je problem. Natančno razumevanj

njegovih omejitev omogoča, da je treba razviti bolj natančne rešitve. To je prva stopnja v 

vsakem procesu dizajna in skoraj vedno vključuje ustvarjanje ali prejemanje dizajn osnutka 

oz. zasnove (angl. »design brief

ali pisna, enostavna ali zapletena. Osnutek vsebuje poseben cilj, ki ga je treb

dizajnom (Ambrose in Harris 2010, 12, 14).

2. faza raziskave: potem, ko je bil osnutek opredeljen in dogovorjen, oblikovalec začne iska

informacije, ki bi lahko bile vključene

lahko kvantitativne ali kvalitativne, z informacijami o tem, ka

kaj kupujejo ali uporabljajo, kakšen je njihov način življenja

18). 

3. faza zamisli: je faza, kjer so 

obliki idej za izpolnjevanje teh 

preizkušenih in testiranih dizajnov, ki že obstajajo

opredelitev
1. 

empatija
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široko paleto možnih rešitev skozi generiranje velikih količin

ki nam omogoča, da stopimo korak stran od očitnega in raziščemo

reoblikovati ideje v fizično obliko, tako da lahko doživimo

proces pa se učimo in razvijamo več empatije. 

reizkušanje izdelkov in uporabljanje povratnih informacij, da se prototip 

izvedeti več in tako izboljšati svoj vidik 

Slika 5: Pet korakov dizajn razmišljanja 

razmišljanje se mora osredotočiti na izdelavo dizajn rešitve, ki pozitivno sodeluje s 

ciljnim kupcem in ni videti le estetsko drugačen (Ambrose in Harris 2010, 70). 

biti osredotočen na to, komu je namenjen in naj ne izraža samo okusa oblikovalc

(angl. »design process«) prepoznamo sedem faz: določitev problema, raziskav

rototip, testiranje in učenje (povzeto po Ambrose in Harris 2010).

določanje, kaj je problem. Natančno razumevanj

njegovih omejitev omogoča, da je treba razviti bolj natančne rešitve. To je prva stopnja v 

vsakem procesu dizajna in skoraj vedno vključuje ustvarjanje ali prejemanje dizajn osnutka 

design brief«). Le-ta predstavi zahteve stranke za delo, ki so lahko ustna 

ali pisna, enostavna ali zapletena. Osnutek vsebuje poseben cilj, ki ga je treb

(Ambrose in Harris 2010, 12, 14). 

ko je bil osnutek opredeljen in dogovorjen, oblikovalec začne iska

informacije, ki bi lahko bile vključene v ustvarjalni proces v fazi zamisli (3). Te raziskave so 

lahko kvantitativne ali kvalitativne, z informacijami o tem, kakšna je skupina uporabniko

kakšen je njihov način življenja itd. (Ambrose in Harris 2010, 12, 

je faza, kjer so potrebe končnega uporabnika identificirane in so zbrane 

teh potreb – npr. skozi brainstorming, skiciranje idej, prilagoditev 

preizkušenih in testiranih dizajnov, ki že obstajajo itd. Vsaka metoda vključuje različne 

4. 
prototip

3. 
zamisel

2. 
opredelitev

velikih količin različnih 

raziščemo možnosti 

lahko doživimo in 

se prototip izboljša. 

 (prvotno stališče) 

 

razmišljanje se mora osredotočiti na izdelavo dizajn rešitve, ki pozitivno sodeluje s 

(Ambrose in Harris 2010, 70). Dizajn mora 

biti osredotočen na to, komu je namenjen in naj ne izraža samo okusa oblikovalca. V procesu 

določitev problema, raziskavo, fazo 

.  

določanje, kaj je problem. Natančno razumevanje problema in 

njegovih omejitev omogoča, da je treba razviti bolj natančne rešitve. To je prva stopnja v 

vsakem procesu dizajna in skoraj vedno vključuje ustvarjanje ali prejemanje dizajn osnutka 

stranke za delo, ki so lahko ustna 

ali pisna, enostavna ali zapletena. Osnutek vsebuje poseben cilj, ki ga je treba doseči z 

ko je bil osnutek opredeljen in dogovorjen, oblikovalec začne iskati 

v ustvarjalni proces v fazi zamisli (3). Te raziskave so 

skupina uporabnikov, 

(Ambrose in Harris 2010, 12, 

potrebe končnega uporabnika identificirane in so zbrane v 

torming, skiciranje idej, prilagoditev 

itd. Vsaka metoda vključuje različne 

5. 
testiranje
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stopnje ustvarjalnosti. Izbira, katero metodo uporabiti, je odvisna od dejavnikov, kot so 

omejenost finančnih sredstev in kako izviren mora biti dizajn (Ambrose in Harris 2010, 12, 

20).  

4. faza prototipa: ustvarjanje prototipa, ki se uporablja za testiranje tehnične izvedljivosti 

ideje, da vidimo, če deluje kot oprijemljiv fizični predmet. Z njim se preizkusijo vizualni 

aspekti dizajna, ki so predstavljeni, kot bi bili dejansko proizvedeni. To je priložnost, ki nudi 

oblikovalski ekipi in stranki sposobnost vizualizacije in občutek fizične prisotnosti izdelka. 

Cilj prototipa je, da se preizkusijo posamezni vidiki dizajn rešitve, mora pa biti narejen tako, 

da so ti vidiki prisotni in se lahko učinkovito ocenijo (Ambrose in Harris 2010, 12, 22).  

5. faza izbire oz. odločitve: je točka izbire, kjer je ena od predlaganih rešitev izbrana za 

nadaljnji razvoj. Nekatere rešitve so lahko praktične, vendar niso najboljša izbira. Ključni 

kriterij odločitev je, kako primerna je izbira za namen; ali dizajn zadovolji potrebe in cilje 

začetnega osnutka in ali bo učinkovito komuniciral s ciljno skupino, da doseže te cilje. Seveda 

vse zahteve in cilji začetnega osnutka niso izpolnjeni s prvim dizajnom. Čas in denar 

(proračun) so pomembni dejavniki v tej fazi. Odločitev oblikovalca o izbrani odločitvi je 

lahko drugačna od izbire odjemalca, pa vendar odjemalec (oz. naročnik, stranka, ki sodeluje v 

procesu) sprejme končno odločitev (Ambrose in Harris 2010, 12, 24).  

 

Slika 6: Faze dizajn procesa 

6. faza izvajanja: je faza razvoja dizajna in njegova končna dostava odjemalcu. Tu nastopi 

projektni management, ki zagotavlja, da končni rezultati sovpadajo s pričakovanji ter je 

projekt izpeljan pravočasno in v okviru proračuna. Ta faza se konča z dostavo končnega dela 

stranki (Ambrose in Harris 2010, 12, 26).  

7. faza učenja oz. pridobivanja povratnih informacij pomaga oblikovalcem izboljšati njihovo 

zmogljivost/uspešnost. Iz tega razloga je nujno, da oblikovalci dobijo povratne informacije s 

strani odjemalcev in ugotovijo, ali je rešitev dosegla začetni cilj osnutka. Tako prepoznajo 

izboljšave, ki bodo lahko uporabljene in vključene v prihodnosti. Vključuje učenje vsega, kar 

se je zgodilo v celotnem dizajn procesu, torej ugotovitve, kje smo delali dobro in kje je 

prostor za izboljšave. Spoznamo, kako je ciljna skupina sprejela produkt in kako koristni so 

bili njeni učinki oz. kako se je ciljna skupina odzvala na dizajn. Skozi proces povratne 

informacije oblikovalci in njihove stranke vzpostavijo skupno razumevanje v daljšem 

časovnem obdobju, kar olajša proizvodnjo in optimizira rešitve v prihodnosti. Čeprav je faza 

omenjena kot zadnja, se pojavlja v celotnem dizajn procesu. Sposobnost učenja bo okrepila 
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razvoj dizajn razmišljanja in bo pomagala ustvariti uspešen dizajn (Ambrose in Harris 2010, 

12, 28). 

Čeprav sta procesa prikazana kot linearna (sliki 5 in 6), so v faze pogosto vključene sprotne 

izboljšave in popravki. Za oba procesa je značilna velika mera eksperimentiranja na vseh 

področjih delovanja.  

3.6 Vpliv dizajna na nakupno odločitev potrošnika 

V podjetju Gigodesign so mnenja, da »dobro oblikovanje ni vedno opazno in vpadljivo, 

ampak pogosto takšno, ki ga na prvi pogled niti ne opazimo prav zato, ker tako odlično služi 

svojemu namenu.« Za tem stoji velika mera načrtovanja in izvedbe, ki je očem skrita 

(Gigodesign 2012a). Velikokrat ga torej sploh ne zaznamo, pa je vendar to prva stvar, ki jo 

vidimo. Na podlagi videnega (torej, ali nam stvar ugaja ali ne) se odločimo za nakup. Izdelki z 

dobrim dizajnom imajo konkurenčno prednost, ker so modni (dober primer je Apple). Dizajn 

je pomemben še posebej v današnjem času estetike in nenehne težnje po perfekcionizmu. A če 

je izdelek skrbno načrtovan, moden, povečuje dodano vrednost in se od konkurence razlikuje, 

ni nujno, da je tudi uporaben.  

