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POVZETEK 

Grški filozof Heraklej je nekoč izjavil, da so spremembe edina stalnica v življenju. Prisilijo nas, 

da se premaknemo iz cone udobja. Tako kot spremembe vplivajo na posameznike, vplivajo tudi 

na organizacijo in posledično na poslovni model. Pomembno si je vizualno predstavljati 

poslovni model, saj je le tako moč videti, kje se organizacija v danem trenutku nahaja. Z 

uporabo enostavnega orodja se najvišji ravni organizacije enostavno predstavi, kakšna je 

dobičkonosnost storitve, izdelka ali celotne organizacije. Pri spreminjanju poslovnega modela 

se je ključno zavedati, da je treba upoštevati vse dejavnike, ki poslovni model večkrat postavijo 

pod Shakespearovo vprašanje biti ali ne biti. 

Ključne besede: Banka, Inoviranje poslovnega modela, Kanvas, Management, Poslovni model, 

Potrošniško financiranje, Prodajna mesta. Spremembe. 

SUMMARY 

The Greek philosopher Heracles once declared that the only constant in life is change. Changes 

force us to move out of the comfort zone. Just as changes affect on individuals, so do they affect 

on the organization and consequently, on the business model. It is important to visualize the 

business model, as this is the only way to see where the organization is at any moment. Using 

a simple tool is the most easiest way to tell the top management what the profitability of a 

service, product or the entire organization is. When changing a business model, it is crucial to 

keep in mind that all the factors, that repeatedly place the business model under Sheakespeare's 

question, "To be or not to be," must be taken into account. 

Keywords: Bank, Business model, Management, Canvas, Changes, Consumer financing 

Innovation of business model, Merchants.  
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1 UVOD 

Predstavljajte si, da se odločite, da potrebujete novo kuhinjo, saj je obstoječa precej dotrajana. 

Izberete kuhinjo srednjega cenovnega razreda v podjetju X, prodajalka pa vam predstavi 

možnost obročnega odplačevanja brez obresti in dodatnih stroškov. Ponudba je dobra, postopek 

sklenitve nakupa na obroke pa vam bo vzel le kakšnih 15 minut, in sicer po tem, ko dostavite 

potrebne dokumente. Tako nekako se začne zgodba povprečnega potrošnika, ko se odloča za 

večji nakup. Največkrat se potrošnik niti ne zaveda, da je v ozadju tega obročnega nakupa (ki 

ne temelji na karticah), finančna ustanova ali druga organizacija, ki bo ocenila potrošnikovo 

plačilno sposobnost in mu nato predložila v podpis posojilno pogodbo, katera predstavlja temelj 

obročnega nakupa. 

Na osnovi ugotovitev raziskave Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, v nadaljevanju OECD) iz leta 

2018 se slovenski potrošniki v povprečju zadolžijo v višini 57 % lastne neto plače. Domača 

potrošnja pa predstavlja kar 50,8 % bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP), torej 

dobro polovico ustvarjenih nacionalnih prihodkov. Oba kazalnika sta precej blizu evropskemu 

povprečju, vprašanje pa je, ali se potrošniki zavedajo tudi resničnih tveganj ob kupovanju 

dobrin na obroke (OECD 2018).  

Po globalni raziskavi agencije Standard & Poors je bilo v letu 2014 v Sloveniji finančno 

nepismenih več kot polovica odraslih (Klapper, Lussardi in Von Oudheusden 2014, 24). Na 

osnovi tega lahko sklepamo, da se v domačem okolju veliko ljudi sploh ne zaveda oziroma se 

noče zavedati tveganj, ki nastopijo ob nakupu izdelkov s posojilom. Zabrisana odgovornost, ki 

jo prinaša finančni dolg, je največkrat posledica močne želje po nakupu in varljivega občutka, 

da se odplačila prenašajo na kasnejši čas.   

Obročno odplačevanje ima med ljudmi že dolgo tradicijo, spreminjajo se le njegovi modeli in 

posojilodajalci. Množično in globalno pa so na trg osebnih razmerij posegle finančne ustanove 

po drugi svetovni vojni, ko se je v industriji dodobra uveljavila masovna proizvodnja in so 

sociologi začeli stratificirati družbo po potrošnem dosegu njenih slojev oziroma skupin. Danes 

celotno materialno blaginjo gospodinjstev in kupno moč merimo z individualno potrošnjo na 

prebivalca. Potrošnja in njeni vidiki tako postajajo bistveni za določanje družbenih razmerij, 

posojila pa pomemben fenomen osebne, nacionalne in gospodarske spodbude rasti. 

Današnji poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih temelji na 

uporabniških programih, ki jih zagotovijo posamezne finančne ustanove ali organizacije. 

Prodajalec na prodajnem mestu v program vnese podatke, ki jih finančna ustanova ali 

organizacija potrebuje za odobritev ali zavrnitev posojila, in v kratkem času prek programa 

pridobi tudi povratno informacijo o odobritvi oziroma zavrnitvi posojila. Na strani potrošnika 

je, da posreduje verodostojne podatke in dokumentacijo za odobritev posojila na prodajnem 

mestu. Dokumenti za odobritev posojila se praviloma podpišejo na prodajnem mestu. Prodajno 
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mesto jih potem pošlje v elektronski ali papirni obliki finančni ustanovi ali organizaciji, ki 

zagotovi sredstva za opravljeni nakup. Obveznosti iz dejanskega posla bremenijo le še razmerja 

med posojilodajalcem (finančno ustanovo oziroma organizacijo) in posojilojemalcem 

(potrošnikom, kupcem).  

Ključna vprašanja oziroma izzivi, ki se pojavljajo pri nakupih v povezavi s potrošniškim 

financiranjem na prodajnih mestih, so naslednji: 

– obremenitev prodajalcev z dodatno nalogo; 

– obremenitev kupca, ki mora predložiti ustrezno dokumentacijo; 

– obremenitev prodajnega mesta, ki financira kupce z lastnimi sredstvi, z izterjavo dolga; 

– partnerske obveze prodajnega mesta do finančne ustanove; 

– odhod kupca brez nakupa zaradi previsokih stroškov kreditiranja; 

– odhod kupca brez nakupa zaradi predolgega odobravanja, predložitve dokumentacije; 

– usklajevanje zakonskih sprememb med prodajnim mestom in finančno institucijo; 

– skrb prodajnega mesta, da je kot kreditni posrednik skladen z zakoni, ki urejajo navedeno 

področje; 

– nespoštovanje zakonov pri posojilnih posrednikih zaradi njihovega nepoznavanja; 

– zloraba potrošniških posojil na prodajnih mestih; 

– odprava tveganja za posojilnega posrednika v primeru, da predano blago ne bi bilo plačano,  

– predolg postopek; 

– zvišanje finančne pismenosti oziroma prepoznavanje možnosti zadolževanja potrošnikov 

iz navedenega naslova. 

Z razvojem novih informacijskih in digitalnih tehnologij se krepi tudi napredno razmišljanje. 

Porajajo se nove ideje in nove nakupovalne možnosti ter novi načini plačevanja izdelkov ali 

storitev. Primeri Amazona in strategije Jeffa Bezosa so več kot zgovorni. Prodajalne brez osebja 

in vključevanje umetne inteligence v sklenitev poslov predvidevajo nadaljnjo rast potrošništva, 

pa tudi zadolževanja. Hiter življenjski tempo in razvoj naprednih tehnologij (mobilna plačila) 

sta že postala stalnici v življenju vsakega posameznika. V ospredju so potrebe po preprostejšem 

nakupovanju in vedno višji potrošnji, kar organizacije sili k uvedbi novih oziroma k nadgradnji 

obstoječih poslovnih modelov.   

Posledica razvoja novih tehnologij, ki jo občutijo finančne ustanove, se kaže že s tem, ko je bila 

leta 2015 objavljena nova direktiva PSD2 (Direktiva o plačilnih storitvah). Namen te direktive 

je izboljšati varnost plačil, zaščito potrošnikov, enotnost pogojev delovanja ponudnikov 

plačilnih storitev in spodbujati cenovno ugodnost plačil (Banka Slovenije b. l.). 

Leta 2017 je v veljavo stopila še shema takojšnjih kreditnih plačil SEPA (angl. Single Euro 

Payments Area). Z vse večjo uporabo mobilnih telefonov za takšne in drugačne namene se 

spreminjajo tudi nakupne navade potrošnikov, ki jim finančni trg preprosto mora slediti. Glavni 

cilj omenjene sheme je, da posameznik lahko takoj izmenja sredstva z drugim posameznikom 

ali pravnim subjektom kjerkoli in kadarkoli. Navedeno tudi pomeni, da se pošiljanje ali prejem 
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plačila izvede takoj. Na takšen način se med drugim odpravlja tudi tveganje neplačila (Evropska 

centralna banka 2018).  

Novembra 2018 je v Evropi začela delovati nova vseevropska infrastruktura za poravnavo 

takojšnjih plačil TIPS (angl. Target Instant Payment Settlement), ki temelji na shemi takojšnjih 

kreditnih plačil. Z odreditvijo takojšnjih plačil, se potrošnik v določenem časovnem okviru 

(lahko kasneje doma) odloči tudi o obročnem nakupu izdelka. Novost navedene sheme je, da 

bodo lahko poleg finančnih ustanov, ki že danes ponujajo plačilne storitve, slednje ponujale 

tudi tretje osebe, a le po predhodno pridobljenem dovoljenju za opravljanje teh storitev (storitve 

odreditve plačil in storitve zagotavljanja informacij o računih) (Banka Slovenije 2018). 

V letu 2019 je Banka Slovenije, regulator vseh bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, uvedla 

Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Ur.l. RS, št. 64/19.), ki 

neposredno vpliva na konkurenčno ponudbo bank in hranilnic v primerjavi z drugimi 

kreditodajalci.  

Bančni sektor je tako postavljen pred neposredni konkurenčni izziv, in sicer kako se čim bolj 

učinkovito prilagoditi novim razmeram na finančnem trgu, ki jih narekuje sodoben, digitalni 

življenjski slog.  

Vsak izdelek ali storitev, ki se prodaja na trgu, ima lasten poslovni model. Ti poslovni modeli 

največkrat niso nikjer zapisani in se pogosto ne spreminjajo, vendar bi se morali. Zaposleni 

podjetniškega poslovnega modela velikokrat niti ne poznajo oziroma se ga sploh ne zavedajo. 

Dejstvo je, da se vsaka poslovna ideja lahko implementira le skozi poslovni model. Ravno tako 

je treba omeniti, da je poslovni model živa vsebina vsake organizacije, kar pomeni, da se 

spreminja glede na potrebe trga in podjetja z njim ohranjajo konkurenčnost. 

Definicij poslovnega modela je veliko, večinoma pa niso enotne, saj si avtorji različno razlagajo 

besedno zvezo poslovni model. Fielt (2013, 87–88) je predstavil precej definicij različnih 

avtorjev, kar nakazuje zanimanje akademske skupnosti za to področje. Te definicije bodo 

podrobneje predstavljene v naslednjem poglavju.  

V magistrski nalogi proučujemo poslovni model v izbrani banki1 in predlagamo spremembo,  

ki naj bi bila odgovor na sodobne nakupno-prodajne odnose. Namen naloge je predlagati 

posodobitev obravnavanega modela s pomočjo vizualnega orodja za oblikovanje poslovnega 

modela (Kanvas), ki sta ga oblikovala avtorja Osterwalder in Pigneur (2010) s ciljem finančnim 

institucijam podati priporočila za implementacijo poslovnega modela v vsakdanje poslovanje. 

 

                                                             
1 Zaradi zagotavljanja anonimnosti se imena izbrane banke tekom celotne magistrske naloge ne 

navaja. 
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Cilji magistrske naloge so:  

– podati pregled sodobne literature in virov s področja poslovnih modelov;  

– podati pregled zakonodaje, na kateri temeljijo obročna plačila na prodajnih mestih; 

– analizirati obstoječi poslovni model v izbrani banki; 

– inovirati obstoječi poslovni model in oblikovati priporočljiv poslovni model za finančne 

ustanove; 

– podati priporočila za nadaljnje raziskovanje in vpeljavo poslovnega modela v prakso. 

Raziskovalni vprašanji sta:  

– Kako udeleženci v raziskavi interpretirajo obstoječi poslovni model? 

– Kakšen poslovni model je po mnenju udeležencev v raziskavi identificiran kot poslovni 

model prihodnosti? 

Raziskava je zasnovana kot študija primera, za katero veljajo določene metodološke in 

vsebinske omejitve. 

Kot metodološko omejitev lahko navedemo, da posplošitve, da enak poslovni model velja za 

ostale enake ali sorodne inštitucije, ni možna. Kot drugo omejitev poudarjamo notranjo 

veljavnost informacij, ki smo jih pridobili z intervjuvanjem izvedencev, saj so poznavalci ozkih 

področij. Omejitev nam predstavlja tudi čas, ki so ga posamezni intervjuvanci pripravljeni 

nameniti za predstavitev vsebine in razjasnjevanje vprašanj, ter dostop do podatkov, ki so 

morebiti označeni kot poslovna skrivnost.  

Precej pomembno vsebinsko omejitev nam predstavlja teoretična opredelitev poslovnega 

modela. Enotna definicija poslovnega modela namreč ne obstaja, prav tako je inoviranje 

poslovnih modelov precej kompleksno in široko vprašanje. Za omilitev pestrosti teoretičnih 

opredelitev poslovnih modelov smo se oprli predvsem na teorije Osterwalderja, Pigneurja in 

Teeca. 

Ravno tako nas omejuje dejstvo, da ne inoviramo celotnega poslovnega modela izbrane banke, 

temveč zgolj posamezen del, to je storitev potrošniškega financiranja na prodajnih mestih, ki 

predstavlja le eno izmed storitev, ki jo ponuja izbrana banka, in se šteje kot zaokrožena celota.  

Predvidevamo, da velika večina podjetij nezavedno posodablja poslovne modele, vendar tega 

ne dojemajo kot inovacijo, temveč kot spremembe, s katerimi se prilagajajo trgu. Razumeti pa 

bi bilo treba, da pri poslovnih modelih ne gre zgolj za nekakšno stihijsko prilagajanje tržnim 

razmerjem in razmeram, ampak za inovativno oblikovanje pristopov, s katerimi dosežemo 

prevlado na trgu. Če želimo biti vodilni ali vsaj konkurenčni, bi to morali razumeti, predvsem 

pa upoštevati.  
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2 TEORIJA POSLOVNIH MODELOV  

Podjetje s poslovnim modelom določi, na kakšen način bo izdelke ali storitve pripeljalo do 

svojih končnih uporabnikov – kupcev. Glede na to, da poslovni model povezuje različna 

področja, lahko trdimo, da predstavlja kompleksen način ustvarjanja prihodkov. Poslovni 

model zahteva stalno nadgradnjo in prilagajanje glede na spremembe notranjih in zunanjih 

dejavnikov. Enotne definicije poslovnega modela ni. Vsak avtor definicije poslovnega modela 

zagovarja svojo teorijo, posamezni avtorji pa med seboj niso enotni. V tem poglavju skušamo 

s pomočjo lingvističnega poskusa tudi sami razviti definicijo poslovnega modela oziroma 

skušamo razumeti, kaj v slovenskem jeziku pomeni besedna zveza poslovni model in kako 

lahko na osnovi členitev te besedne zveze oblikujemo svojo definicijo. S svojo definicijo se 

skušamo čim bolj približati definicijam v akademskih krogih priznanih avtorjev, ki so večkrat 

citirani na obravnavanem področju. Poleg navedenega predstavljamo, kaj poslovni model ni, 

kako se delijo poslovni modeli in kako so se razvili.   

Izraz poslovni model je v uporabi že od zgodnjih 50. let. Prvo uporabo je mogoče zaslediti že 

v letu 1947 (Markides 2013, 313), medtem ko so Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005, 4) 

ugotovili, da se besedna zveza poslovni model prvič pojavi v akademskem članku leta 1957 

(Bellman idr. 1957) ter v naslovu in povzetku članka leta 1960 (Jones 1960, 619).   

V začetku se je izraz poslovni model uporabljal na zelo nespecifičen način, kar odraža 

poenostavitev in simulacijo resničnosti, katerih namen je izobraževanje bodočih managerjev o 

tehnologiji (Da Silva in Trkman 2014, 379). Od 70. let prejšnjega stoletja se besedo poslovni 

model redno povezuje z informacijsko tehnologijo in se jo uporablja predvsem v smislu 

poslovnega modeliranja (procesnega modeliranja), kar poudari operativni in funkcionalni vidik, 

potreben za modeliranje (Wirtz idr. 2016, 37).  

Z razvojem interneta se spreminjajo tudi poslovni modeli podjetij. E-poslovanje v začetku  

20. stoletja pridobiva na pomembnosti, ravno tako se pričnejo oblikovati spletna podjetja in 

spodbujati se prične uporabo izraza poslovni model (Amit in Zott 2001, 49). Pomen poslovnega 

modela se povečuje z napredkom tehnologije in ustvarjanjem elektronskega poslovanja. 

Poslovni model tako ni več samo operativni načrt za oblikovanje  informacijskega sistema, 

temveč se je integriral v predstavitev organiziranosti podjetja z namenom prispevanja k uspehu 

vodstvenega kadra v odločevalskem procesu (Wirtz idr. 2016, 37).  

V 90. letih 20. stoletja se je uporaba izraza poslovni model izredno hitro razširila tako v 

akademski kot tudi v neakademski sferi. Šele v zadnjem desetletju je bilo vsaj pet posebnih 

številk posvečenih poslovnim modelom (npr. Načrtovanje dolgega dosega v letu 2010 (angl. 

Long Range Planning), Časopis za čistejšo proizvodnjo v letu 2013 (angl. Journal of Cleaner 

Production), Strateški časopis za podjetništvo v letu 2015 (angl. Strategic Entrepreneurship 

Journal) ter Trajnost in organizacija ter okolje v 2016 (angl. Sustainability and the 

Organization & Environment)) (Peric, Durkin in Vitezic 2017).  
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Porast izraza poslovni model so potrdili tudi številni avtorji, ki so obširno raziskali obstoječo 

literaturo z iskanjem pojma poslovni model v naslovu, izvlečku ali celotnem besedilu člankov 

(preglednica 1). 

Preglednica 1: Literatura o poslovnem modelu in avtorji 

Avtor Naziv literarnega dela  Leto 

Ghaziani in Ventresca Keywords and cultural change: Frame analysis 

of business model public talk 1975-2000 

2005 

Morris, Schindehutte in Allen The entrepreneur’s business model: toward a 

unified perspective 

2005 

Richardson  The business model: An integrative framework 

for strategy execution 

2005 

Osterwalder, Pigneur in Tucci Clarifying business models: Origins, present, 

and future of the concept. 

2005 

Shafer, Smith in Linder The power of business models 2005 

Mäkinen in Seppänen Assessing business model concepts with 

taxonomical research criteria. 

2007 

Kujala idr. Business models in project-based firms—

Towards a typology of solution-specific business 

models. 

2010 

Nenonen in Storbacka Business model design: Conceptualizing 

networked value co-creation 

2010 

Amit, Zott in Massa The business model: Recent developments and 

future research 

2011 

Onetti idr. Internationalization, innovation and 

entrepreneurship: Business models for new 
technology-based firms 

2012 

Da Silva in Trkman Business model: What it is and what it is not 2014 

Klang, Wallnöfer in Hacklin The business model paradox: A systematic 

review and exploration of antecedents. 

International 

2014 

Wirtz idr. Business Models: Origin, Development and 

Future Research Perspectives 

2016 

Vir: Peric, Durkin in Vitezic 2017. 

Peric, Durkin in Vitezic (2017) so ugotovili, da se je število prispevkov na temo poslovnega 

modela v zadnjih 50 letih povečalo na več kot 100 člankov letno, kljub temu pa je literatura v 

povezavi s poslovnimi modeli še vedno različna in raznolika. Navedeni trije avtorji so istega 

leta objavili prispevek, v katerem je bila opredeljena obsežna raziskava z večstopenjskim 

postopkom.  

Na osnovi te raziskave so Peric, Durkin in Vitezic (2017) pridobili 277 člankov, ki: 

– v naslovu vsebujejo izraz poslovni model ali  

– vsebujejo ključne besede, objavljene v vodilnih revijah o upravljanju, usmerjenih v 

akademsko sfero. 
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Raziskavo so Peric, Durkin in Vitezic (2017) nato razširili na akademske članke, ki so v naslovu 

ali izvlečku vsebovali pojem poslovni model, in sicer v strokovno pregledanih znanstvenih 

revijah v angleškem jeziku od januarja 1960 do decembra 2015. Ugotovili so, da je bilo skupno 

objavljenih 4.028 člankov, skupen vzorec pa je predstavljal 4.289 člankov. 

Z uvedbo dodatnih meril so Peric, Durkin in Vitezic (2017) dobili končni vzorec 108 publikacij, 

v katerih so iskali pogostost pojavljanja  posameznih gradnikov poslovnega modela, še posebno 

takšnih, ki se nanašajo na strategijo in trajnost. Avtorji so v okviru raziskave našli 387 različnih 

elementov poslovnega modela, kar prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Pogostost pojavljanja elementov poslovnega modela 

Elementi Pogostost (N = 108) % 

Dodana vrednost 36 33,33 

Stranka 23 21,3 

Produkt 22 20,37 

Vir 21 19,44 

Tehnologija 16 14,81 

Vrednost omrežja 15 13,89 

Model prihodkov 14 12,96 

Ključne kompetence 10 9,26 

Stroški 9 8,33 

Finančni pogledi 8 7,41 

Kanali 7 6,48 

Zmožnosti 6 5,56 

Kompetence 5 4,63 

Aktivnosti 4 3,7 

Trajnost 3 2,78 

Okolje 2 1,85 

Skupnost 1 0,93 

Vir: Peric, Durkin in Vitezic 2017. 

Na osnovi elementov, navedenih v preglednici 2, je bilo ugotovljeno, da so v definicije 

poslovnih modelov pogosto vključeni tisti elementi, ki sestavljajo pojem vrednosti. Dodana 

vrednost je najpogosteje omenjeni element poslovnega modela, saj je bila najdena v eni tretjini 

analiziranih publikacij (Peric, Durkin in Vitezic 2017). 

2.1 Opredelitev poslovnega modela 

Definicije poslovnih modelov, ki so jih postavili posamezni avtorji, se med seboj razlikujejo 

oziroma si lahko tudi nasprotujejo. Na osnovi tega lahko predpostavljamo, da avtorji še niso 

enotni glede definicije poslovnega modela.   
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Tudi sami smo se želeli približati obstoječim definicijam poslovnega modela, zato smo 

poskušali razčleniti to besedno zvezo in z lingvističnega vidika izpeljati njeno razlago in pomen 

v slovenskem jeziku. Poskus definiranja predstavljamo v nadaljevanju. 

S členitvijo besedne zveze »poslovni model« na posamezni besedi pridemo do naslednjih 

definicij (Fran.si 2019): 

– poslóven -vna: -o prid. (ō)̣ nanašajoč se na poslovanje: poslovni pogovori; poslovni uspeh; 

poslovno sodelovanje / poslovni dogodek; poslovni stroški / poslovna tajnost / poslovni 

partner, prijatelj / poslovni vlak posebni ekspresni vlak za poslovne ljudi 

// poslovni prostori; poslovna četrt; zgraditi poslovno središče / poslovna enota / poslovni 

ljudje; poslovna dejavnost; 

– modél -a m (ȇ)̣: 3. nav. ekspr. ustaljena oblika česa, po kateri se kaj dela; vzorec, 

oblika: razviti lasten gospodarski model; družbeni, organizacijski model / v romanu vse 

poteka po ustaljenem modelu; delati po vnaprej določenem modelu, kalupu. 

V primeru še podrobnejše členitve lahko besedo posloven razdrobimo še na posel, ki po SSKJ 

(Fran.si 2019) pomeni: 

– pôsel -sla [posəu̯] m (ó): 2. nav. ekspr. dejavnost, navadno gospodarska, za pridobivanje 

materialnih dobrin: posel jim uspeva; dober, donosen posel / narediti, razdreti posel kupčijo 

/ privatni posel / na svoj posel se dobro razume. 

Iz navedenih besed lahko razvijemo osnovo za nadgradnjo definicije poslovnega modela. 

Beseda posloven predstavlja pridevnik in se nanaša na poslovanje, beseda model predstavlja 

ustaljeno obliko, po kateri se kaj dela, beseda posel pa predstavlja gospodarsko dejavnost za 

pridobivanje materialnih dobrin. Če povežemo vse tri besede, lahko izpeljemo osnovo definicije 

poslovnega modela: poslovni model je ustaljena oblika/vzorec, po katerem se osebe v sklopu 

svojega poslovanja v gospodarski dejavnosti ravnajo s ciljem pridobivanja materialnih dobrin. 

  

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3562155/model?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=model
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3682675/posel?View=1&Query=posel
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V preglednici 3 predstavljamo različne definicije poslovnih modelov več priznanih avtorjev v 

akademski sferi. 

Preglednica 3: Pregled definicij poslovnega modela 

Avtor(ji) Definicije 

Timmers 

(1998, 4) 

Opredelitev poslovnega modela: (a) arhitektura izdelka, storitve in informacijskih 

tokov, vključno z opisom različnih akterjev podjetij in njihovih vlog; (b) opis 
možnih koristi za različne poslovne udeležence in (c) opis virov prihodkov. 

Mahadevan 

(2000, 59) 

Poslovni model je edinstvena mešanica treh tokov, ki so ključnega pomena za 

posel. Ti vključujejo dodano vrednost za poslovne partnerje in kupce, tok 

prihodkov in logistični tok. 