Prav uporabnost je morda enako pomembna kot konkurenčna prednost. Kompleksnost in 

nerazumevanje produktov namreč povzroča polovico vračil, je raziskala Elke den Ouden leta 

2006 v svoji diplomski nalogi (den Ouden 2006, 37–41). Polovico vseh izdelkov, ki so bili v 

brezhibnem stanju, so kupci vrnili v trgovine, prepričani, da so v okvari. Ugotovili so, da 

potrošniki izdelka niso znali uporabljati oz. ugotoviti, kako deluje. Študija je pokazala, da se 

povprečni potrošnik v ZDA bori 20 minut, da usposobi napravo, preden obupa. Dizajnerji teh 

izdelkov so bili osupli in presenečeni, ko so videli, kakšne boje ima z napravo povprečen 

potrošnik ter se obenem zamislili nad svojo stvaritvijo.  

Elke den Ouden je dala nove proizvode elektronike Philips tudi skupini managerjev ter jih 

prosila, da jih uporabijo čez vikend. Vrnili so se izredno razočarani, ker niso znali naprav 

pravilno usposobiti. Ugotovila je, da je imela večina napak svoj izvor v prvi fazi dizajn 

razmišljanja: v definiciji produkta in postavitvijo v kožo uporabnika (den Ouden 2006, 37–

43).  

Opredelitev oz. definicija izdelka se začne z razumevanjem uporabnika. Biti pozoren na 

zahteve, želje in potrebe potrošnikov je pomembno, prav tako kot njihovo vključevanje v 

proces oblikovanja. Ves čas načrtovanja in izdelave izdelka oz. storitve moramo misliti na 

uporabnika in njegove potrebe. Konec koncev so produkti izdelani za uporabnike in oni so 

tisti, ki izdelek kupijo in ga uporabljajo (den Ouden 2006, 37–41).  
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Izdelki morajo biti oblikovani in izdelani za potrebe in sposobnosti ljudi (potrošnike, stranke). 

Premalo skrbi in znanja posvečamo temu, kako dizajn vpliva na uporabnike izdelkov. Pri tem 

se odločno premalo upoštevajo interesi in potrebe ljudi (Norman 1998, v–vii). 

V interesu vseh je, da bi bil dizajn preprost za uporabo, razumevanje, a še vedno dovolj 

močan za namenjeno delo. Slabega dizajna ni mogoče prekriti z nalepkami, navodili ali 

priročniki. Dandanes morajo biti izdelki oz. kar vse okrog nas estetsko zadovoljivo. 

Oblikovalci v podjetju pomagajo izboljšati zunanjo podobo, vendar videz ni vse: uporabnost 

in razumljivost sta pomembnejši, kajti če izdelek ne more biti enostaven in varen za uporabo, 

kako dragocena je njegova privlačnost? Uporaben dizajn in estetika naj gresta z roko v roko: 

pri tem pa estetike ni treba žrtvovati za uporabnost – ki jo lahko oblikujemo že v prvem 

osnutku izdelka. Kakovost mora biti oblikovana in izražena v izdelku. Ljudje smo tisti, ki 

povzročamo napake na produktu zaradi nerazumevanja naprave oz ker je dizajn nerazumen. 

Dizajn je treba oblikovati tako, da se čim bolj preprečijo napake, preden se pojavijo, ter 

odkrivanje napak in jih znati popraviti, ko se pojavijo. Napak se ne smemo bati, moramo jih 

narediti hitro prepoznavne in hitro popravljive. Težavam se lahko izognemo z jasnim 

dizajnom, ki da vedeti, katere so potrebne operacije za upravljanje.  

Dober dizajn izkorišča omejitve, tako da se uporabnik počuti, kot da je to edina možna (prava) 

stvar, ob tem pa ne doživi zmede ali trpi zaradi napak. Pravilno oblikovanje lahko naredi 

razliko v kakovosti našega življenja (Norman 1998, 112, 216). S pravilnim dizajnom se 

pogostost napak in njenih učinkov zmanjša. Opozorilne nalepke in dolga navodila za uporabo 

so znaki okvar – gre za poskušanje popravljanja napak in težav, ki bi se jih bilo treba izogniti 

z ustreznim dizajnom. Podjetja morajo posvetiti več časa uporabnosti in razumevanju in tako 

bodo odkrili konkurenčno prednost, medtem pa prihranili kupcem čas, denar in jim povečali 

moralo. Vse več strank zavrne izdelke, ki so neuporabni ali vodijo do pogostih napak in 

frustracije. Pri tem so ljudje tisti, ki občutijo krivdo, ker ne zmorejo uporabljati preprostih 

stvari, a bi morala biti ta krivda bolj na strani oblikovalcev in proizvajalcev predmeta, kot na 

strani potrošnikov (povzeto po Norman 1998, v–vii).  

 

Slika 7: Primer neuporabnega dizajna 

Vir: Trend Hunter b. l.  
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Norman (1998, 2) razlaga, da je dober dizajn enostavno razložen in razumljen ter vsebuje 

vidne vrednosti za njegovo delovanje. Na drugi strani pa so slabo izdelani predmeti težko 

razumljivi in neprijetni za uporabo. Ne zagotavljajo nobenih namigov oz. so le-ti včasih lažni. 

Za uporabnika predstavljajo nekakšno past in spodnesejo normalen proces interpretacije in 

razumevanja. Sledi nezadovoljstvo, frustracije, proizvoda in naprave ni mogoče razumeti, kar 

vodi k napakam. Dalje avtor navaja enostaven vsakodnevni primer, ko se sreča z vrati v 

službi. Ob tem se sprašuje, v katero smer se odprejo (rini/vleci?), s katere strani se odprejo (z 

leve/z desne?), morda se vrata odprejo z drsenjem (levo/desno?), nekoč je videl tudi, da se 

lahko odprejo s potiskom navzgor v strop … Zanima ga, v katero smer se vrata premikajo in s 

katere strani naj bi jih uporabljal, a bi nam moral te odgovore podati dizajn sam, brez 

simbolov, napisov, zagotovo pa brez naših nepotrebnih poskusov in napak. Zgodba vrat 

ponazarja eno od najpomembnejših načel oblikovanja: vidnost. Uporabni deli morajo biti 

vidni in morajo posredovati pravilno sporočilo, katere dele uporabljati, da bo izdelek deloval, 

ter kako. Oblikovalec mora zagotoviti te signale, ki kažejo, kako uporabljati izdelek. Pri tem 

ni treba uničiti estetike. Te signale lahko označimo s svetlobo (barvne lučke), glasbo (različni 

toni ob različnem dejanju), obliko. V dizajn izdelka se torej vključi logična raba in postavitev 

teh signalov.  

Ljudje dojemajo izdelek na podlagi informacij, ki so na voljo iz videza izdelka; pri tem nam 

človeški um pomaga pri razumevanju in prepoznavanju teh informacij. Pričakujemo, da bo 

dizajn oblikovan tako, da bo njegovo delovanje jasno oz. nas vodi brez ovir skozi uporabo. 

Zato tudi, ko oblikujemo, ne smemo pričakovati, da imajo ljudje o izdelku posebno 

predhodno znanje. Tu se oblikovalčevo znanje o psihologiji ljudi in delovanju stvari pokaže 

kot bistveni pomen (Norman 1998, 2–4, 12, 23). Celo najbolje usposobljeni in motivirani 

oblikovalci ne uspejo, če poslušajo (samo) svoje instinkte ter če svoje ideje (produkte) ne 

preizkušajo z dejanskimi uporabniki. Nujna je interakcija in testiranje z dejanskim 

uporabnikom v celotnem dizajn procesu. Zavedati se moramo, da oblikovalci niso tipični 

uporabniki in tako niso primerni, da dizajn ocenijo. Izdelek, ki so ga zasnovali, znajo 

uporabljati do potankosti in ne morejo verjeti, da bi kdo drug lahko imel težave z njim. 

Oblikovalci vedo preveč o svojem izdelku, da bi lahko bili objektivni: ni nujno, da bodo iste 

značilnosti razumeli tudi bodoči kupci (Norman 1998, v–vii, 151).  

Vsak dizajn pa bo opazovalec ocenil drugače in si o njem ustvaril mnenje. Osebno mnenje je, 

ko se odločimo, ali nam (posamezniku) dizajn ugaja ali ne, torej ali nam je všeč ali ne. Bilo bi 

krivično, da določen dizajn označimo za slabega, saj je (oz. naj bi bil) posledica del skrbno 

načrtovanega procesa. Izpolnjuje določene cilje, ki so bili že prej zastavljeni ter odraža 

naročnika oz. potrošnika. Ali se je potrošnika (oz. osebo, za katero se oblikuje) v tem procesu 

prav razumelo in poslušalo, je druga zgodba, zato lahko tu poiščemo razloge, da nam dizajn 

ne ustreza ter se raje odločimo za konkurenco. Dizajn naj bo oblikovan, da je razumljiv, saj bo 

le tako minimalno napak. Poudariti moramo tudi, da dizajn ne more nadomestiti pomanjkanja 

kakovosti (kakovost opredeljujemo z dizajnom) ali »zakriti« neuporabnosti izdelka. Dober 
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dizajn prav tako »prepriča« potrošnika, da za izdelek plača več. Čeprav je dizajn prva stvar, ki 

jo na izdelku vidimo, ne more toliko preusmeriti pogleda, da bomo (neuporaben) izdelek 

kupili in ga kdaj uporabljali – še tako izpopolnjen dizajn je namreč ničvreden, če izdelek ni 

uporaben.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu sledi poglavje o načrtovanju raziskave ter izvedbe le-te. Dalje 

predstavimo podjetja Petrol, d. d., Gigodesign, d. o. o. in LL-stol oblikovalca Luke Ločičnika. 