Rappa  

(2010) 

V najosnovnejšem smislu je poslovni model metoda poslovanja, s katero se lahko 

podjetje vzdržuje – torej ustvarja prihodke. Poslovni model natančno določa, kako 

podjetje ustvarja denar, in sicer tako, da določi, kje se nahaja v vrednostni verigi. 

Afuah in Tucci 

(2003, 3–4) 

Poslovni model je metoda, s katero podjetje gradi in uporablja svoje vire, da 

kupcem ponudi boljšo vrednost od konkurence in na takšen način zasluži. 
Podrobno opredeljuje, kako podjetje zasluži v tem trenutku in kako načrtuje 

zaslužek na dolgi rok. Model je tisto, kar omogoča, da ima podjetje trajnostno 

konkurenčno prednost, da bo dolgoročno zagotavljalo boljše rezultate od svojih 
tekmecev.  

Amit in Zott 

(2001, 511) 

Poslovni model prikazuje vsebino, strukturo in upravljanje transakcij, zasnovanih 

tako, da ustvarjajo dodano vrednost z izkoriščanjem poslovnih priložnosti. 

Tapscott 

(2001, 5) 

Poslovni model se nanaša na osnovno arhitekturo podjetja, natančneje na to, kako 

uporablja vse pomembne vire (ne le tiste, ki so znotraj korporativnih meja) za 

ustvarjanje diferencirane vrednosti za stranke. 

Osterwalder  

in Pigneur 

(2010, 14) 

Poslovni model opisuje utemeljitev, kako organizacija ustvarja, dostavi in zajame 

dodano vrednost.   

Teece  

(2010, 173) 

Na kratko, poslovni model določa, kako podjetje ustvarja in prinaša dodano 
vrednost stranki in jo nato pretvori v plačilo, prejeto kot dobiček.  

George in  

Bock  

(2011, 99) 

[…] Poslovni model je oblika organizacijske strukture za uresničevanje 

komercialne priložnosti. [...] tri razsežnosti organizacijskih struktur, ki so navedene 

v naši definiciji: struktura virov, proaktivna struktura in struktura vrednosti.  

Vir: Fielt 2013, 87–88. 

Iz preglednice 3 je razvidno, da se definicije med seboj razlikujejo, kljub temu pa imajo skupno 

značilnost, in sicer osrednjo vrednost za stranko. Poleg vseh zgoraj naštetih definicij smatramo, 

da smo se z našim poskusom lingvističnega oblikovanja poslovnega modela najbolj približali 

naslednjim teorijam priznanih avtorjev: 

– Osterwalder (2004, 14): V splošnem je namen ustvarjanja poslovnega modela pomagati 

razumeti, opisati ali predvideti, kako v resničnem življenju delujejo stvarim in sicer z 

raziskovanjem poenostavljene predstavitve določene entitete ali pojava. Poslovni model 

nam pomaga razumeti, opisati in predvideti »aktivnosti nakupa in prodaje blaga in storitev« 

in »zaslužka denarja« v določenem podjetju. Ta definicija ne obsega vseh komponent 

poslovnega modela, zato jo je treba razširiti. Poslovni model bi sicer bil abstraktna 
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predstavitev poslovne logike podjetja – razumevanje načina, kako podjetje služi denar, kaj 

ponuja, komu ponuja in kako lahko to doseže ter zasluži denar. 

– Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005, 5): Poslovni model je konceptualno orodje, ki vsebuje 

nabor objektov, konceptov in njihovih povezav s ciljem pojasniti poslovno logiko 

specifičnega podjetja. Je predstavitev vrednosti, ki jo podjetje ponuja enemu ali več 

segmentom kupcev, in arhitekture podjetja ter njegovega partnerskega omrežja za 

ustvarjanje, trženje in dostavo te vrednosti in povezanega kapitala za ustvarjanje 

dobičkonosnega in trajnega prihodkovnega toka.  

– Rappa (2010): Nekateri modeli so preprosti. Podjetje izdeluje izdelke ali storitve in jih 

prodaja svojim strankam. Če je pri tem uspešno, prihodki od prodaje presežejo operativne 

stroške in podjetje ustvarja dobiček. Nekateri poslovni modeli so lahko bolj kompleksni od 

drugih. Dober primer kompleksnejšega poslovnega modela so radijske in televizijske 

postaje, ki so v preteklem stoletju prek zračnih valov brezplačno oddajale signal vsem, ki  

so imeli sprejemnik. Denar za storitev oddajanja signala zagotavljajo oglaševalci (in 

njihove agencije) ter poslušalci ali gledalci, ki kupujejo oglaševano vsebino. Na začetku ni 

vedno jasno, kdo zasluži in koliko, saj je končni rezultat odvisen od različnih dejavnikov. 

2.2 Kaj poslovni model ni 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo dva elementa, ki se velikokrat enačita ali celo 

zamenjujeta s poslovnim modelom. Za enostavnejše razumevanje poslovnega modela kot 

takšnega navajamo razlike med poslovnim načrtom in poslovnim modelom ter med procesi in 

poslovnim modelom. 

Poleg opredeljenih elementov pa je treba razumeti, da ravno tako ne smemo enačiti poslovne 

strategije s poslovnim modelom. Poslovna strategija je eden izmed pomembnejših notranjih 

dejavnikov, ki vplivajo na umestitev poslovnega modela, zato jo bomo podrobneje predstavili 

v poglavju, kjer je predstavljena tudi umestitev poslovnega modela v podjetje. 

Poslovni načrt ni poslovni model 

Pri poslovnem načrtu in poslovnem modelu ne gre za isti pojem, vendar ju velikokrat (predvsem 

v praksi) pomešamo. Biloslavo (2014, 17 po Zimmerer in Scarborough 2002) navaja, da je 

poslovni načrt zapis podjetnika o načinu poslovanja podjetja, njegovih poslovnih, finančnih in 

tržnih zmožnostih ter strategijah, s katerimi se nameni te zmožnosti uveljaviti na trgu.  

Poslovni model zajema širše pojme poslovanja podjetja in je načeloma predstavljen na največ 

eni strani, medtem ko je poslovni načrt bolj podrobnem dokument in usmerjen tako v poslovno 

kot tudi finančno konstrukcijo podjetja ter je zapisan na več straneh.  
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Procesno modeliranje ni poslovni model 

Na področju raziskav v industriji se izraz poslovni model pojavlja za poslovno procesno 

modeliranje, vendar je med obema več razlik (Gordijn Akkermans in van Vliet 2000, 6–7): 

– Cilj poslovnega modela je doseči skupno soglasje med zainteresiranimi stranmi glede tega, 

kdo ponuja in izmenja, kaj s kom in kaj pričakuje v zameno. Cilj procesnega modela je 

razjasniti, kako naj se procesi izvajajo in kdo jih izvaja. 

– Koncepti pri modeliranju poslovnega modela so osredotočeni na pojem vrednosti, medtem 

ko se pri modeliranju procesov osredotočajo na to, kako naj se postopek izvaja. 

– Poslovni model nam pove, v kolikšni meri akterji dodajo vrednost in ali so akterji 

pripravljeni izmenjati predmete vrednosti med seboj. Procesni model določa, katere 

dejavnosti je treba izvajati, v katerem vrstnem redu in katere predmete (v katerem vrstnem 

redu) je treba zamenjati. 

Pomembno je torej razumeti, kaj poslovni model ni, in predvsem doumeti, kaj je poslovni 

model, ter šele nato s pomočjo orodja za razvoj poslovnega modela poiskati najprimernejši 

poslovni model za podjetje.  

2.3 Razdelitev poslovnih modelov  

Poslovni modeli se razdelijo glede na različne osnove in pristope različnih avtorjev. V 

nadaljevanju predstavljamo, kako so poslovni modeli razdeljeni glede na različne avtorje in na 

kaj sploh ciljajo avtorji, ko govorijo o poslovnih modelih. 

Avtorji, ki opisujejo poslovne modele, se lahko razvrstijo v tri kategorije (Osterwalder, Pigneur 

in Tucci 2005, 5): 

– avtorji, ki opisujejo koncept poslovnega modela z metamodeli, 

– avtorji, ki opisujejo klasifikacijske sheme (vnaprej določene skupine), pri čemer opisujejo 

nabor poslovanja s skupnimi značilnostmi, 

– avtorji, ki predstavljajo vidike ali konceptualizacijo določenega poslovnega modela v 

realnem poslu (v praksi). 

Vse tri kategorije se lahko razlikujejo po svoji modelirni strogosti, od preprostih definicij in 

naštevanja elementov do nabora povezanih, definiranih in konceptualiziranih elementov. Vse 

tri ravni so najbolj smiselne, če so hierarhično povezane s celovitim pristopom, kar je razvidno 

iz slike 1. 
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Slika 1: Hierarhija poslovnih modelov 

Vir: Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005, 5. 

Splošni koncept poslovnega modela 

Navedeno stopnjo sestavlja opredelitev poslovnega modela, metamodelov, ki ga zasnujejo, ter 

elementov, ki so vključeni v poslovni model. Na tej ravni se poslovni model obravnava kot 

abstraktni koncept, ki omogoča razumevanje preživljanja podjetja. Timmers (1998) in Magretta 

(2002) sta na preprost način opredelila poslovni model. Pristop z metamodeli, ki določajo, kateri 

elementi sestavljajo poslovni model, zagovarjajo na primer Amit in Zott (2001) ter Weil in 

Vitale (2001), spet drugi avtorji, kot je Hamel (2000), utemeljujejo konceptualni vidik, medtem 

ko drugi (Gordijn 2002; Osterwalder 2004) uporabljajo strog modelski pristop (Osterwalder, 

Pigneur in Tucci 2005, 6). 

Poslovni model po taksonomiji (vnaprej določene skupine) 

To stopnjo sestavlja več vrst ali podmodelov, vendar imajo skupne značilnosti. Zagovarjajo jo 

na primer Bambury (1998), Timmers (1998) in Rappa (2010) ter Weill in Vitale (2001). Takšno 

razlikovanje odraža različne stopnje konceptualizacije. Weill in Vitale (2001) zagovarjata, da 

so tipi in modeli lahko podvrsta splošnega koncepta poslovnega modela. Rappa (2010) med 

drugim meni, da taksonomije poslovnega modela ne veljajo nujno za podjetja na splošno, 

temveč tudi za druge, posebne panoge, kot je na primer računalništvo (Osterwalder, Pigneur in 

Tucci 2005, 6). 

Poslovni modeli v praksi (primer – konkretni poslovni modeli) 

To stopnjo sestavljajo konkretni poslovni modeli podjetij, ki poslujejo in se nahajajo v 

resničnem svetu. Številni avtorji so uporabili poslovni model za analizo podjetij (preglednica 

4).  
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Preglednica 4: Dejanski primeri podjetij 

Avtor Podjetje 

Cheesbrough in Rosenbloom (2000) Xerox 

Kraemer, Dedrick in Yamashiro (1999) Dell 

Barabba idr. (2002) General Motors (Projekt OnStar) 

Yousept and Li (2004) Specifične spletne trgovine 

Krueger, van der Beek (2004) Spletna medijska podjetja 

Vir: Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005, 6. 

Predstavitve poslovnih modelov pa se predvsem glede na koncept njihove predstavitve v 

resničnem svetu kljub temu precej razlikujejo med seboj. 

2.4 Razvoj koncepta poslovnega modela 

Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005, 6) so na osnovi obsežnega pregleda literature predlagali 

pet stopenj v razvoju definicij poslovnega modela, pri čemer so se osredotočili le na literaturo, 

ki se nanaša zgolj na koncept poslovnega modela. 

Slika  2: Razvoj koncepta poslovnega modela 

Vir: Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005, 6. 

Na prvi stopnji, ko je izraz poslovni model začel postajati viden, sta Timmers (1998) in Rappa 

(2010) predlagala opredelitev in klasifikacijo poslovnih modelov. Na drugi stopnji so avtorji, 

kot so Linder in Canterl (2000), Magretta (2002) ter Amit in Zott (2001), dokončevali 

opredelitve s predlogom, kateri elementi (gradniki) spadajo v poslovne modele. Ti predlogi so 

bili sprva preprosti »nakupovalni seznami«, omenjali so le sestavine poslovnega modela. Šele 

na tretji stopnji so postali na voljo podrobni opisi teh komponent, ki so jih predstavili Hamel 

(2000), Weill in Vitale (2001) ter Afuah in Tucci (2003). Na četrti stopnji so raziskovalci začeli 

modelirati komponente. To delo je privedlo do predloga metamodelov, poslovnih modelov v 

obliki referenčnih modelov in ontologij, ki ju zagovarjajo Gordijn (2002) in Osterwalder ter 

Pigneur (2004). Na tej stopnji so začeli modele bolj strogo ocenjevati in testirati. Nazadnje se 
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na peti stopnji referenčni modeli uporabljajo v upravljanju in aplikacijah informacijskega 

sistema (Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005, 7). 

Razvoj in razdelitev poslovnih modelov sta se začela v letu 1998 s Timmersom in še vedno 

nista zaključena. Rappa (2010) in Timmers (1998) zagovarjata predvsem stopnjo taksonomije, 

kjer se poslovne modele razdeli na več manjših delov. Drugi način oziroma stopnjo razdelitve, 

ki govori o tem, da poslovni model razdelimo na gradnike in analiziramo vsak gradnik posebej, 

pa zagovarja več avtorjev, na primer Osterwalder (2004), Hamel (2000) ter Weil in Vitale 

(2001). 

2.5 Klasifikacija spletnih poslovnih modelov 

V literaturi lahko najdemo več klasifikacij poslovnih modelov, in sicer po vnaprej določenih 

skupinah. V tem delu se bomo osredotočili na poslovne modele, ki se nanašajo na splet oziroma 

na elektronske poslovne modele. Predstavili bomo poslovne modele štirih avtorjev, ki se 

uporabljajo predvsem na spletu. Te modele želimo proučiti za potrebe naloge, ravno tako pa 

želimo ugotoviti, kateremu poslovnemu modelu izmed navedenih se najbolj približna poslovni 

model, ki ga proučujemo znotraj naloge.  

2.5.1 Kategorije spletnih poslovnih modelov po Michaelu Rappi 

Poslovni modeli so opredeljeni in kategorizirani na več različnih načinov. Gre zgolj za poskus 

predstavitve celovite in kogentne taksonomije poslovnih modelov, ki jih je mogoče opaziti na 

spletu. Predlagana taksonomija (preglednica 5) ni izčrpna ali dokončna, saj se spletni poslovni 

modeli še naprej razvijajo, zato lahko v prihodnosti pričakujemo nove in še zanimivejše 

variacije (Rappa 2010).  
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Preglednica 5: Kategorije spletnih poslovnih modelov po Michaelu Rappi 

Tip poslovnega modela Opis 

Posredniški model Gre za združevanje kupcev in prodajalcev. Model vključuje 

naslednje elemente: 

– tržna izmenjava, 

– kupi/prodaj storitve, 

– sistem zbranih zahtev, 

– dražbeni posrednik, 

– transakcijski posrednik, 

– distributer, 

– iskalnik izdelkov in storitev, 

– virtualna tržnica Marketplace Exchange. 

Oglaševalski model Gre za razširjeno različico tradicionalnega medijskega 

oglaševalskega modela. Model vključuje naslednje elemente: 

– portal (iskalnik), 

– oglasi, 

– registracija uporabnika, 

– sponzorirane povezave, 

– vedenjsko oglaševanje, 

– vsebinsko usmerjeno oglaševanje, 

– celozaslonski oglasi, ki se pojavijo ob vstopu na stran, 

– interaktivni oglasi, ki zahtevajo takojšen odziv uporabnika. 

Model posredovanja informacij Podjetje zbira podatke o strankah in njihovih nakupovalnih 

navadah ter jih analizira in uporablja za targetiranje pri trženjskih 

akcijah. Model vključuje naslednje elemente: 

– oglaševalske mreže, 

– storitve merjenja publike, 

– spodbudno trženje (program zvestobe), 

– metaposrednik. 

Model prodajnih mest Vključeni so prodajalci na debelo in prodajalci na drobno. Prodaja 

se lahko izvede po ceniku ali na dražbi. Model vključuje 

naslednje elemente: 

– virtualno prodajno mesto, 

– kataloško prodajno mesto, 

– prodajno mesto »klikni in poveži«, 

– prodajno mesto, ki strogo prodaja digitalne izdelke in storitve 

prek spleta. 

Direktni model proizvajalca Izdelke se prodaja neposredno iz tovarne. Model vključuje 

naslednje elemente: 

– nakup, 

– najem, 

– licenca, 

– vsebinsko integrirana blagovna znamka. 

Se nadaljuje 
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Tip poslovnega modela Opis 

Pridruženi/povezovalni model Model predvideva nakupne priložnosti, kjerkoli ljudje brskajo 

po spletu, in sicer na način, da ponuja finančne vzpodbude na 

partnerskih straneh. Plača se po uspešnosti – če ni prodaje, 

trgovec nima stroškov. 

– izmenjava oglasnih pasic (bannerjev), 

– plačilo za klik, 

– delitev prihodkov. 

Model skupnosti Model temelji na zvestobi uporabnikov. Prihodki temeljijo na 

prodaji pomožnih proizvodov ali prostovoljnih prispevkih. 
Ljudje se povezujejo v skupnosti prek interneta: 

– odprti viri/programiranje, 

– odprta vsebina, 

– javno predvajanje, 

– storitve socialnih omrežij. 

Naročniški model Uporabnikom se zaračuna občasno, dnevno, mesečno ali letno  

naročnina na storitev: 

– vsebinske storitve, 

– mrežne osebne storitve (oseba – osebi), 

– storitve zaupanja, 

– ponudniki internetnih storitev. 

Uporabni model Model temelji na uporabnem pristopu »na zahtevo«. Storitve 

temeljijo na dejanskih stopnjah uporabe. Tradicionalno se 
merjenje uporablja za osnovne storitve (npr. elektrika, voda, 

telefonske storitve): 

– merjenje uporabe, 

– merjenje naročnine. 

Vir: Rappa 2010. 

Poslovni modeli pridobivajo vedno večjo težo pri podjetjih in v zadnjem času so dobili še večji 

pomen kot oblika intelektualne lastnine, ki jo je mogoče zaščititi s patentom. Dejansko vsi 

poslovni modeli, tudi spletni (ali, širše gledano, »poslovne metode«) vse bolj sodijo na področje 

patentnega prava. Podeljeni so bili številni patenti poslovnih modelov, pomembni za 

elektronsko poslovanje. Kljub temu pa se lahko zgodi, da je nek poslovni model zaščiten, 

vendar to ni znano. Iz navedenega razloga lahko ima več organizacij isti poslovni model, le en 

pa je patentiran kot izvirnik. Po navedbah Rappe ni jasno, kaj se šteje kot nov poslovni model, 

zato se nekateri pomembnejši patenti poslovnih modelov lahko izpodbijajo tudi na sodišču 

(Rappa 2010).  

2.5.2 Spletni poslovni modeli po Paulu Timmersu 

Paul Timmers (1998) je kot eden izmed prvih avtorjev definiral poslovni model. Njegova teorija 

temelji na tem, da naj bi se poslovni modeli delili v 11 skupin, in sicer takšnih skupin, ki jih je 

sam odkril v internetnem elektronskem poslovanju. Poslovni modeli so odvisni od stopnje 

inovativnosti in funkcionalnosti. Nekateri od teh modelov se pojavljajo samo na začetnih 

stopnjah, na splošno pa so elektronska implementacija tradicionalnih oblik poslovanja. 
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Preglednica 6: Kategorije poslovnih modelov po Paulu Timmersu 

Tip poslovnega modela Opis 

Elektronska trgovina Gre za spletno trženje podjetja ali trgovine – na prvi stopnji za promocijo podjetja 

in njegovih izdelkov. Prihodki prodajalcev temeljijo na znižanih stroških, 

povečani prodaji in morda oglaševanju. 

Elektronska nabava Velika podjetja ali javni organi izvajajo nekatere oblike e-javnih naročil na spletu. 

Glavni del dohodka je zmanjšanje stroškov (avtomatizirana obdelava ponudb, 

stroškovno učinkovitejše ponudbe). 

Elektronska dražba Elektronske dražbe ponujajo elektronsko izvajanje ponudb kot pri tradicionalnih 

dražbah. Viri dohodka za ponudnika dražb predstavljajo prodaja tehnološke 

platforme, transakcijske pristojbine in oglaševanje. Viri dohodka za dobavitelje so 

v zmanjšanem presežku zalog, boljši izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in 

nižjih režijskih stroških prodaje. Viri dohodka za kupce so v nižjih stroških 

nabave in zmanjšanih stroških nabavljenega blaga ali storitev. 

Elektronsko trgovinski 

center 

Elektronski trgovinski center v svoji osnovni obliki sestavlja zbirko e-trgovin, ki 

jih običajno dopolnjuje skupna značilnost. Prednosti za kupca (resnične ali 

upajoče) so koristi vsake posamezne e-trgovine (glej zgoraj) z dodatno mero 

enostavnega dostopa do drugih e-trgovin in enostavne uporabe prek skupnega 

uporabniškega vmesnika. Če se za e-tržnico uporablja blagovna znamka, bi to 

moralo prinesti večje zaupanje in s tem večjo pripravljenost za nakup. 

Storitve tretje stranke Gre za model v nastajanju in je primeren za podjetja, ki želijo spletno trženje 

prepustiti tretji osebi. Prihodki se lahko ustvarijo na osnovi enkratne članarine, 

pristojbin za storitve, transakcijske pristojbine ali odstotka transakcijske 

vrednosti.  

Virtualne skupnosti Končna vrednost virtualnih skupnosti prihaja od članov (kupcev ali partnerjev), ki 

svoje podatke delijo v osnovno okolje, ki ga ponuja podjetje navidezne skupnosti. 
Članarina in oglaševanje prinašata prihodke. Virtualne skupnosti postajajo tudi 

dodatna funkcija za povečanje privlačnosti in priložnosti za nove storitve 

nekaterih drugih poslovnih modelov. 

Ponudnik storitev v 

vrednostni verigi 

Ti so specializirani za posebno funkcijo vrednostne verige, kot sta elektronska 

plačila in logistika, da to postane njihova konkurenčna prednost. Banke se na 

primer že od nekdaj pozicionirajo kot take, vendar lahko z mrežami najdejo nove 
priložnosti. Shema, ki temelji na plačilu ali odstotku, je osnova za prihodke.  

Povezovalec v 

vrednostni verigi 

Ti se osredotočajo na vključevanje več korakov v vrednostni verigi, s čimer lahko 

izkoristijo pretok informacij med temi koraki kot dodatno dodano vrednost. 

Prihodki izvirajo iz nasvetov za stroške svetovanja ali morebitnih transakcijskih 

stroškov.  

Platforma za sodelovanje Te prinašajo niz orodij in informacijsko okolje za sodelovanje med podjetji. Tu se  

osredotoča na posebne funkcije, kot sta sodelovalno načrtovanje in inženiring, ali 

na podpiranje projektov z virtualno skupino svetovalcev. Poslovne priložnosti so 

pri upravljanju platforme (članarina) in prodaji specializiranih orodij.  

Posredovanje informacij, 

zaupanje in druge 

storitve 

Vrsta novih informacijskih storitev in novih storitev, ki dodajo vrednost 

ogromnim količinam podatkov, ki so na voljo v odprtih omrežjih ali prihajajo iz 

integriranih poslovnih operacij, kot je iskanje informacij, profiliranje strank, 

posredovanje poslovnih priložnosti, investicijsko svetovanje itd. Običajno je treba 

informacije in svetovanje plačati neposredno prek naročnine. Posebna kategorija 

so storitve zaupanja, ki jih zagotavljajo organi za potrjevanje in elektronski notarji 

ter druge zaupanja vredne tretje osebe. Vir prihodka predstavljajo naročnine v 

kombinaciji z enkratnimi storitvami za storitve, kot sta prodaja programske 
opreme in svetovanje. 

Vir: Timmers 1998, 5–7. 

Klasifikacija poslovnih modelov, navedenih v preglednici 6, izvedena v letu 1998, zajema 11 

poslovnih modelov, ki jih je bilo moč takrat najti v spletnem poslovanju. Nekateri izmed teh 

poslovnih modelov, kot recimo spletne trgovine, predstavljajo dejanski prenos tradicionalnega 
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poslovanja v spletno poslovanje, spet drugi poslovni modeli iščejo inovativne rešitve dodajanja 

vrednosti z upravljanjem informacij in bogatenjem funkcionalnosti. Timmers (1998, 8) 

ugotavlja, da je ustvarjanje spletnih poslovnih modelov izvedljivo zgolj zaradi odprtosti in 

povezljivosti interneta. 

2.5.3 Spletni poslovni modeli po Lyndi M. Applegate 

Priznana harvardska predavateljica je v knjigi »Corporate Information Strategy and 

Management« skupaj s še dvema sodelavcema predstavila štiri različne poslovne modele in 

znotraj teh modelov njihove podskupine (Applegate, Austin in McFarlan 2003). 

Preglednica 7: Kategorije spletnih poslovnih modelov po Lyndi M. Applegate 

Tip poslovnega modela Opis 

Osredotočen distribucijski model Vključeni so izdelki ali storitve, povezane s specifično industrijo 

ali tržno nišo, in sicer:  

– trgovine na drobno, 

– elektronska tržnica, 

– različni ponudniki, 

– model posredovalca informacij, 

– model izmenjave. 

Model Portala Vhod/Portal, ki strankam omogoča doseči neko vsebino ali 

storitve:  

– horizontalni portali, 

– vertikalni portali, 

– portali naklonjenosti. 

Model proizvajalca Proizvede in oblikuje se  proizvod po željah kupca (individualno): 

– proizvajalec uporabi internet, da oblikuje, proizvede in 

distribuira fizični izdelek, 

– ponudnik storitev proizvede in oblikuje širok spekter storitev 

prek spletnih ponudb, 

– spletna izobraževanja so na razpolago pri izobraževalnih 

ustanovah, 

– spletni nasveti in svetovanja ter informacije pri svetovalcih in 

drugih ponudnikih, 

– storitve ali drugi izdelki so izdelani po meri strank.  