4.1 Načrtovanje raziskave 

Raziskavo smo načrtovali v obliki strukturiranega intervjuja, ki je vseboval vprašanja na temo 

diplomske naloge. Vprašane osebe so bile: 

− Miro Mišljen, slovenski modni oblikovalec; 

− mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave družbe Petrol, d. d.; 

− Luka Ločičnik, oblikovalec LL-stola; 

− Luka Stepan, produktni dizajner podjetja Gigodesign, d. o. o. 

Posamezni intervjuji, ki so povzeti v besedilu, so dodani v prilogi. 

4.2 Izvedba raziskave 

Intervjuji so potekali v mesecu juliju in avgustu 2014 preko elektronske pošte. Z odgovori 

smo dobili predstavo, kako sami dojemajo dizajn ter prikazali trenutno realno stanje na trgu. 

Ker so vprašane osebe zelo različne (tako po delu, ki ga opravljajo, kot po organizacijah, v 

katerih delujejo), smo vprašanja priredili (in dodali) glede na njihov položaj. Vsaka vprašana 

oseba je tako dobila sklop 4–12 vprašanj, oblikovanih za njih.  

Vprašalnik je vseboval naslednja vprašanja; 

1. Kaj vam predstavlja dizajn/design?  

2. Kakšne so težave Slovencev/slovenskih podjetij pri razumevanju dizajna?  

3. Katera slovenska ali tuja podjetja po vašem mnenju najbolje razumejo dizajn? 

4. Ali menite, da dovolj vlagate v dizajn? 

5. Kakšne so težave slovenskih mladih dizajnerjev pri prodoru na trg? S kakšnimi 

preprekami ste se spopadali? Kje je največ podpore in kje najmanj? 

6. Dizajn v Sloveniji v primerjavi s tujino? Smo za časom ali dohajamo svetovni trg? 

7. Kakšen je vpliv dizajna na nakupno odločitev potrošnika? 

8. S čim in kako lahko država pomaga mladim dizajnerjem (pri vstopu na trg)? 

9. Ali so podjetja, ki vključujejo strategijo managementa dizajna v svojo strategijo 

poslovanja, uspešnejša od ostalih? 

10. Kako je dizajn v izbranih podjetjih povezan z doseganjem konkurenčnih prednosti 

podjetij oz. v čem so podjetja, ki dizajn vključujejo, uspešnejša od ostalih? 

11. Zakaj ima dizajn v večini slovenskih podjetjih nepomembno vlogo? 

12. Kako pomemben je management pri vključevanju dizajna v strategije (oz. kako 

pomembna je izbira prave osebe)? 
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13. Kakšen je vpliv dizajna na nakupno odločitev potrošnika? 

14. Kakšna so vaša priporočila in predlogi za razvoj slovenskim podjetjem? 

4.3 Podjetje Petrol, d. d. 

Petrol je slovenska energetska družba, katere glavna aktivnost predstavlja trgovanje z 

naftnimi derivati, plinom, dodatnim asortimentom in ostalimi energenti. Gre za poslovno 

področje, na katerem ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na 

slovenskem trgu pa dosega vodilni tržni delež. Sočasno trguje z blagom za široko porabo in s 

storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka. Hkrati je 

Petrol največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih ter ena največjih 

slovenskih trgovskih družb (Petrol b. l.a). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1945, sedež se 

nahaja v Ljubljani, skupno pa je zaposlenih okoli 4.000 delavcev (v Petrolu, d. d., in Skupini 

Petrol). Konkurenčna prednost je v razvejani in sodobni maloprodajni mreži.  

V prihodnosti želi podjetje prerasti v celovitega regionalnega ponudnika energetskih in 

ekoloških storitev. Z jasnimi strateškimi usmeritvami ter razvojnimi prioritetami podjetje 

sooblikuje slovenski energetski trg, vse bolj pa tudi trg jugovzhodne Evrope (Petrol b. l.a). 

 

Slika 8: Bencinski servis Petrol 

Vir: Petrol b. l.b. 

Družba ima več prepoznavnih blagovnih in izdelčnih/storitvenih znamk (Magna, Petrol klub, 

Hip-Hop, Tip-Stop, Kava na poti, Q max, Fresh), zagotavljajo tudi celovito energetsko 

oskrbo. Zaenkrat je pretežni del poslov realiziran na slovenskem trgu, kjer ima Petrol 

razvejano mrežo svojih bencinskih servisov – v Sloveniji jih je kar 307 (Petrol b. l.a). Na 

avtocesti je med naftnimi družbami v prednosti Petrol s svojimi bencinskimi črpalkami, ki se 

lahko primerjajo s klasično trgovino, kjer poleg goriva prodajajo še ostale vsakodnevne 

izdelke ter sveže pripravljeno hrano in pijačo. Petrol dnevno proda okrog 15 tisoč lončkov 
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kave, več kot 11 tisoč plastenk vode in pet tisoč sendvičev. »Največji del trgovskega blaga se 

proda v kategorijah hrane in pijače, tobačnih izdelkov, galanterije in izdelkov za vozila,« 

pravijo na Petrolu, kjer so lani skupaj s prodajo goriva prodali za skoraj 475 milijonov evrov 

trgovskega blaga (Pavšič 2014).  

4.4 LL-stol, Luka Ločičnik 

Projekt se je začel na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani v okviru manjše delavnice leta 2010 

na temo uporabnega stola za mlade uporabnike manjših stanovanj in z dosegljivo ceno. 

Glavna vodila so bila enostavnost, uporaba enega materiala, udobnost in večnamenskost. Od 

ideje do izvedbe sta minili dve leti. Vmes je potekala raziskava o ergonomiji in udobnosti za 

sedenje ter kako priti do želene oblike. Ideja je tako šla skozi makete in prototipe, ki jih je 

oblikovalec sestavljal in razmišljal o najboljši rešitvi. Po enem letu so prišli do prvega 

pravega prototipa, sledili so detajli, kako se bo stol sestavil, kako se bo izrazila njegova 

večnamenskost, in kako doseči dizajn brez kovinskih detajlov (torej, da je les edini material in 

da se izdelek uporablja čim bolj enostavno). V sodelovanju z mentorjem Tadejem Glažarjem 

se je v dveh letih skozi različne variante razvil en sam element L oblike, ki ga lahko poljubno 

sestavljamo. LL-stol je v celoti izdelan iz slovenskega bukovega lesa. Sestavljen je iz dveh 

oblikovno in dimenzijsko enakih kosov lesa v obliki črke »L«; od tu tudi ime LL-stol 

(začetnici LL obenem sovpadata z imenom in priimkom oblikovalca). Posamezen del služi 

kot naslonjalo, iz dveh kosov pa lahko hitro in enostavno sestavimo manjšo mizo, klop ali 

podporo ležišču. Z uporabo večjega števila kosov sestavimo tudi knjižne police, omaro, 

površino za sedenje itd. Izdelek lahko brez težav razstavimo in pospravimo, uporaba je 

enostavna, hitra, brez zapletenih podrobnosti in ne vsebuje kovinskih dodatkov. Bukov les je 

skrbno obdelan po kalupu oblikovane vezane plošče (plasti lesa so upognjene in stisnjene v 

formi) in površinsko zaščiten z naravnim oljem, kar izdelku daje mehkost in udobnost. Pri 

izbiri materiala je bil laminirano oblikovan vezani les najboljša izbira, saj je trajnosten in ima 

močne tlačne in natezne lastnosti. Obenem ga oblikovalec pozna, pozna tudi tehnologijo, 

povezano z izdelavo. Ločičnik se zaveda, da imamo v Sloveniji veliko dobrega lesa, zato bi 

bila neumnost uporabiti karkoli drugega. Bukev, ki je tudi avtohtona vrsta, tako ne predstavlja 

velikih distribucijskih sredstev (Ločičnik 2012).  