Model ponudnika omrežnih 

storitev/infrastrukture 

Tovrstni poslovni model zagotavlja infrastrukturo za delovanje: 

– ponudniki in borza infrastrukture, 

– horizontalni infrastrukturni portali, 

– vertikalni infrastrukturni portali, 

– proizvajalci opreme, 

– podjetja, ki ponujajo programsko opremo, 

– podjetja, ki ponujajo storitve v povezavi z infrastrukturo, 

– običajni ponudniki strojne in programske opreme. 

Vir: Applegate, Austin in McFarlan 2003, 48–63. 
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Te vrste poslovnih modelov se med sabo na videz morda precej razlikujejo, vendar imajo vsi 

poslovni modeli isto skupno značilnost, da podjetjem pomagajo prodati izdelek ali storitev. 

Internet je podjetjem omogočil precejšnje ekonomske koristi predvsem s povezovanjem 

tehnologije s kupci, dobavitelji in poslovnimi partnerji. Že začetni poslovni modeli so na novo 

definirali vloge distributerjev z vključenimi portali. Osredotočen distribucijski model tako 

ponuja izdelke ali storitve, povezane z določeno panogo ali tržno nišo. Model portala, ki se 

definira kot »vratni model«, sicer omogoča omejen dostop, vendar strankam pomaga doseči 

neko storitev. Pri modelu proizvajalca gre za načrtovanje, izdelovanje ter neposredno trženje in 

prodajanje izdelka ali storitve. Zadnji od modelov, poslovni modeli ponudnikov omrežnih 

storitev, vključuje kategorije distributerjev – digitalna podjetja, ki so osnovana na internetu in 

zagotavljajo infrastrukturo za delovanje poslovnega modela kot takšnega. 

2.5.4 Spletni poslovni modeli po Petru Weillu in Michaelu Vitaleu 

Weil in Vitaleu (2001) predstavljata osem poslovnih modelov, ki so med seboj združljivi, 

njihova posebnost pa je v tem, da s tolikšnimi kombinacijami združevanj lahko izdelajo 

katerikoli poslovni model. Zaradi te specifične lastnosti, združevanja, sta te poslovne modele 

poimenovala »atomski poslovni modeli«. 

Preglednica 8: Kategorije spletnih poslovnih modelov po Weilu in Vitaleu 

Tip poslovnega modela Opis 

Ponudnik vsebine Gre za model, ki ponuja vsebino (informacije, digitalne izdelke in storitve) 

prek posrednikov.  

Direktno do strank Model predvideva, da se blago ali storitve ponudijo neposredno kupcu, 

pogosto mimo tradicionalnih kanalov.   

Ponudniki popolnih storitev Znotraj modela se ponuja celoten obseg storitev na enem področju (npr. 

finančne, zdravstvene) in lastnih izdelkov z namenom pridobitve/sklenitve 
odnosa/zveze s kupcem. 

Posredniki Ta model s pomočjo koncentracije informacij združuje kupce in prodajalce 

(npr. iskalni agent, dražbe). 

Skupna infrastruktura V tem modelu se združi več konkurentov k sodelovanju z deljenjem skupne 

informacijske infrastrukture. 

Integrator vrednostne mreže Ta model koordinira vrednosti z zbiranjem, sintezo in distribucijo informacij. 

Virtualna skupnost Gre za model, ki olajša in ustvari zvestobo ljudi s skupnimi interesi spletnim 

skupnostim z namenom interakcije in opravljanja storitev. 

Celotno podjetje / vlada Pri tem modelu se določeni organizaciji omogoči eno kontaktno osebo, ki 

predstavlja celotno podjetje. Tovrstne modele najdemo tako v zasebnem kot v 

javnem sektorju.  

Vir: Weil in Vitaleu 2001, 21. 

Avtorja za vsak navedeni poslovni model v preglednici 8 opisujeta štiri značilnosti: strateške 

cilje, vire prihodkov, kritične dejavnike uspeha in potrebne ključne kompetence. Predlagana 

klasifikacija lahko predstavlja osnovo za vse spletne poslovne modele. Na takšen način lahko 

vsako podjetje razvije svojstven poslovni model, ki se najbolje prilagaja potrebam podjetja. 
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2.6 Sestavni deli poslovnih modelov 

V nadaljevanju predstavljamo sestavne dele poslovnega modela (ne glede na to, ali gre za 

navadni poslovni model ali spletni poslovni model), ki so prvi korak k izdelavi orodja za razvoj 

poslovnega modela. Osterwalder (2004, 30) sestavne dele z drugim imenom opisuje tudi kot 

elemente, gradnike, funkcije ali atribute poslovnih modelov.  

Pristopi različnih avtorjev do poslovnih modelov se razlikujejo. Nekateri pristopi so zelo 

preprosti, spet drugi izredno kompleksni. V nalogi bomo predstavili spletne poslovne modele 

po večkrat citiranih in priznanih avtorjih iz akademske sfere.  

Glede na okvir poslovnega modela ločimo: 

– mrežno, produktno in aktersko usmerjen okvir, ki ga zagovarjajo Mahadevan (2000), Afuah 

in Tucci (2003) ter Alt in Zimmerman (2001), 

– tržni okvir, ki ga zagovarja Hamel (2000). 

2.6.1 Okvir poslovnega modela, osredotočen na izdelek, mrežo in akterje 

Mahadevan (2000, 9) trdi, da poslovni model sestavlja mešanica treh tokov, ki so ključnega 

pomena za posel:  

– tok vrednosti, ki prepozna ponudbo vrednosti za poslovne partnerje in kupce, 

– tok prihodkov, ki je načrt za zagotavljanje ustvarjanja prihodkov za podjetje, 

– tok logistike, ki obravnava različna vprašanja, povezana z zasnovo dobavne verige za 

podjetje. 

V nasprotju z zgornjo trditvijo Afuah in Tucci (2003, 51) pojasnjujeta, da mora poslovni model 

vključevati odgovore na številna druga vprašanja. Če so odgovori na ta vprašanja jasni, lahko 

to pomeni razumevanje industrije, v kateri deluje podjetje, in ključnih dejavnikov vrednosti v 

tej panogi, kaj kupci cenijo, dejavnost, ki tem kupcem zagotavlja vrednost, vpliv interneta na 

industrijo ter značilnosti podjetja in najboljši možen izkoristek teh aktivnosti. 

Vprašanja, ki si jih mora podjetje postaviti, so (Afuah in Tucci 2003, 51): 

– kakšno vrednost ponuditi strankam, 

– katerim strankam zagotoviti vrednost,  

– kako določiti ceno, 

– koga plačati,  

– s katerimi strategijami se zavezati k zagotavljanju vrednosti, 

– kako zagotoviti to vrednost,  

– kako ohraniti kakršnokoli prednost od zagotavljanja vrednosti. 

Čeravno se poslovni modeli med seboj razlikujejo, pa so zasnovani tako, da lastnikom podjetij 

dolgoročno prinašajo dobiček. Podjetje mora zato, da lahko ustvarja prihodek, strankam 
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ponuditi tisto nekaj, kar cenijo in kar zadovolji njihove potrebe ter česar tekmeci ne morejo 

ponuditi. Sestavni deli poslovnega modela so osredotočeni predvsem na dodano vrednost 

(Afuah in Tucci 2003, 52):  

Preglednica 9: Sestavni deli poslovnega modela po Afuahu in Tucciju 

Sestavni del Vprašanja za vse poslovne modele Vprašanja za spletne poslovne modele 

Prihodkovna stran Podjetje se mora vprašati, kakšna je 

prednost/slabost napram dobaviteljem, 

kupcev, konkurentom, potencialnim novim 
strankam in substitutom?  

Podjetje se mora vprašati, kakšen je vpliv 

spleta na podjetje. Ali so zaradi tega 

prikrajšani dobavitelji, kupci, tekmeci, 
potencialni novi udeleženci?  

Vrednost kupca Podjetje se mora vprašati, ali svojim 

kupcem ponuja kakšno posebno dodano 

vrednost (značilnost) ali ponuja izdelek, 

povezan z nižjimi stroški glede na 
konkurenčno ponudbo. 

Podjetje se mora vprašati, kaj v zvezi s 

spletom omogoča, da podjetje strankam 

omogoči nekaj posebnega, značilnega 

samo za to podjetje. Ali lahko splet 
omogoči reševanje novo nastalih težav 

kupcev? 

Obseg Podjetje mora opredeliti, katerim kupcem 

(demografsko in geografsko) ponuja 

vrednost in kakšen je obseg izdelkov in 

storitev, vključenih v to vrednost. 

Podjetje se mora vprašati, kateri so kupci, 

ki jih podjetje lahko doseže prek spleta. 

Ali splet spreminja izdelke in storitve, ki 

poosebljajo podjetje?  

Cenitev Podjetje se mora vprašati kako ceni 

vrednost in oblikovati ceno glede na to 

koliko podjetje ceni vrednost, ki jo ponuja. 

Podjetje se mora vprašati ali splet oblikuje 

drugačno ceno in na kakšen način. 

Vir prihodka  Podjetje se mora vprašati, iz katerega vira 

prejema prihodek in kdo bo plačal za 

kakšno vrednost in kdaj. Ravno tako mora 

določiti marže na vsakem posameznem 

trgu in ugotoviti, kaj določa marže. 

Podjetje se mora vprašati, ali so viri 

prihodkov prek spleta drugačni od 

klasičnih. Ravno tako se mora vprašati, kaj 

je novega. 

Povezane 

aktivnosti 

Podjetje se mora vprašati, katero vrsto 

dejavnosti mora izvesti, da ponudi svojo 

vrednost, in kdaj. Pojasnjuje, kako so 

povezane dejavnosti. 

Podjetje se mora vprašati, katere nove 

dejavnosti je treba izvesti zaradi spleta? 

Koliko bolj lahko internet pomaga pri 

izvajanju obstoječih dejavnosti? 

Izvedba / 

Implementacija 

Podjetje se mora vprašati, katera 

organizacijska struktura, sistemi, ljudje in 

okolje najbolje ustrezajo povezanim 

dejavnostim. Določiti mora odnos med 

vsakim elementom.   

Podjetje se mora vprašati, kako splet 

vpliva na strategijo, strukturo, sistem, ljudi 

in okolje podjetja? 

Zmogljivosti Podjetje mora ugotoviti, kakšne so njegove 

zmogljivosti in katere od teh je treba 

dopolniti. Vprašati bi se moralo, ali obstaja 

nekaj značilnega v teh zmožnostih, ki mu 

omogočajo, da vrednost izdelka ponudi na 

višji ravni, kot jo ponujajo druga podjetja, 

kar bi otežilo tudi posnemanje izdelka.   

Podjetje se mora vprašati, katere nove 

kapacitete potrebuje in kakšen je vpliv 

interneta na obstoječe kapacitete? 

Trajnost Podjetje bi moralo razumeti, kaj drugim 

podjetjem otežuje posnemanje njegovega 

izdelka/storitve. Definirati mora,  kako 

lahko ohranja dotok denarja (dobiček) in  

konkurenčno prednost. 

Podjetje se mora vprašati, ali splet olajša 

ali oteži posnemanje izdelka oziroma 

storitve? Kako lahko podjetje izkoristi 

splet v svoj prid? 

Struktura stroškov Podjetje se mora vprašati, kakšni so stroški 

vsake posamezne komponente oz. 

sestavnega dela poslovnega modela. 

Podjetje se mora vprašati, kakšen je vpliv 

spleta na glavne stroške, ki jih prinašajo 

komponente poslovnega modela. 

Vir: Afuah in Tucci 2003, 7. 
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Preglednica 9 poleg sestavnih delov povzema tudi vprašanja, ki naj bi si jih podjetje zastavilo 

v povezavi s svojim poslovnim modelom. Oblikovanje poslovnega modela in njegovih 

komponent je ključnega pomena za dobičkonosnost podjetja. Uspeh poslovnega modela 

podjetja pri soočenju z internetnim izzivom je odvisen od vseh zgoraj naštetih sestavnih delov. 

To, koliko bo podjetje pri izvajanju poslovnega modela uspešno, pa je odvisno od tega, koliko 

izkorišča navedene dejavnike, saj vsak dejavnik vpliva na dobičkonosnost. Ključnega pomena 

je dobra trajnostna strategija podjetja (Afuah in Tucci 2003, 73–74). 

Alt in Zimmermann (2001, 8) za razliko od drugih avtorjev v poslovni model vključujeta šest 

elementov, saj menita, da je poslovni model sestavljen iz mnogih dimenzij in da enotni poslovni 

model, ki se prilagaja vsem organizacijam, ne obstaja. 

Preglednica 10: Sestavni deli poslovnega modela po Altu in Zimmermannu 

Sestavni del Vprašanja za poslovne modele 

Poslanstvo Ključni del poslovnega modela je razumevanje celotne vizije, strateških ciljev in 

vrednosti, vključno z osnovnimi značilnostmi izdelka ali storitve. 

Struktura Struktura določa vloge različnih akterjev in osredotočenost na industrijo, kupce in 

izdelke. 

Procesi Procesi omogočajo podrobnejši pogled na poslanstvo in strukturo poslovnega modela. 

Prikažejo elemente postopka pri ustvarjanju vrednosti.  

Prihodki Prihodki so zadnji, zaključni del poslovnega modela. Vire prihodkov je treba skrbno 

analizirati tako s kratkoročnega kot tudi z dolgoročnega vidika. 

Pravni izzivi Pravna vprašanja vplivajo na vse vidike poslovnega modela, pa tudi na  vizijo. Bančna 

industrija je na primer tista, kjer je večina trgov v določenem smislu omejenih.  

Tehnologija Tehnologija lahko hkrati omogoča in ovira poslovne modele, ki temeljijo na 

informacijski tehnologiji. Tudi tehnološke spremembe vplivajo na zasnovo poslovnega 

modela. 

Vir: Alt in Zimmerman 2001, 7. 

V navedenem okviru vidimo, da trije avtorji različno predstavljajo sestavne dele poslovnih 

modelov, kljub temu so vsi avtorji osredotočeni na izdelek, vsak gradnik pa je enako pomemben  

tako za spletne poslovne modele kot za poslovne modele klasičnega načina poslovanja. 

2.6.2 Okvir poslovnega modela, osredotočen na tržne specifike 

V tem delu predstavljamo predlog poslovnega modela, ki ga je razvil Hamel (2000), zagovarjata 

pa ga tudi Weil in Vitale (2001). Za Hamela (2000) je poslovni model preprosto poslovni 

koncept, ki je bil uveljavljen v praksi in za katerega se razvija številne elemente.  Hamel (2000) 

opredeli štiri glavne komponente poslovnega modela, ki segajo od osnovne strategije in 

strateških virov prek vrednostnega omrežja do strankinega vmesnika. Te komponente so med 

seboj povezane prek treh povezav in se razgrajujejo na različne podelemente (Osterwalder 

2004, 32).  
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V nadaljevanju prikazujemo sestavne dele in povezave, ki prikazujejo celotno sliko podjetja 

(preglednica 11). 

Preglednica 11: Sestavni deli in povezave poslovnega modela po Hamelu 

Sestavina dela Ime Opis 

Sestavni del Temeljna strategija Element, ki določa celostno poslanstvo in vizijo in temeljni razlog, 

zakaj je poslovni model zasnovan. Ravno tako določa proizvod in 

obseg trga ter specificira v katerih segmentih podjetje tekmuje. Na 

koncu določa s čim se podjetje razlikuje  od njegove konkurence 

oziroma s čim lahko podjetje konkurira svoji konkurenci 
 

Strateški viri V ta element so vključene osnovne kompetence podjetja. Z drugimi 

besedami, znanje podjetja, njegove spretnosti in edinstvene 

sposobnosti. Nato določi strateška sredstva, kot so infrastruktura, 

blagovne znamke in patenti. Nazadnje ta element opisuje glavne 

procese podjetja in razlaga, kaj ljudje pravzaprav dejansko delajo.  
 

Uporabniški vmesnik Tovrstni element je sestavljen iz izpolnitve in podpore, ki se nanaša 

na pot s katero podjetje dostopa do trga in dosega svoje stranke (npr. 

kanali). Informacija in vpogled določata vsa znanja, ki se zbirajo in 

uporabljajo v imenu stranke. Dinamika odnosov se nanaša na naravo 

interakcije med proizvajalcem in kupcem. Kot zadnja struktura cen 
razloži,  kaj  in kako se zaračuna kupcu.   

 

Vrednostno omrežje Vrednostno omrežje orisuje mrežo, ki obdaja podjetje ter dopolnjuje 

in povečuje njegove vire. Sestavljajo ga dobavitelji, partnerji in 

koalicije. Partnerji ponavadi dobavljajo kritične dodatke za 

končevanje izdelka ali rešitve, medtem ko koalicije predstavljajo 

zavezništva s podobno mislečimi konkurenti 

Povezave Konfiguracija Ta povezava se nanaša na edinstven način združevanja in 

medsebojne povezanosti pristojnosti, sredstev in procesov v podporo 

določeni strategiji. 

  Ugodnost za kupce Te povezave predstavljajo vmesnik med osnovno strategijo in 

uporabniškim vmesnikom. Opredeljuje določen sveženj ugodnosti, 

ki se kupcu dejansko ponuja 

  Meje v podjetju Ta povezava se nanaša na sprejete odločitve o tem, kaj podjetje 

počne in kaj sklepa z vrednostno mrežo. 

Vir: Osterwalder 2004, 33. 

Slika 3 prikazuje, kako povezave vplivajo na posamezne sestavne dele.  

Slika 3: Sestavni deli poslovnega modela in povezave po Hamelu 

Vir:  Hamel 2000, 101. 
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Hamel (2000) meni, da je ustvaril popoln, a preprost okvir poslovnega modela. Prva povezava 

med osnovno strategijo podjetja in njegovimi strateškimi viri se imenuje konfiguracija. Nanaša 

se na edinstven način združevanja in medsebojne povezanosti pristojnosti, sredstev in procesov 

v podporo določeni strategiji. Nanaša se tudi na povezave med pristojnostmi, sredstvi in 

postopki ter na način upravljanja teh povezav. Konfiguracija stremi k temu, da odlične strategije 

(in odlični poslovni modeli) temeljijo na edinstvenem mešanju kompetenc, sredstev in 

procesov. Naslednja povezava povezuje uporabniški vmesnik in osnovno strategijo. Imenuje se 

ugodnost za kupce, saj gre za prednosti ponudbe za stranke. Prednosti se nanašajo na opredelitev 

osnovnih potreb in želja, ki jih je treba izpolniti strankam. Prednosti so tisto, kar povezuje 

osnovno strategijo s potrebami stranke. Pomembna sestavina vsakega poslovnega koncepta je 

odločitev o tem, katere ugodnosti bodo ali ne bodo vključene v ponudbo. Zadnji vezni člen so 

meje v podjetju, ki povezujejo strateške vire in vrednostno omrežje. Ta sestavni del se nanaša 

na sprejete odločitve o tem, kaj podjetje počne in kaj odraža v mreži vrednosti. Pomemben vidik 

vsakega poslovnega modela je izbira, kaj bo podjetje storilo zase in kaj bo oddalo ponudnikom, 

partnerjem ali članom združenja. Spreminjanje teh meja pogosto pomembno prispeva k 

inovacijam poslovnega koncepta (Hamel 2000, 91–101). 

Če želimo biti uspešni ali revolucionarni, moramo ustvariti inovacijo s prepričljivo zgodbo o 

ustvarjanju bogastva. Poslovni model mora biti pri tem tako učinkovit, da vrednost kupcev 

presega stroške proizvodnje. Ravno tako morajo vsi elementi ustrezati poslovnemu modelu, se 

mu prilagajati in se medsebojno krepiti. Koncept podjetja mora biti notranje skladen in vsi deli 

morajo stremeti k istemu cilju. Na koncu pa mora podjetje stremeti k temu, da je poslovni model 

dobičkonosen, k čemur mu pomagajo pospeševalniki ustvarjanja dobička. Ugotoviti je le treba, 

kako se lahko vsaj enega od pospeševalnikov dobička implementira v poslovni koncept (Hamel 

2000, 99–102).  

2.7 Umestitev poslovnega modela v podjetje 

Za boljše razumevanje poslovnega modela in njegove vloge je treba razumeti, v katerem delu 

procesa v podjetju se nahaja poslovni model (Osterwalder 20014, 16). Zanima nas umestitev 

poslovnega modela v podjetje s poudarkom na informacijski tehnologiji.  

Poslovni model je po mnenju Osterwalderja konceptualizacija logike zaslužka podjetja. Kot 

taka lahko deluje kot konceptualna vez in tvori trikotnik med strategijo, poslovno organizacijo 

in IKT. Ker je med temi tremi »svetovi« pogosto precej razlik v razumevanju, bi koncept 

poslovnega modela lahko služil kot glavna vez (Osterwalder 2004, 16). 

Iz slike 4 je razvidno, da poslovna strategija, poslovna organiziranost in informacijska 

tehnologija vplivajo na poslovnih model vsaka s svojega zornega kota in na različnih poslovnih 

ravneh. Podjetje se pozicionira na trgu glede na cilje vodstva, organiziranost in informacijska 

tehnologija pa morata te cilje razumeti in jih udejanjiti. Konceptualno opredeljen poslovni 
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model lahko pri tem zagotovi nemoteno izvajanje ciljev in uskladitev med različnimi skupinami 

podjetja (Osterwalder 2004, 16).  

Poleg tega, da je poslovni model omejen s tremi notranjimi dejavniki, z zunanje strani nanj 

pritiskajo in ga skušajo oblikovati še zunanje sile – konkurenca, pravne, družbene ali tehnološke 

spremembe in tržno povpraševanje. Vloga vodstva v podjetju je, da oblikuje in prilagaja 

poslovni model podjetja predvsem z odzivanjem na zunanje dejavnike (Osterwalder 2004, 16). 

 

Slika 4: Umestitev poslovnega modela po Osterwalderju 

Vir: Osterwalder 2004, 16. 

2.7.1 Notranji dejavniki 

Notranji dejavniki so tisti, ki vplivajo na poslovni model in na to, kje v podjetju bo poslovni 

model umeščen. V nadaljevanju predstavljamo tri dejavnike, ki so neposredno povezani s 

poslovnim modelom, in sicer strategijo, organiziranost in informacijsko tehnologijo.  

Strategija in poslovni model 

Prvi element trikotnika na sliki 4 je poslovna strategija. Poslovna strategija ni enaka 

poslovnemu modelu in je z njim nikakor ne smemo enačiti. Osterwalder (2004, 16) v svojem 

delu opisuje strategijo po Mintzbergt in Lampelu (1999, 21), ki opisujeta, da je oblikovanje 

strategije slon, ki ga lahko zgrabimo za takšen ali drugačen del in ga držimo. Gre za metaforo 

in dejstvo, da je poslovna strategija veliko področje z malo soglasji in številnimi različnimi 

šolami. 

Poslovna strategija je del poslovnega modela. Gre za sorodna koncepta, vsekakor pa ne gre za 

enotno zadevo. Definicij strategije je precej. Mckeown (2012, 21) na primer trdi, da je strategija 

oblika prihodnosti, nekaj, za kar smo zainteresirani. Mintzberg (1987, 11–24), navaja, da 

obstaja pet različnih definicij strategije: strategija kot načrt (kako gre nekaj od tukaj tja), podvig 

(ko nekaj uspe), vzorec (pojavi se sčasoma), pozicija (odločitev o ponudbi na določenih trgih) 
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in perspektiva (v viziji in smeri). Porter (1996, 64) smatra, da je strategija to, da se podjetje v 

očeh kupca razlikuje z dodano vrednostjo, tistim, kar podjetje dela drugačno od drugih. Bistvo 

strategije je v tem, da se izbere takšne aktivnosti, ki se izvajajo drugače, kot jih izvajajo tekmeci.   

Tako kot različni priznani in večkrat citirani avtorji niso enotni glede definicije poslovnega 

modela, tudi niso enotni pri definiciji strategije, kljub temu pa se strinjajo, da poslovna strategija 

zajema oblikovanje vizije podjetja, pomoč podjetju pri usklajevanju med prednostmi, 

nevarnostmi, slabostmi in priložnostmi ter pri pozicioniranju podjetja na trg, pri čemer podjetje 

opredeli cilje in korake za njihovo dosego (Osterwalder 2004, 16).  

Osterwalder (2004, 17) trdi, da poslovni model in strategija govorita o podobnih vprašanjih, 

vendar o drugačnem poslovnem sloju. Poslovni model razume kot uvajanje strategije v 

konceptualni načrt logike zaslužka podjetja. Z drugimi besedami, vizija podjetja in njegova 

strategija sta prevedeni v ponudbe vrednosti, odnose s strankami in vrednostna omrežja (slika 

5). 

 

Slika 5: Poslovna strategija in poslovni model 

Vir: Osterwalder 2004, 17. 

Biloslavo (2014, 18) v svojem prispevku predstavlja naslednje stališče: 

– Poslovni model predstavlja jedro poslovne strategije, ki vključuje odgovore na tri strateška 

vprašanja, kot jih je opredelil Markides (1999) Kdo? Kaj? Kako? Glede na različne 

definicije lahko vidimo, da poslovni model vključuje odjemalce (Kdo?), proizvode (Kaj?), 

poslovne dejavnosti (Kako?), ključna sredstva in zmožnosti (Kako?) ter strateška 

partnerstva (Kako?). Vendar pa poslovni model ne vključuje drugih elementov strategije 

podjetja, kot je na primer organiziranost podjetja. Po še enem elementu se poslovni model 

nazorno razlikuje od poslovne strategije, in sicer je strategija neposredno povezana s cilji 

podjetja in doseganjem konkurenčne prednosti, medtem ko je za poslovni model značilno 

poudarjeno sodelovanje za ustvarjanje toliko vrednosti, kot je to le mogoče (Magretta 

2002). Sklenemo lahko, da poslovni model predstavlja bistven element poslovne strategije, 

vendar ni strategija.  