Po končani delavnici so se s podjetjem Stol & Stol iz Kamnika, s katerim so sodelovali tudi v 

času delavnice, odločili, da je izdelek zanimiv in da ga skupaj tudi razvijejo. S stolom so bili 

takrat ravno v fazi, ko so želeli zagnati proizvodnjo manjše serije, s katero bi vstopili na trg, 

vendar zanjo niso imeli denarja. Podjetje, ki je krilo vse proizvodne stroške in izdelavo prvih 

prototipov, je imelo pomisleke o izdelavi in dodatnem vlaganju v proizvodnjo – izdelava 

serije se je tako časovno zavlekla. Sledila je odločitev, da proizvajalce dodatno motivirajo s 

prednaročili stolov in delitvijo stroškov proizvodnje. Prvi korak je bil svetovni splet, 

natančneje ameriška spletna platforma za investiranje Kickstarter. Razlogov za to je več: splet 

je najcenejši, enostaven in dostopen, predvsem so s tem ciljali na tuji trg, že sama spletna 
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stran namreč prinaša promocijo in večjo prepoznavnost. Cilj je bil zbrati 18 tisoč dolarjev in 

zagnati proizvodnjo, s tem da je stol narejen iz slovenskega lesa in v Sloveniji, po ceni 120 do 

150 evrov (srednji cenovni razred). Oblikovalec je razmišljal, da bi izdelek prodajali po nižji 

ceni, a bi v tem primeru morali stole proizvajati npr. v Makedoniji, saj bi v Sloveniji težko 

pokrili stroške. V enem mesecu jim je s pomočjo donatorjev uspelo zbrati 22 tisoč dolarjev in 

več kot 100 naročil iz vsega sveta. LL-stol je tako prvi slovenski projekt, ki je uspel na 

Kickstarterju (Kočar 2012; Brudar 2012). 

 

Slika 9: LL-stol 

Vir: Ločičnik 2012. 

Stol ima več posebnosti in je od večine stolov radikalno drugačen ter izstopa, čeprav to ni bil 

prvotni cilj. Drugačen je že po obliki, vendar je njegova inovativnost predvsem v njegovi 

uporabnosti in materialih (Leskovec 2012). Ciljna skupina je srednja generacija in mlade 

družine z majhnimi stanovanji, kjer pride večnamenskost stola najbolj do izraza. Poleg 

številne domače uporabe je stol primeren tudi za javne zgradbe: kavarne, galerije, študentske 

domove, hotelske lobije, knjižnice, knjigarne itd. (Ločičnik 2012). Diferenciacija izdelka se 

kaže v različnih perforacijah (luknjice) ter v tekstilnih dodatkih (kot nekakšne nogavice oz. 

prevleke za stol) v različnih barvah in materialih, ki jih je oblikovala profesorica Almira 

Sadar. 
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Slika 10: Polica iz LL-elementov 

Vir: Klanšek 2012. 

Dizajner: Luka Ločičnik, študent Fakultete za arhitekturo 

Mentor: prof. mag. Tadej Glažar Tekstil: prof. Almira Sadar  

Proizvodnja: Stol & Stol, d. o. o. 

Leto: 2012 

Skupna teža stola: 9,6 kilogramov 

Višina stola: 72 cm 

Višina sedišča: 38 cm 

Debelina elementov: 1,4 cm 

Cena: 146,40 EUR 

 

Slika 11: Miza in stola  

Vir: Ločičnik 2012. 



 

29 

Do danes je bilo skupno naročenih približno 200 stolov; na Kickstarterju so prejeli 110 

naročil, ostalo (preko trgovin, osebno in prek spleta) je bilo naročenih malo manj kot 100 

stolov. Naročila prek Kickstarterja so bila v celoti uspešno izvedena, sicer z rahlo zamudo 

zaradi počasnih proizvajalcev. Pošta v ZDA je izgubila dva stola, zaradi česar so jih morali 

ponovno pošiljati, en naročnik, ki je naročil več stolov, je ugotovil, da jih ne potrebuje in je 

želel vračilo denarja. Drugih posebnosti ni bilo, odziv je bil pozitiven. Prodajna cena v 

Sloveniji je 120 evrov + DDV (146,40 EUR), v tujini je maloprodajna cena 180 evrov (v ceno 

je že vštet strošek transporta in malo višja marža trgovcev, zato ta razlika). Zadnjo serijo so 

naredili v Stol & Stol in s tem tudi zaključili sodelovanje z njimi, saj se trenutno podjetje 

zapira oziroma prodaja. Proizvodnje trenutno ni, nekaj stolov imajo še na zalogi, za naprej pa 

se dogovarjajo z manjšimi proizvajalci. Trenutno se nihče ne ukvarja z marketingom, zato 

zadeva malo spi in se ne dogaja prav veliko (Ločičnik 2014). 

 

Slika 12: LL-stol v različnih barvah 

Vir: Ločičnik 2012. 

Kot nadaljnji razvoj želijo predstaviti tudi stole iz različnih vrst lesa (oreh), različnih barv 

(slika 12). Razmišljajo tudi o izdelavi stola za otroke in za trajno zunanjo uporabo iz 

cementnih vlaken. Želijo sodelovati pri opremljanju objektov, npr. kakšnega študentskega 

doma ali knjižnice (Leskovec 2012). V principu je želja, da se razvije še kakšen izdelek (ideje 

so) in sestavi ekipa, ki bi resno nadaljevala v tej smeri.  

Na žalost je slovenski trg premajhen in ljudje ne cenijo lesnih izdelkov toliko, da bi bili zanje 

pripravljeni plačati več kot za plastični stol. Tudi spletna trgovina za pohištvo ni najbolj 

primerna. Pohištvo ljudje želijo videti in preizkusiti, kar podraži dostavo.  
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4.5 Podjetje Gigodesign, d. o. o. 

Podjetje Gigodesign je slovenska oblikovalska agencija, ki naročnikom ponuja storitve z 

različnih področij oblikovanja (grafično, industrijsko, digitalno, storitveno) ter s področja 

dizajn managementa. Ideje in inovacije razvijajo v izdelke, storitve in tržne znamke. 

Vzporedno z razvojem izdelka razvijajo identiteto, celostno podobo in komunikacijsko 

strategijo nove tržne znamke ali nadgradnjo že obstoječe.  

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom ponuditi naročnikom celostno 

oblikovalsko storitev. Redno je zaposlenih okrog deset ljudi, še enkrat toliko je zunanjih 

sodelavcev. Oblikovanje vidijo kot vir inovacij, dejavnik razlikovanja in pogoj za ustvarjanje 

višje dodane vrednosti. Uvajajo kreativne rešitve za povečanje konkurenčnosti ter so dobitniki 

številnih domačih in mednarodnih oblikovalskih nagrad. Na ravni uprave uveljavljajo dizajn 

management kot funkcije strateškega upravljanja ter ustvarjajo ustrezno poslovno in 

organizacijsko okolje, ki spodbuja inovacije in razvoj. Ključno prednost pred konkurenco jim 

predstavlja aktivna vloga pri najzgodnejši fazi razvoja izdelka ali storitve. Njihov pristop je 

interdisciplinaren, visoko stopnjo kreativnosti pa razumejo kot princip, ki dopušča več 

različnih odgovorov na isto vprašanje. Selekcija rešitve se predstavi na podlagi kriterijev oz. 

koristi naročnika, kar na koncu predstavlja dodano vrednost za naročnika (Gigodesign 2014b).  

 

Slika 13: Kolo Bigfish (eden izmed projektov podjetja Gigodesign) 

Vir: Bigfish Folding Bike b. l.  

Nekaj večjih projektov podjetja Gigodesign: Beatnik – stol z integriranim zvočnim sistemom, 

celostna prenova počitniških prikolic Adria Mobil, celostna grafična podoba Javne uprave RS, 

Državnega zbora RS in Skupine Hit, embalaža sokov, nektarjev in sadnih pijač Fructal, tržna 

znamka lesenih izdelkov Leis in namizne vode Namizo, jadrnica Seascape 27 ter mnogi drugi. 

Podjetje je več kot očitno uspešno s svojo kreativnostjo in vključevanjem dizajn 

managementa v poslovanje. 
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4.6 Zakaj ima dizajn v slovenskih podjetjih nepomembno vlogo  

Dejstvo je, da ima dizajn v večini slovenskih podjetjih stransko vlogo in ne strateške. Prvi 

razlog bi lahko našli že pri zaposlenih, predvsem managerjih, ki ne dojemajo dizajna in 

njegovega pomena ter uporabe – razumejo ga kot zgolj zunanji videz izdelka ali storitve – 

zato velikokrat prihaja do zastojev znotraj podjetja. Dizajn pri nekaterih ni postal kultura ter 

ga niso ponotranjili oz. se jim ne zdi pomemben. Statistični podatki Vlade RS kažejo, da le 

dobrih 5 % podjetij v dizajn oz. oblikovanje vloži več kot 10 % sredstev, ki jih namenja za 

razvoj. Prav tako je le dobrih 5 % podjetij takšnih, v katerih strošek oblikovanja predstavlja 

več kot 10 % prodajne cene izdelka/storitve. Uporaba oblikovanja podjetjem olajša izgradnjo 

prepoznavne podobe, trženje, gradi lojalnost blagovni znamki, optimizira produkcijski proces 

in tako zmanjšuje produkcijske stroške itd. (Vlada RS 2013).  

Drugi razlog je, da »v slovenskih podjetjih ne gre za vključevanje dizajna kot dejavnika 

diferenciacije in s tem povečanja vrednosti izdelkov za uporabnika. Velikokrat primanjkuje 

kompetenc za njegovo učinkovito vključevanje v razvojne strategije. Slovenska podjetja 

zanemarjajo vključevanje dizajn managementa v svoje delovanje ali pa so ta prizadevanja 

nepopolna in zgolj delna. Pomanjkanje metodologije in sistematizacije predstavlja dodatni 

dejavnik tveganj in omejuje širjenje znanj in operacij na posamezne projekte, ki dolgoročno 

ne prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja. Le celostno razumevanje principov 

dizajn managementa na vseh ravneh podjetja prinaša celosten napredek v dolgoročnem 

obvladovanju poslovnih procesov« (KCDM b. l.c). 