Poslovna strategija je torej način za dosego cilja organizacije ter zajema vizijo, poslanstvo 

podjetja in pot, kako te cilje doseči. Vpliva na oblikovanje poslovnega modela skupaj z drugimi 

dejavniki in poslovni model predstavlja enega izmed njenih ključnih elementov.  
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Poslovna organiziranost in poslovni model 

Poslovna organiziranost obravnava vprašanja, ki se jih dotika že poslovna strategija, vendar z 

drugega zornega kota. V tem primeru govorimo o materialni obliki modela, kot so oddelki, 

službe, sektorji in potek dela, ki so tesno povezani s poslovnim modelom.  

Ob spremembi poslovnega modela se vsakokrat sprožajo vprašanja v povezavi z organizacijsko 

strukturo. Podjetja v 90. letih namreč niso znala obvladati svojih novih spletnih mest. Na 

začetku internetne prodaje so podjetja uporabila različne organizacijske pristope, in sicer glede 

na svoje spletne kanale. Nekatera so ustvarila popolnoma nove oddelke, druga so postavila 

svoje obstoječe IT-oddelke, tretja pa so ustvarila povsem nova podjetja, v katerih so imela 

večinski delež (Osterwalder 2004, 17). 

Dobro razumevanje infrastrukturne strani poslovnega modela vodi do optimizirane poslovne 

organizacije. Natančno je treba določiti infrastrukturni vidik (dobavna veriga, povezave, 

različna partnerstva), saj je tako veliko lažje obravnavati vprašanja, povezana s procesi 

(Osterwalder 2004, 17). 

Slika 6: Poslovna organiziranost in poslovni model 

Vir: Osterwalder 2004, 17. 

Informacijska tehnologija in poslovni model  

Kot zadnji element notranjih dejavnikov najdemo informacijsko tehnologijo. Pod navedenim 

imenom razumemo vso informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki se uporablja v 

podjetju, kar vključuje osebne računalnike, strežnike, dlančnike in mobilne telefone, pa tudi 

spletna mesta, aplikacije za upravljanje odnosov s strankami (CRM), informacijske sisteme za 

upravljanje itd. Povezava med informacijsko tehnologijo in poslovnimi modeli je zelo močna, 

saj je informacijska tehnologija močan dejavnik za številne inovativne poslovne modele 

(Osterwalder 2004, 18).  

Navedeno lahko vidimo na spodnjem primeru, ki ga je Osterwalder (2004, 18) opisal v svojem 

delu: 

Najbolj skrajni primeri povezave med informacijsko tehnologijo in poslovnim modelom so spletna 

podjetja, kot sta Amazon.com in eBay. Ta delujejo na poslovnih modelih, ki se v veliki meri 
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zanašajo na informacijsko tehnologijo, še posebno na splet. Poleg najbolj očitnih odvisnosti od 

spletnih strani in strežnikov izboljšujejo svoj poslovni model s številnimi aplikacijami, povezanimi 

s strankami, kot so prilagojena priporočila ali uvrstitve. 

Povezava med tehnologijo in poslovnim modelom bi morala biti po mnenju Osterwalderja 

(2004, 18) zakrita. Integracija informacijske tehnologije v poslovni model je povzročila 

drastično zmanjšanje stroškov informacijske tehnologije, saj je podjetjem postalo veliko lažje 

delati v omrežjih. Podjetja so vedno bolj vključevala informacijske vidike ali komponente, 

obogatene z informacijsko tehnologijo, v svoje izdelke ali storitve. Vprašanje, ki ga na tem 

mestu ne gre zanemariti, je, kako lahko informacijska tehnologija prispeva k izboljšanju 

poslovnega modela podjetja oziroma obratno, kakšne tehnološke posledice lahko ima 

informacijska tehnologija na poslovni model.  

 

Slika 7: Informacijska tehnologija in poslovni model 

Vir: Osterwalder 2004, 18. 

2.7.2 Zunanji dejavniki 

Zunanji dejavniki vplivajo na vsako organizacijo in predstavljajo odraz okolja, v katerem se 

nahajajo. Zunanji dejavniki se konstantno spreminjajo in organizacije se jim hote ali nehote 

morajo prilagajati ter sprejeti njihove vplive ali najti rešitve, da se izognejo tem vplivom.  

Zunanji dejavniki se velikokrat hitro spremenijo, takrat se morajo tudi organizacije hitro odzvati 

in se nemudoma prilagoditi, saj nepravočasen odziv lahko pomeni veliko izgubo za 

organizacijo. Da bi organizacije lahko čim bolj omejile izpostavljenost tveganjem, ki jih 

prinašajo spremembe zunanjih dejavnikov, jih morajo spremljati in predvsem analizirati. 

Dejavniki, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, so povzeti po Osterwalderju (2014, 18–19). 

Tehnološke spremembe 

Uporaba informacijske tehnologije se izredno hitro spreminja. Zaradi vse večje uporabe 

tehnologije in napredka, ki nam ga ta ponuja, se venomer porajajo vprašanja, kako je mogoče 

uporabiti tehnologijo za izboljšanje poslovanja podjetja. Z rastjo internetnih podjetij so se začeli 

oblikovati novi spletni prodajni in komunikacijski kanali. Nekatera podjetja skušajo ugotoviti, 
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kako bi lahko izdelke ali storitve v celoti digitalizirali ali vsaj izboljšali. To je povezano z 

nižjimi stroški komunikacije in koordinacije, ki so posledica tehnoloških sprememb. Podjetja 

so se začela postopoma zanašati na partnerstva in predajati obrobne posle zunanjim izvajalcem. 

Osterwalder (2004, 18–19) meni celo, da so tehnološke spremembe glavna sila sprememb 

poslovnega modela, ki lahko pripeljejo oziroma izzovejo celo obstoj določenega poslovnega 

modela.  

Konkurenčne sile 

Konkurenca podjetja izzove drugi največji pritisk na poslovni model podjetja (Osterwalder 

2004, 18–19). Podjetje, ki prvo prične z uvedbo novosti, pritegne več kupcev in posledično s 

tem konkurenčna podjetja izzove k spremembam. V primeru, da se konkurenčna podjetja ne 

odzovejo pravočasno in ne spremenijo poslovnega modela ter ga ne prilagodijo trgu, lahko 

zaradi pomankanja uporabnikov prenehajo z določeno storitvijo oziroma propadejo. V številnih 

primerih novi, dinamični akterji na trgu izzovejo obstoječe akterje k spremembam.  

Povpraševanje trga 

Povpraševanje kupcev lahko tudi izzove pritisk na podjetje, ki zahteva prilagoditev poslovnega 

modela. Večji dohodek, spremembe potrošnje in nove modne smernice so le nekateri od 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na spremembe v povpraševanju kupcev ali uporabnikov. Primer 

sprememb pri povpraševanju kupcev se lepo izkazuje pri prehodu s fiksne mobilne tehnologije 

na mobilno ter s fizične oblike bančnega poslovanja na elektronsko (Osterwalder 2004, 19).  

Socialno okolje 

Socialno okolje prav tako vpliva na poslovni model podjetja, vendar ne tako pogosto kot prvi 

trije dejavniki. Ta dejavnik se izkazuje predvsem v razvijajočih se državah, na primer, ko 

podjetja izkoriščajo delavce za majhno plačilo, da izdelujejo izdelke po izjemno nizkih cenah, 

podjetje pa jih potem prodaja v drugih državah po bistveno višji ceni. Takšne primere najdemo 

pri podjetjih Samsung, H & M, Nike in Zara. Ko so podatki, slike in informacije o takšni vrsti 

proizvodnje prišli v medije, so podjetja izgubila na ugledu, in sicer na osnovi globalnih etičnih 

vrednot. Posledica navedenega je zmanjšanje povpraševanja po navedenih izdelkih 

(Osterwalder 2004, 19). 

Pravno okolje 

Zadnji zunanji dejavnik, ki vpliva na poslovni model, je pravno okolje. Uvedbe novih uredb, 

zakonov, sklepov in pravilnikov zahtevajo (ne vedno) nujno prilagajanje poslovnih modelov. 

Uvedba novosti lahko privede tudi do zaprtja podjetja, če to ne deluje skladno z novo 
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zakonodajo. Dober takšen primer najdemo pri vpeljavi Splošne uredbe o varstvu podatkov 

(angl. General Data Protection) (Ur. L. EU št. L 119/1), ki omejuje in razčiščuje namen in 

uporabo osebnih podatkov posameznika. Če se podjetja niso prilagodila omenjeni zakonodaji, 

se lahko zgodi, da bo ena izmed posledic tudi ukinitev poslovanja. Po drugi strani poznamo 

omejitve oglaševanja, nove davčne reforme ali drugo zakonodajo, povezano s specifičnim 

poslom, ki od podjetja zahteva prilagoditev poslovnega modela ali ukinitev poslovanja.  

Predstavili smo nekatere najpomembnejše dejavnike, ki posredno ali neposredno vplivajo na 

poslovni model in ga pomagajo oblikovati. Poleg vpliva notranjih dejavnikov opazimo, da je 

posamezen poslovni model podjetja nenehno izpostavljen tudi zunanjim dejavnikom in 

pritiskom, ki podjetje zavezujejo, da svoj poslovni model nenehno prilagaja spreminjajočemu 

se okolju.  

2.8 Inoviranje poslovnega modela 

Enotna definicija poslovnega modela ne obstaja, ravno tako tudi ne obstaja enotna definicija 

inoviranja poslovnega modela. V nadaljevanju se osredotočamo na definicijo poslovnega 

modela po Osterwalderju, Pigneurju in Tucciju (2005, 5), za definiranje inovacije pa bomo 

upoštevali slovensko razlago besede inovacija, ki predstavlja nekaj novega, spremembo, 

prenovitev nečesa. Na osnovi tega ugotavljamo, da je inoviranje poslovnega modela prenovitev 

konceptualnega orodja, ki vsebuje nabor objektov, konceptov in njihovih povezav s ciljem 

pojasniti poslovno logiko specifičnega podjetja. Gre za novo predstavitev vrednosti, ki jo 

podjetje ponuja enemu ali več segmentom kupcev, ter arhitekture podjetja in njegovega 

partnerskega omrežja za ustvarjanje, trženje in dostavo te vrednosti in povezanega kapitala za 

ustvarjanje dobičkonosnega in trajnega prihodkovnega toka. 

Bolj kot oblikovanje definicije pa je pomembna določitev obsega novosti oziroma sprememb. 

Koliko sprememb je dejansko dovolj, da lahko spremembo označimo kot inoviranje poslovnega 

modela? Matzler idr. (2013, 31) navajajo, da naj bi bila inovacija poslovnega modela rezultat, 

ko podjetje poveča kupčevo vrednost in simulacijsko ustvari novo obliko vrednosti ter 

prihodkovni model, ki podjetju omogoča zajeti del vrednosti, ustvarjen na novo.  

Dejstvo je, da je poslovni model živa stvar, ki bi se moral glede na vplive notranjih in zunanjih 

dejavnikov konstantno spreminjati. Brez spreminjanja poslovnega modela je možnost 

preživetja storitve, izdelka ali, še huje, podjetja precej manjša, ravno tako pa postane tudi 

nekonkurenčno. Inovirani poslovni model lahko bistveno pripomore h konkurenčnosti 

organizacije. Navedeno lahko vidimo na primeru podjetja Apple, ki je z inoviranjem 

poslovnega modela na način, da je v poslovni model vključilo prodajo izdelka, ki je bil 

namenjen poslušanju glasbe, doseglo enormno rast, saj je poseglo na nove ciljne trge in 

pridobilo nove ciljne kupce (Bertels, Koen in Elsum 2015, 20). 
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Inoviranje poslovnega modela je kontinuiran in niti najmanj enostaven proces. Podjetju lahko 

prinese konkurenčno prednost, nove trge, kupce ali nemara vstop v popolnoma drugo panogo. 

Če želimo, da proces inoviranja uspe, moramo natančno poznati organizacijske procese, 

povezave z notranjimi in zunanjimi dejavniki in predvsem potrebe trga. Poleg navedenega pa 

je ključnega pomena poznavanje obstoječega poslovnega modela. Navedeno je z orodjem 

Kanvas lažje predstavljivo, saj ponuja tako vizualno kot besedno predstavitev. 