Tretji razlog je, da dizajn in inovativnost v slovenskih podjetjih nista del razmišljanja in 

načina dela oz. del vsega, kar počnemo. Miha Klinar (direktor Gigodesigna) je na konferenci 

ePRuveta na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani dejal, da »odločno premalo izkoriščamo 

kreativnost za doseganje svojih poslovnih ciljev.« Izpostavil je Slovenijo, za katero pravi, da 

bi kreativne industrije, ki razvijajo izume v konkretne izdelke, jih tržijo, prodajajo in s tem 

ustvarjajo dodane vrednosti, definitivno pripomogle h kakovosti izdelkov, prodaji in 

promociji ter na ta način povečale konkurenčnost slovenskih podjetij, pa vendar ta potencial 

premalo uporabljamo (Gigodesign 2012d).  

Četrti razlog navaja Luka Stepan (produktni dizajner, Gigodesign), ki pravi, da je Slovenija 

preveč tehnološko usmerjena. »Dokler smo delali recimo »polizdelke« ne pa končnih 

produktov z znamko, je še šlo. Treba je poslušati uporabnika in tu se marsikatero slovensko 

podjetje zaleti v zid. Ljudje kupujejo izkušnjo in ne tehničnih lastnosti. Dobra uporabniška 

izkušnja pa ni nujno visoko tehnološka« (Hočevar 2014).  

Peti razlog navaja Klinar, ki meni, da »je Slovenija tipični sledilec ter da pogosto povzemamo 

tuje vzorce, čeprav jih ne razumemo.« Projekti, za katere menimo, da so uspešni, so 3. ali 4. 

oblika istega izdelka, kar pomeni, da smo jih razvijali in se na njih že marsikaj naučili. 
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Pomembno je, da se učimo iz neuspehov, tujina pa mora biti zgled in ne kopiranje smernic v 

dizajnu (Gigodesign 2012b).  

Na šesti razlog – vodstvo – opozarja Tomaž Berločnik (predsednik družbe Petrol), ki pravi, da 

se mora pomena dizajna v prvi vrsti zavedati management, kar stori s svojimi usmeritvami in 

umestitvijo v strategijo. Na pravem mestu mora biti prava oseba, ki dizajn razume in se po 

njem tudi sama ravna, obenem pa zna podjetje voditi in usmerjati. Velika večina managerjev 

nima vseh potrebnih lastnosti. Vodstvo (vrhnji management) organizacijo vodi po 

zastavljenih strateških poteh in prav na njih je veliko odgovornosti, da spodbujajo in 

motivirajo zaposlene v smeri dizajna in inovativnosti. Tako bo organizacija kos notranjim in 

zunanjim spremembam in bo stremela k rasti in razvoju. Večje kot je podjetje, teže je vpeljati 

miselnost dizajna v vse sloje, saj so ljudje več let navajeni na določen način dela. Večina ne 

upošteva, da je vloga dizajna enakovredna vsem ostalim ter da morajo biti v proces vključeni 

vsi. Pri tem imajo ključno vlogo managerji, ki se morajo procesa miselnosti dizajna lotiti na 

bolj premišljen način in tako vpeljati dizajn v podjetje in zaposlene.  

 

Slika 14: Razlogi, zakaj ima dizajn v slovenskih podjetjih stransko vlogo 

Na osnovi raziskovanja in proučevanja smo opredelili šrst razlogov (slika 14), zakaj ima 

dizajn v slovenskih podjetjih stransko vlogo:  

− nerazumevanje dizajna pri večini zaposlenih;  

− nevključevanje dizajna in dizajn managementa v razvojne strategije; 
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− dizajn in inovativnost nista način dela in del razmišljanja, nezavedanje potencialov; 

− neposlušanje uporabnika; 

− kopiranje tujih smernic, ki so pri nas drugače sprejete; 

− vodstvo, ki dizajna ne spodbuja in ga ne vključuje v strategijo. 

4.7 Težave za uspešen prodor slovenskih dizajnerjev na trg 

Luka Ločičnik (LL-stol) in Miro Mišljen (modni oblikovalec) sta slovenska mlada 

oblikovalca, s katerima smo iskali in proučevali odgovore v intervjuju. Delujeta v različnih 

panogah tako na slovenskem kot na tujih trgih. Vključili smo tudi intervju, ki je potekal 

januarja letos med Luko Stepanom (produktni dizajner, Gigodesign) in Iztokom Hočevarjem 

(Hočevar 2014). 

Miro Mišljen dizajn dojema kot most med umetnostjo ter komercialo in mu pomeni način 

razmišljanja. Razume ga kot svobodo izražanja in svobodo konzumiranja, je brez posebnih 

omejitev, pa vendar tako raznolik, da lahko vidimo način razmišljanja posameznika. Dizajn 

vidi kot pomemben umetniški medij, preko katerega komunicira ter uveljavlja svoje ideje. 

Težave pomanjkanja izobrazbe na področju dizajna se zaveda tudi sam in pravi, da posledico 

nerazumevanja dizajna vidimo v slabši podpori domačih potrošnikov slovenskim izdelkom. 

Ločičniku dizajn dojema kot enostavnost, uporabnost, ergonomijo, logičnost, trajnost, 

racionalnost in ne nazadnje tudi lepoto. Sama podoba izdelka je produkt nekega logičnega 

razmišljanja in ni treba, da je nova senzacija na trgu. Dalje meni, da je največji problem 

neizobraženost na tem področju in pomanjkanje kadra za to. Bolj modni bi morali biti 

predvsem v načinu razmišljanja in pristopa pri razvoju projekta oz. izdelka.  

Druga težava je pomanjkanje podpore ne samo s strani ljudi, pač pa tudi države, kjer žal le z 

idejo v glavi težko zgradiš uspešno podjetje, če nimaš ustreznega kapitala. V ZDA je zgolj z 

idejo uspelo veliko podjetij tako rekoč v garaži, tudi tekoči stroški in davki so tam bistveno 

manjši, kot pri nas. Tako se večina mladih dizajnerjev sooča z izgubo, še preden sploh 

začnejo poslovati. Mišljen za Slovenijo meni, da podpore ni niti od države niti od mestnih 

občin. Sodelujoči se strinjajo, da bi država morala biti na tem področju v večjo podporo. 

Mišljen predlaga, da bi lahko občina umetnikom in oblikovalcem poslovne prostore oddajala 

po ugodnejših cenah, kot je to v praksi drugod, Ločičnik pa odobrava Kickstarter, ki je do 

sedaj omogočil start kar nekaj slovenskim projektom.  

O težavah za uspešen prodor slovenskih dizajnerjev na trg Mišljen razlaga, da njegov začetek 

mladega oblikovalca v Sloveniji ni bil pretežak, saj je trgu ponudil nekaj novega, nekaj, česar 

takrat še ni bilo. Predvsem je razvil svojo lastno estetiko, nevezano na trende. Dodaja, da mu 

je domači trg kmalu postal premajhen, saj ima Slovenija premalo ljudi s stilom in denarjem. V 

zadnjem času tako deluje tudi na srbskem trgu, za Slovenke in Slovence pa meni, da niso 

pretirano modno osveščeni. Nima veliko strank, ki se menjajo, ima pa zato več zvestih strank. 



34 

Ker podpore za umetnost in dizajn v Sloveniji primanjkuje, so oblikovalci primorani svoje 

izdelke tržiti na tujih trgih. Zaradi tega dobri oblikovalci odhajajo v tujino. Kakor, da 

Slovencev dizajnerski slovenski izdelki ne ganejo pretirano oz. so le redki, ki na take stvari 

kaj dajo. Podobno je bilo tudi z LL-stolom, ki je zares uspel z ameriškim Kickstarterjem, pred 

tem pa doma ni dobil velike podpore. Čeprav je Slovenija majhna država, dizajn pri nas še ni 

raziskan oz. odkrit. Ne zavedamo se lastnih potencialov in po potrdila, kako uspešni smo, 

hodimo v tujino, od koder se vrnejo redki. A Luka Stepan, kreativni direktor produktnega 

dizajna v podjetju Gigodesign, je eden izmed njih in se je iz Velike Britanije, kjer je delal kot 

produktni dizajner v Londonu, vrnil v Slovenijo. Hočevar (2014) pravi, da je:  

V Sloveniji več priložnosti, saj Britanci razumejo dizajn že veliko let. Industrija je tam že zelo 

okrepljena in »pravila dela« so posledično že zelo izoblikovana in si kot produktni dizajner 

relativno omejen. Medtem pa je stvar v Sloveniji ravno obratna. Le nekatera podjetja sam dizajn 

že vpletajo v produkcijski proces in prostora je še veliko – tako na trgu kot znotraj podjetij. Zato 

lahko z naročniki zgradimo zgodbo prav od začetka, kar predstavlja svojevrsten izziv.  

 

Slika 15: Pet težav za uspešen prodor slovenskih dizajnerjev na trg 

Četrta težava je, da mora biti danes dober oblikovalec tudi dober manager, ekonomist, 

obvladati mora veliko več področij, kot zgolj oblikovanje oz. dizajn. Ker za to nimajo znanja, 

je treba sprotno učenje, veliko oblikovalcev delo managerja ne zanima in bi se raje posvetili 

kreativnemu delu. Oblikovalec je postavljen pred izbiro, ali bo manj časa posvetil oblikovanju 
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in več managerskemu delu ali pa bo moral najti sodelavce, ki bodo za te stvari poskrbeli 

namesto njega. Nobeno izmed možnosti ni enostavno izvesti (Ločičnik 2014). 

Trg so potrošniki in to, da ne poslušamo uporabnika, je zadnja težava (5.) pri težjem prodoru 

dizajnerjev na trg, čemur smo več besed namenili že v prejšnjem poglavju.  

Dodatni razlog je zaprtost trga managementa, ki mu v več primerih poizkusov reševanja 

specifičnih industrij (na primer tekstilne ali danes lesno predelovalne) manjka izkušenj pri 

upravljanju konkurenčnih dejavnikov v razvoju izdelka, trženja in upravljanja z znamkami 

(Gigodesign 2011).  

4.8 Ugotovitve raziskave 

Gospodarska kriza je le prehodno obdobje, zaradi česar so potrebni nujni ukrepi in inovativno 

razmišljanje. Tista podjetja, ki se v času krize posvetijo svežim idejam in inovativnosti, kljub 

krizi dobro poslujejo (Čertalič 2014). Ugotovili smo, da kljub temu da najdemo primere, kjer 

se vlaganje v dizajn (finančno) izplača, se dizajn (in dizajn management) v Sloveniji 

(pre)malo vključuje v razvojne strategije podjetij. Dizajn je dodana vrednost izdelka, v 

konkurenčnem okolju pomeni prednost, uporabniku pa omogoča boljše življenje (odpravljanje 

težav) in zadovoljstvo.  

Dizajn je strateški konkurenčni dejavnik v le nekaterih slovenskih podjetij, to področje se šele 

počasi odkriva. Razlog za to smo našli v dejstvu, da smo v Sloveniji o dizajnu premalo 

izobraženi in mu ne posvečamo dovolj pozornosti. Domači potrošniki le redko kupujejo 

slovenske dizajnerske izdelke, saj dizajna ne razumejo v celoti, tuji izdelki pa so občutno 

cenejši od slovenskih. Podpore manjka s strani države, občin in potrošnikov; znana je praksa, 

da začnemo slovensko ceniti šele, ko nas potrdijo onkraj naših meja. Razlog za neuspeh je 

tudi v pretiranem sledenju oz. kopiranju tujih dizajn smernic ter neposlušanju uporabnika in 

njegovih potreb. Skozi raziskavo smo skupaj s številni avtorji tako potrdili predpostavko, da 

je strateški management dizajna pomembna strateška konkurenčna prednost podjetij. Dalje 

smo trdili, da dizajn predstavlja pomembno strateško konkurenčno prednost v poslovanju 

podjetja, kar smo dokazali z raziskavo LL-stola. Težava za uspešen prodor slovenskih 

dizajnerjev na trgu ni v pomanjkanju oglaševanja, pač pa je posledica nerazumevanja pojma 

dizajn s strani potrošnikov, zanemarjanje njihovih potreb in oblikovanje nerazumljivih 

izdelkov, pomanjkanje sredstev in podpore s strani države in občin ter majhnost Slovenije, 

zaradi česar oblikovalci odhajajo v tujino. Težava, ki se pojavlja in ponavlja skozi celotno 

raziskavo, je nerazumevanje pojma dizajn tako v družbi kot znotraj podjetij.  

Ugotovili smo, da se v Sloveniji pri oblikovanju izdelkov/storitev premalo posvečamo 

uporabniku in njegovim potrebam in željam. Dizajn ni vključen v strategijo podjetja, prav 

tako dizajn ni obravnavan kot pomembna konkurenčna prvina v podjetju, pomembnosti 
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dizajna se zavedajo le redki. Prav tako imamo mlade dizajnerje, ki so kreativni in imajo 

inovacijski potencial, pa vendar (še) nismo inovativna družba. Po drugi strani pa je v Sloveniji 

na področju dizajna na trgu zelo malo konkurence, kar drugi uspešno izkoriščajo in tako 

gradijo svoja podjetja s temelji na dizajnu. Posebna vloga pri konkurenčnosti produktov 

pripada področju oblikovanja. Povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva lahko 

dosežemo s povečevanjem kompetenc na področju dizajn managementa in medsebojnim 

sodelovanjem med kreativnim in poslovnim svetom (Gigodesign 2014a).   

4.9 Priporočila in predlogi za razvoj 

Slovenci relativno dobro delujemo na dizajn področju, a za zdaj temu posvečamo definitivno 

premalo pozornosti. Treba je vzgojiti kader, ki bo osredotočen na dizajn in z njim izobraziti 

ljudi in podjetja o pomembnosti inovacij, kreativnosti in dizajna. S tem namigujemo na 

ozaveščenost že od majhnega, npr. v šolah in dalje v podjetju, saj lahko dizajn v prihodnosti 

postane ena izmed večjih slovenskih konkurenčnih prednosti. Zaupati moramo lastni kulturi 

in zgodovini ter čim manj posnemati tuje države, saj tako zgubljamo svojo lastno identiteto. 

Pri oblikovanju moramo poslušati uporabnika in ne ustvarjati težko razumljivih, neuporabnih 

izdelkov. Pravo vodenje je pri temu procesu nujno treba, opravijo ga lahko dizajn managerji 

in drugi za to usposobljeni ljudje. Na njih je, da motivirajo svoje zaposlene v smeri dizajna in 

inovativnosti ter tako vključijo dizajn v vse faze, še najbolj v samo strategijo organizacije. 

Zaposleni se velikokrat celo zavedajo, da sta dizajn in ustvarjalnost pomembna, a čakajo 

vodstvo, da jih v to usmeri in motivira. Dalje je pomembna vključitev države, ki s svojo 

politiko in programi pospešuje razvoj in inovativnost. Tako bi lahko povečali gospodarsko 

blaginjo in kot država začeli graditi na lastni prepoznavnosti. Čertalič (2014) pravi, da 

podjetja brez visokokvalificiranih, kreativnih in fleksibilnih delavcev ne morejo uspešno 

funkcionirati, zato je za podjetje bistvenega pomena, da v času krize sprejme nujne ukrepe in 

razmišlja čim bolj inovativno (Čertalič 2014). Pri oblikovanju izdelkov naj se posluša 

uporabnika, izdelek naj bo razumljiv, uporaben, smiseln, trajen in ne nazadnje estetsko 

privlačen. Dizajn je postal sestavni del našega vsakdana in njegov vpliv na družbo ima vedno 

večjo vlogo, zatorej je nujno treba spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in dizajna.  
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5 ZAKLJUČEK 

Dandanes raziskave, razvoj ter nove tehnologije niso več ključnega pomena, sedaj je prišel 

čas, da pozornost posvetimo dizajnu. Pojavlja se prehod iz R & R v RIR, kjer črka »I« med 

raziskavami in razvojem predstavlja inovativni dizajn. To je inovativna funkcija dizajna, ki je 

odgovorna za dve dejavnosti: oblikovanje novih virov vrednosti (izdelkov, konceptov, 

patentov, okoljske in družbene vrednosti) in identifikacijo ter gradnjo novih kompetenc (Le 

Masson, Weil in Hatchuel 2010, 409). Primarno ni pomembno, da se izdelek dobro prodaja 

oziroma preseže pričakovano prodajo, ampak da na dolgi rok predstavlja korist in se uporablja 

za svoj namen ter s tem postane del uporabnikovega življenja. Da to dosežemo, moramo 

priskrbeti rešitve, ki jih uporabniki z veseljem uporabljajo in jim zagotavljajo prijetno 

izkušnjo (den Ouden 2012, 185–188). 

Uspešnost podjetja je dandanes v veliki meri odvisna od kreativnosti, inovativnosti in dizajna. 

Dizajn in inovativno razmišljanje sta tista, ki podjetjem zagotavljata prednost pred konkurenti, 

treba ju je vključevati v strategijo podjetja. Da bi dosegli dober odziv na trgu je nujna 

postavitev v kožo uporabnika ter upoštevanje njegovih želja in potreb. Uspešen posel gre z 

roko v roki z dizajnom in njegovo uporabnostjo. Dober dizajn naredi izdelek uporaben in 

razumljiv, obenem pa je inovativen, smiseln, estetsko privlačen, nevsiljiv, iskren, vzdržljiv, 

temeljit in okolju prijazen. Te lastnosti ustvarjajo vrednosti svojim uporabnikom ter 

organizacijam, ki sodelujejo pri procesu. 

Z raziskavo smo ugotovili, da kljub temu da najdemo primere, kjer se vlaganje v dizajn 

finančno izplača, se dizajn in dizajn management v Sloveniji premalo vključujeta v razvojne 

strategije podjetij. Dizajn je dodana vrednost izdelka, v konkurenčnem okolju pomeni 

prednost, uporabniku pa omogoča boljše življenje, reševanje težav in zadovoljstvo.  

Dejstvo je, da je dizajn žal razumljen samo kot oblikovanje oziroma zunanji videz izdelka in 

zatorej nima osrednje vloge. Kar lahko storimo sedaj, je, da ljudi izobrazimo o pomenu 

dizajna ter ga vpeljemo v kulturo, družbo in podjetje. V okolju, kjer smo, se lahko odločimo 

biti vdani v usodo, ali pa izberemo priložnosti, ki se pojavljajo. Zavedamo se, da se stvari 

spreminjajo. Največkrat primanjkuje kreativnosti in drugačnega mišljenja. Verjamemo, da 

bomo v naslednjih nekaj letih imeli podjetja, ki bodo več pozornosti namenila dizajnu (in 

dizajn razmišljanju) ter ga vključevala v svoje strategije. Dizajn se bo v prihodnosti močneje 

uveljavil, saj mlajše generacije z njim odraščajo – dizajn so ponotranjili in je postal del 

njihove kulture, čemur moramo samo zagotoviti še možnosti za razvoj in to tudi ustrezno 

spodbujati.  
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INTERVJU Z MAG. TOMAŽEM BERLOČNIKOM, PREDSEDNIKOM UPRAVE 
DRUŽBE PETROL, D. D., 27. 8. 2014 

1. Kaj vam predstavlja dizajn/design?  

Dodano vrednost izdelku. V konkurenčnem okolju prednost, kot uporabniku dodatno oz. 

večje zadovoljstvo. 

2. Zakaj ima dizajn po vašem mnenju v večini slovenskih podjetjih nepomembno vlogo? 

Da ima v večini podjetij nepomembno vlogo, se ne strinjam, menim, da bi lahko dizajnu 

namenili še več pozornosti/časa/denarja.  

3. Katera slovenska ali tuja podjetja po vašem mnenju najbolje razumejo dizajn? 

Elan, Gorenje, Pipistrel, Akrapovič. 

4. Ali menite, da dovolj vlagate v dizajn? 

Da, dovolj, preveč ni nikoli. Je pa vedno vprašanje ekonomike. Večji obseg (trg) seveda 

prenese večji vložek v dizajn.  

5. Dizajn v Sloveniji v primerjavi s tujino? Smo za časom ali dohajamo svetovni trg? 

Generalno zaostajamo za najboljšimi – žal ne samo na področju dizajna, k sreči pa imamo 

izjeme, ki dokazujejo, da je dober dizajn možno ustvariti in prodati tudi v Sloveniji. 

6. Kakšen je vpliv dizajna na nakupno odločitev potrošnika? Na podlagi česa se potrošniki 

odločajo za nakup? 

V konkurenčnem okolju ima dizajn zelo velik vpliv na nakupno odločitev. Kupec želi 

funkcionalnost in ustrezno ceno. Dober dizajn povečuje (lahko strmo dviguje) pripravljenost 

kupca, da plača (veliko) več.  

7. Kako je dizajn povezan z doseganjem konkurenčnih prednosti podjetij oz. v čem so 

podjetja, ki dizajn vključujejo, uspešnejša od ostalih? 

Osnovna funkcionalnost produktov je v konkurenčnem okolju popolnoma samoumevna oz. 

pričakovana, zato ima dizajn zelo velik pomen za prodajo in uspešnost izdelka oz. podjetja. 

Podjetja, ki se zavedajo pomena dizajna, so praviloma tudi v drugih trženjskih elementih 

naprednejša in uspešnejša.  

8. Kako pomemben je management pri vključevanju dizajna v strategije (oz. kako pomembna 

je izbira prave osebe)? 

Pomena dizajna se mora v prvi vrsti zavedati management, kar stori s svojimi usmeritvami in 

umestitvijo v strategijo.  

9. Kakšna so vaša priporočila in predlogi za razvoj slovenskim podjetjem? 

Vsak proizvod si zasluži in dobesedno odsluži vlaganje v (dober) dizajn.  
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INTERVJU Z LUKO LOČIČNIKOM, OBLIKOVALCEM LL-STOLA, 15. 8. 2014 

1. Težava je pomanjkanje izobrazbe pri ljudeh na področju dizajna. Zakaj smo Slovenci 

neizobraženi o pomenu dizajna? 

Nisem prepričan, zakaj smo neizobraženi, ampak verjamem da je problem. Problem je 

mogoče tudi, da niti nimamo dobrega kadra, ki bi nas izobrazil. Visoka šola za dizajn sicer 

ima nekaj zanimivih produktov, ampak je na splošno precej zadaj. Ne da bi morali biti bolj 

modni, ampak predvsem v načinu razmišljanja in pristopa pri razvoju projekta/produkta. 

Mogoče tudi smo Slovenci na splošno “strokovnjaki” na veliko področjih in največkrat ne 

verjamemo, da potrebujemo kakšno pomoč pri oblikovanju, grafični podobi, ... Mladina danes 

že koraka po drugi poti in vidijo, da se je treba o idejah pogovarjati, sodelovati z različnimi 

strokovnjaki ... Verjetno je pri nas še vedno premalo splošnega zavedanja, da je danes 

potrebno “oblikovanje” vgraditi v vsak izdelek. Čeprav, mogoče pa zavedanje je in je videti, 

da se ljudje resnično trudijo, da bi bil vsak njihov izdelek “lep”, dobro oblikovan itd. Ampak 

je tu verjetno problem ravno ta neizobraženost ali pa nerazumevanje pomena samega 

oblikovanja. V današnjem svetu vizualnih podob ljudje težko najdejo čas za razmislek in 

največ črpajo iz trenutnih podob, ki so jih vajeni in so trenutno moderne. Dober dizajn ima 

vedno globlji pomen in ne izhaja iz same oblike, ampak se ukvarja tudi z drugimi stvarmi. Ko 

govorim o oblikovanju, zame to pomeni predvsem enostavnost, uporabnost, ergonomijo, 

logičnost, trajnost, racionalnost ... in ne nazadnje tudi lepoto. Se pravi, da je sama podoba 

izdelka produkt nekega logičnega razmišljanja in ni potrebno biti nova senzacija na trgu. 

2. Kako je bilo z LL-stolom v Sloveniji? Gre v tujini vse hitreje in laže in ali je Slovenija 

premajhen trg za take izdelke (ni dovolj zanimanja)? 

Verjetno je pri nas kar podobno, morda je celo lažje, ker je tujina dražja. Lažje je recimo 

pridobiti objave v kakšnih medijih in so te običajno brezplačne. Tudi v trgovinah je izdelek 

lažje predstaviti že samo zaradi manjših razdalj in je zato tudi lažje komunicirati. Vendar je pa 

vsekakor premajhen trg in tudi ljudje pri nas (mogoče tudi zato, ker skoraj vsem raste kakšno 

drevo pred nosom) ne cenijo toliko lesenih izdelkov ali zanje niso pripravljeni plačati kaj več 

kot recimo za plastični stol. Pri nas sama ideja, oblikovanje in promocija še nimata cene, 

ocenjuje se zgolj proizvodna vrednost izdelka. Verjetno to ne velja za vse izdelke. Pri razvoju 

takšnih in podobnih izdelkov je potrebno žal skoraj pozabiti na domači trg in ciljati predvsem 

na razvite tuje trge. Tudi spletna trgovina za pohištvo ni najbolj primerna. Pohištvo ljudje 

želijo videti in preizkusiti in prav tako je že precej težko, kar podraži dostavo.  

3. Glavna težava za uspešen prodor slovenskih dizajnerjev na trg? 

Nimamo dovolj znanja, interesa ali ljudi (sodelavcev), ki bi to počeli. Danes mora biti dober 

oblikovalec tudi dober manager, ekonomist, sociolog in verjetno še kaj. Prvi problem je, da za 

to enostavno nimamo znanja in se sami sproti učimo. Po drugi strani veliko oblikovalcev ne 

zanima delo v marketingu in bi se želeli ukvarjati z razvojem novih idej. Ne vem, ampak zdi 

se, da ima oblikovalec dve možnosti: ali se enostavno sprijazniti, da bo 90 odstotkov časa 
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počeli stvari, ki bolj ustrezajo managerskim poklicem in 10 odstotkov časa posvetil 

kreativnemu delu, ali pa bo moral najti ljudi za uspešno sodelovanje na različnih področjih. 

Nobeno izmed možnosti ni enostavno izvesti. 

4. Ali je podpora države dovolj velika? S čim bi lahko država pomagala mladim dizajnerjem? 

Sama država ne naredi veliko, ampak mislim, da so to ljudje spoznali in ne čakajo več, kaj bo 

storila država. Je pa žalostno, da ne ustvari boljših pogojev za delo in ni več finančnih 

spodbud. Ljudje so ustvarili različne skupnosti in centre za razvoj (podprte in financirane z 

EU), ki podpirajo kreativne industrije. Nivo podpore je čedalje boljši, ampak predvsem na 

nivoju, kako se lotiti zadeve, promocije, iskanja kontaktov, izvajalcev, ... Žal pa se ustavi, ko 

je treba projekt tudi finančno izpeljati. Težko je potem pridobiti potrebna sredstva in zato je 

Kickstarter dobra alternativa, ki je omogočil start že kar nekaj slovenskim projektom. 

5. Kakšna je prodajna cena stola? 

Prodajna cena v Sloveniji je 120 evrov + DDV (146,40 EUR), v tujini je maloprodajna cena 

180 EUR (v ceno je vštet že strošek transporta in malo višja marža trgovcev, zato ta razlika). 

6. Kje je proizvodnja danes? 

Trenutno ni proizvodnje. Stole se izdeluje v serijah najmanj 50–100 kosov. Zadnjo serijo so 

naredili v STOL & STOL in s tem smo tudi zaključili sodelovanje z njimi (trenutno se 

podjetje zapira oziroma prodaja). Imamo še nekaj stolov na zalogi, za naprej pa se 

dogovarjamo z manjšimi proizvajalci. 

7. Približno število naročil, ki je do sedaj prišlo? 

Za število naročil težko rečem, ker gre nekaj preko trgovin, nekaj osebno, nekaj preko spleta, 

vendar smo skupaj s Kickstartarjem (tam jih je bilo poslanih 110) nekje okoli številke 200 

stolov. Ker se trenutno nihče ne ukvarja z marketingom, zadeva malo spi in se ne dogaja prav 

veliko.  

8. Ali so naročila prek Kickstarterja bila uspešno izvedena? Kakšen je bil feedback 

potrošnikov?  

Kickstarter je bil v celoti uspešno izveden, sicer z rahlo zamudo zaradi počasnih 

proizvajalcev. Imeli smo primer, da nam je pošta v ZDA izgubila dva stola in smo jih morali 

ponovno pošiljati, en naročnik, ki je naročil več stolov, je ugotovil, da jih ne potrebuje in je 

želel vračilo denarja. Drugih posebnosti ni bilo. Odziv je bil pozitiven, vsi so bili zadovoljni. 

9. Kakšno stanje je sedaj? Bo sledil nadaljnji razvoj, kot ste omenili izdelavo stola iz 

cementnih vlaken, širitev, investitorji, podjetje ali popolnoma novi izdelki?  

Kot sem omenil, stanje miruje. To ne pomeni, da je projekt na »off«, ampak na »stand by« 

(manjše stvari se dogajajo oz. nadaljujejo, vendar ni napredovanja). Glede izvedbe imamo 

možnost tudi v orehovi izvedbi in v barvni izvedbi. V principu je želja, da se razvije še kakšen 

izdelek (ideje so) in sestavi ekipa, ki bi resno nadaljevala v tej smeri. Če se bo to zgodilo, je 
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prehitro in težko napovedati oziroma se sam še tudi nisem odločil, ali bo to moja 

profesionalna pot – zaenkrat bom počakal, da končam z diplomo. 
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INTERVJU Z MIROM MIŠLJENOM, SLOVENSKIM MODNIM OBLIKOVALCEM, 
23. 7. 2014 

1. Težava je pomanjkanje izobrazbe pri ljudeh na področju dizajna. Zakaj smo Slovenci 

neizobraženi o pomenu dizajna?  

Nove generacije so zelo pasivne in mislijo, da se vse lahko nauči na fakulteti, premalo se ve o 

umetnosti, arhitekturi, saj so ravno kiparstvo, slikarstvo in arhitektura pomembni za modo.  

2. Kako je bilo na začetku vašega oblikovanja v Sloveniji, glede na to, da ste veliko časa v 

Beogradu – gre v tujini vse hitreje in lažje in ali je Slovenija premajhen trg za take izdelke oz. 

ni dovolj zanimanja, ne cenimo dovolj?  

Moj začetek v Sloveniji ni bil pretežak; trgu sem ponudil nekaj novega, nekaj, česar takrat še 

ni bilo; predvsem svojo lastno estetiko, nevezano na trende. Je pa res, da mi je trg kmalu 

postal premajhen, saj ima Slovenija premalo ljudi, ki imajo stil in denar.  

3. Glavna težava za uspešen prodor slovenskih dizajnerjev na trg? Kakšne težave ste imeli? 

Glavna težava je vedno v posamezniku. Ko predstaviš dobro idejo, jo nek procent ljudi 

sigurno sprejme. Nimam veliko strank, ki bi se menjale, a zato imam zelo zveste stranke.  

4. Ali je podpora države dovolj velika? S čim bi lahko država pomagala mladim dizajnerjem? 

Podpore ni ne od države ne od mestne občine, ki bi lahko poslovne prostore oblikovalcem ter 

umetnikom dala po ugodnejših cenah, kakor je praksa v nekaterih državah.  
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INTERVJU Z LUKO STEPANOM, KREATIVNIM DIREKTORJEM 
PRODUKTNEGA OBLIKOVANJA PODJETJA GIGODESIGN, D. O. O., 28. 7. 2014 

1. Kako sami dojemate dizjan? Zakaj smo Slovenci neizobraženi o pomenu dizajna? 

Že kar nekaj let poudarjam, da design ni nič več kot zdrava pamet. Je pa res, da je to zdravo 

pamet večinoma težko osvojiti. Doseči tisti ravno pravšnji presek med minimalnimi viri in 

čim večjim učinkom je bistvo designa. Nekakšna iznajdljivost torej. Ko pa je to individualno 

razmišljanje treba skalirati na strateški nivo podjetja, kjer govorimo o isti rdeči niti stotine ali 

celo tisočih zaposlenih, pa ta problem še toliko bolj zakompliciramo. 

Pri nas se design še vedno razume predvsem kot stajling – torej vse, kar design ni! 

Del odgovora, zakaj mi nismo izobraženi, je v prvih povedih 4. odgovora. 

2. Glavna težava za uspešen prodor slovenskih dizajnerjev na trg? Ali je slovenski trg 

premajhen in ni dovolj zanimanja ljudi? Je v tujini lažje? 

Če govorimo o designerjih posameznikih, je Slovenija absolutno premajhen trg, za 

tekmovanje na tujih trgih pa je treba vložiti kar veliko energije tudi v pomožne dejavnosti: PR 

ipd. Hočem reči, da sami projekti niso dovolj za promocijo avtorja in njegovega dela.  

Mislim, da mora uspešen studio za seboj imeti raznovrstne naročnike – torej velika podjetja, 

ki zagotavljajo neko kontinuiteto, in manjša, ki so morebiti v določenih primerih bolj agilna, 

bolj naravnana k disruptivni inovaciji – torej tisti inovaciji, ki ustvarja nove trge. Revolucija 

in ne evolucija. Velikih naročnikov pri nas je ostalo zelo malo. 

3. Podpora države in občin ni velika. S čim bi lahko država (in občina) pomagala mladim 

dizajnerjem? 

V subvencije ne verjamem, mislim pa, da bi lahko pomagali na nivoju promocije stroke v 

tujini. Opažam kar nekaj prezence naših sosedov na sejmih, ki so povezani z designom: 

pohištvo, izdelki za dom, otroški sejmi. Z npr. nacionalnimi paviljoni dosežejo večjo 

pozornost kot posamezniki sami. 

Nikakor ne bi smelo biti vse na plečih države. Predvsem pogrešam entuziastične mlade 

podjetnike, ki bi v designu videli priložnost, da ustvarijo svoje zgodbe, ki bi lahko nekoč 

postale resnično velike. Designerji sami zase ne moremo doseči veliko, saj to tudi ni bistvo 

designa. Primer je naša pohištvena industrija – mar ne bi bilo super, če bi kakšno od 

proizvodenj prevzel kakšen podjetnik z vizijo lastne blagovne znamke? 

4. Kje je manj in kje je več podpore v oblikovalskem svetu? 

Države, ki imajo dolgoletno tradicijo tržnega designa, seveda bolj razumejo podporno okolje 

in je to posledično veliko bolj razvito, razvejano. To je lahko tudi ovira – glej odgovor 5. 

Države, ki so relativno pozno vstopile v tržno gospodarstvo, imajo tu seveda časovni 

zaostanek. Predvsem me moti, da hodimo po njihovih stopinjah – prevzemamo koncepte iz 

tujine – ni nujno, da so napačni, le včasih bi kakšen korak lahko preskočili, drugega bolj 

konkretno zagrabili. Smo specifična država, ki zahteva specifične rešitve. Copy-paste iz npr. 
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Nemčije ne deluje tako enostavno. Velikokrat uporabim primerjavo, da ima 2 milijona 

prebivalcev kakšen predel Londona – za kontekst naše velikosti. 

5. V Slovenijo ste se iz Londona vrnili, ker doma vidite več priložnosti kot v tujini. Pa je tako 

za vse oblikovalce in v vseh panogah? So tržne niše res povsod? 

Kot sem omenil, imajo v designu razvite države že ukalupljena okolja, inštitucije, 

organizacije, preko katerih posameznih težko ustvari neko svojo zgodbo. Slej ko prej postaneš 

del te industrije, ki ti diktira jezik, tempo ipd. Designerji smo odgovorni predvsem projektom 

in skozi njih uporabnikom. V Sloveniji te ukalupljenosti zaenkrat še ni in je priložnost za 

zanimive rezultate toliko večja.  

Kot rečeno, je tu specifično okolje, v designu relativno mlado, in priložnost je, da stvari 

zastavimo za nas pravilno. Četudi je to drugače kot pri ostalih. 

 