Vprašali smo se, kdaj je pravi čas za inoviranje poslovnega modela. Kateri so tisti znaki, ki nam 

kažejo, da je skrajni rok za vpeljavo spremembe in posledično rešitev organizacije? Na prvi 

stopnji je nujno potrebna kritičnost uprave oziroma managementa. Poleg navedenega pa lahko 

v podjetju zaznamo pet strateških stanj, ki nas vodijo k odločitvi o spremembi poslovnega 

modela (Johnson, Christensen in Kagermann 2008, 7–8): 

– osredotočenost na kupce, ki so bili na obstoječem trgu izpuščeni ali nezadovoljni s 

kompleksnimi rešitvami (primer: Tata avtomobili), 

– ponudba se prilagaja spreminjajoči se ponudbi konkurence (primer: Hilti), 

– ciljno skupino predstavljajo kupci, katerim obstoječa ponudba ni izpolnila pričakovanj 

(primer: FedEx), 

– nova tehnologija kapitalizira (primer: Apple), 

– samoobramba napram posledicam nizkocenovnih rešitev (primer: Nano). 

Primeren trenutek za spremembo naj bi bil takrat, ko se izkaže, da so spremembe potrebne v 

štirih gradnikih obstoječega poslovnega modela (Johnson, Christensen in Kagermann 2008, 8): 

– vrednost za uporabnika, 

– formula dobička, 

– ključni viri, 

– ključni procesi. 

Po našem mnenju je najboljši čas, ko se zazna, da z obstoječim poslovnim modelom nismo več 

konkurenčni oziroma ne znamo več izkoristiti potenciala, ki ga imamo na razpolago. Če 

raziskujemo literaturo, lahko opazimo, da imajo različni avtorji različne mnenje o primernosti 

časa za inoviranje poslovnega modela. Chesbrough (2007, 13) na primer predlaga spremembo 

poslovnega modela glede na to, v katerem od šestih tipov (ki jih je preučil) se nahaja 

organizacija, Amit in Zott (2012, 45) predlagata, da si vodilni zaposleni postavijo ključna 

vprašanja ter odgovorijo nanje: 

– na kakšen način se prek inoviranega poslovnega modela ustvarja dodana vrednost za 

vsakega izmed deležnikov, 

– ali so za reševanje teh izzivov potrebne nove aktivnosti organizacije, 

– na kakšen način bodo po novem aktivnosti znotraj poslovnega modela povezane med seboj, 

– kdo so odgovorne osebe, ki bodo izvajale posamezne aktivnosti, 

– kateri izzivi končnih uporabnikov – kupcev se rešujejo z inoviranim poslovnim modelom, 

– kakšen je model prihodkov, s katerim se zajema vrednost inoviranega poslovnega modela. 
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Pri spremembi je ključnega pomena ravno to, da ima podjetje jasno izoblikovane cilje oziroma 

stremi k rešitvi, ki jo ponuja poslovni model za končne uporabnike. Ravno tako morajo 

pobudniki, ki želijo inovirati poslovni model, pridobiti soglasje lastnikov oziroma drugih 

deležnikov, ki bodo udeleženi pri spremembah.  

Inoviranje poslovnega modela pa spremljajo tudi omejitve. Chesbrough (2010, 358–359)  

navaja, da obstajata dve vrsti omejitev. Strukturne, nanašajoč se na konflikt z obstoječim 

modelom, in kognitivne, ki zajemajo nezmožnost vodilnih, da dojamejo in razumejo potencial 

novega modela. Shafer, Smith in Linder (2005, 204) navajajo, da se je pred pričetkom 

sprememb poslovnih procesov, ki se nahajajo znotraj poslovnega modela, treba zavedati štirih 

izzivov: 

– napačna predpostavka v povezavi z vrednostnim omrežjem, 

– nerazumevanje mehanizma za ustvarjanje in zajem vrednosti, 

– pomankanje strateškega načrtovanja, 

– napačna predpostavka jedrne logike poslovnega modela (kakšen trg imamo pred seboj). 

Pri proučevanju našega primera se zavedamo, da lahko pri inoviranju naletimo predvsem na 

težavo, ko bi inoviran poslovni model želeli vpeljati v prakso, vendar je končna odločitev v 

rokah vrhnjega managementa, ki mora razumeti potencial novega modela. Izziva inoviranja 

poslovnega modela potrošniškega financiranja na prodajnih mestih smo se lotili predvsem zato, 

ker zunanji dejavniki, kot sta zakonodaja in povpraševanje trga, od nas zahtevajo spremembe 

ali popolno ustavitev navedene storitve.  

2.9 Orodje za inoviranje poslovnega modela  

Prvotni koncept orodja, ki nam bo pomagalo pri inoviranju poslovnega modela, je bil zasnovan 

že leta 2005. To so storili Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005), ko so definirali devet 

gradnikov, na osnovi katerih so kasneje sestavili orodje za izdelavo poslovnega modela Kanvas. 

Kasneje, leta 2010, sta Osterwalder in Pigneur (2010) že predstavila vizualno orodje Kanvas v 

svoji knjigi »Business Model Generation«. 

Izhodišče za vsako dobro razpravo, sestanek ali delavnico o inovacijah poslovnega modela je 

skupno razumevanje, kaj poslovni model pravzaprav je. Koncept poslovnega modela mora biti 

razumljen vsem udeležencem razprave, ne da bi preveč poenostavili zapletenost delovanja 

podjetja (Osterwalder in Pigneur 2010, 17).  

Navedeno orodje smo si izbrali, ker je enostavno za razumevanje, poleg tega pa vseh devet 

gradnikov skupaj kaže, kako namerava podjetje zaslužiti. Vseh devet gradnikov namreč pokriva 

ključna področja podjetja: stranke, ponudbo, infrastrukturo in finančno sposobnost 

(Osterwalder in Pigneur 2010, 17). 
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Slika 8: Prikaz orodja za izdelavo poslovnega modela 

Vir: Oblikovanje poslovnih modelov b. l. 

Znotraj inoviranja poslovnega modela smo se osredotočili zgolj na eno storitev, ki jo ponuja 

izbrana organizacija, to je storitev potrošniškega financiranja na prodajnih mestih. Zanima nas, 

kako izbrana organizacija danes ponuja na trgu navedeno storitev in kako jo bo ponujala jutri 

po inoviranju poslovnega modela in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na to, da je poslovni 

model treba inovirati, saj storitev kot takšna v nasprotnem primeru ne bo zaživela.  

2.10 Sestavni deli (gradniki) poslovnega modela Kanvas 

Osterwalder in Pigneur (2010) v svojem delu opisujeta devet gradnikov, ki naj bi sestavljali 

poslovni model oziroma naj bi omogočali gradnjo poslovnega modela s pomočjo orodja 

Kanvas. Predstavljamo jih v nadaljevanju.  

2.10.1 Segment strank 

Navedeni gradnik opredeljuje različne skupine ljudi ali podjetij, ki jih podjetje želi doseči in 

katerih potrebe želi zadovoljiti. Stranka predstavlja srce vsakega posameznega poslovnega 

modela. Brez stranke, ki podjetju zagotavlja dobičkonosnost, težko preživi še tako uspešno 

podjetje. Z namenom boljšega ugotavljanja in posledično zadovoljevanja potreb lahko podjetje 

združi stranke v različne segmente s skupnimi potrebami, obnašanji ali drugimi značilnostmi. 

Poslovni model lahko definira enega ali več različnih večjih ali manjših segmentov strank. 

Ključno je, da se podjetje odloči o tem, na katere segmente strank se bo osredotočilo in katere 
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bo prezrlo. Ko je tovrstna odločitev enkrat sprejeta, se lahko poslovni model oblikuje na osnovi 

natančnega razumevanja potreb kupcev (Osterwalder in Pigneur 2010, 20). 

Stranke se lahko segmentira v različne segmente, če (Osterwalder in Pigneur 2010, 20): 

– je na osnovi njihovih potreb zahtevana in upravičena različna ponudba, 

– se stopi z njimi v stik prek različnih distribucijskih kanalov, 

– zahtevajo različne vrste sodelovanj, 

– prinašajo različno dobičkonosnost, 

– so pripravljene plačati za različne ponudbe. 

Znotraj izbranega poslovnega modela storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih 

v izbrani banki ločimo dva segmenta strank: 

– segment pravnih oseb –kreditni posredniki/prodajna mesta, 

– segment fizičnih oseb – kupcev/kreditojemalcev. 

2.10.2 Osrednja vrednost 

Navedeni gradnik opisuje izdelke ali storitve, ki ustvarjajo vrednost za določen segment 

kupcev. Osrednja vrednost je glavni razlog, iz katerega se kreditojemalec/kupec odloči, da bo 

sodeloval z enim in ne z nekim drugim podjetjem. Ta vrednost reši kupčev problem oziroma 

zadovolji njegovo potrebo. Vsaka tovrstna vrednost združuje koristi, ki jih podjetje ponuja 

strankam. Nekatere tovrstne vrednosti so lahko inovativne in predstavljajo novo ponudbo, spet 

druge so lahko podobne obstoječim tržnim ponudbam, ampak z dodanimi lastnostmi 

(Osterwalder in Pigneur 2010, 22). 

Pri tem se moramo vprašati predvsem, katero vrednost dostavljamo stranki, kateri kupčev 

problem rešujemo, katere kupčeve potrebe zadovoljujemo ter kakšne svežnje izdelkov ali 

storitev ponujamo vsakemu izmed segmentov kupcev (Osterwalder in Pigneur 2010, 23). 

2.10.3 Distribucijski kanali 

Navedeni gradnik opisuje, kako podjetje komunicira in na kakšen način doseže segment 

kupcev, ko jim dostavlja osrednjo vrednost. Komunikacija, distribucija in prodajni kanali  

sestavljajo vezni člen podjetja s stranko. Kanali so ključne točke, ki igrajo pomembno vlogo v 

izkušnji, ki jo doživi kupec. Kanali tako služijo več funkcijam (Osterwalder in Pigneur 2010, 

26): 

– ozaveščanje kupcev o storitvah in izdelkih podjetja, 

– kupcem pomagajo, da ocenijo predlog vrednotenja, 

– kupcem omogočajo nakup določenih izdelkov ali storitev, 

– dostavljajo osrednjo vrednost do kupca, 

– kupcem zagotavljajo ponakupno podporo. 
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Pri navedenem gradniku je pomembno, da se vprašamo, prek katerih kanalov želimo dostopati 

do naših kupcev, kako jih dosegamo sedaj, kako so naši kanali integrirani, kateri kanal deluje 

najboljše in kateri so najbolj stroškovno ugodni ter kako jih lahko integriramo v kupčevo rutino 

(Osterwalder in Pigneur 2010, 27). 

Najti pravo zmes kanalov, s katerimi bi zadovoljili potrebo kupcev po tem, kako želijo biti 

doseženi, je ključnega pomena za trženje osrednje vrednosti. Podjetje lahko izbira med lastnimi 

kanali in kanali partnerja ali kombinacijo obojega.  

2.10.4 Odnos s stranko 

Osterwalder in Pigneur (2010, 29) opisujeta, da je gradnik odnosa s stranko oziroma razmerja, 

ki ga imamo vzpostavljenega s stranko, tip povezave, razmerja, ki ga podjetja vzpostavi z  

določenim segmentom strank. Podjetje mora razjasniti tip odnosa, ki ga želi vzpostaviti s 

posameznim segmentom strank. Odnos se lahko razteza od osebnega do avtomatskega. 

Najpogosteje ga definirajo naslednji dejavniki: 

– pridobivanje kupcev, 

– zadrževanje kupcev, 

– povečanje prodaje.  

Odnosi s strankami, ki jih zahteva poslovni model podjetja, močno vplivajo na celotno 

uporabniško izkušnjo. 

Pri tem gradniku se moramo vprašati, kakšen način odnosa pričakuje vsak segment strank, da 

ga bomo z njimi vzpostavili in vzdrževali, kateri odnos smo že vzpostavili s segmentom strank, 

kako drag je navedeni odnos in kako se integrira z ostalimi gradniki v poslovni model. 

Razlikovati je treba med več kategorijami odnosov s strankami: 

– osebni pomočnik, 

– namenski osebni pomočnik,  

– samopostrežna, 

– avtomatska storitev, 

– skupnosti, 

– soustvarjanje.  

2.10.5 Tok prihodkov 

Osterwalder in Pigneur (2010, 31) navajata, da sestavni del prihodkovnega toka predstavlja 

denar, ki ga podjetje ustvari iz naslova vsakega segmenta strank (kupcev, in sicer na način, da 

se stroški odštejejo od prihodkov). Če stranka predstavlja srce poslovnega modela, je 

prihodkovni tok njegova arterija. Podjetje se mora vprašati, kakšno vrednost je posamezen 
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segment stranke dejansko pripravljen plačati. Uspešno odgovorjeno vprašanje dovoljuje 

podjetju, da generira enega ali več prihodkov s strani posameznega segmenta stranke. Vsak 

prihodkovni tok lahko ima drugačen cenovni mehanizem, kot je fiksen cenik, pogajanja, 

licitiranje, tržna odvisnost ali upravljanje odnosa.  

Poslovni model lahko vključuje dva različna prihodkovna tokova: 

– transakcijski prihodki, ki izhajajo iz enkratnega plačila stranke, 

– ponavljajoči se prihodki, ki izhajajo iz tekočih plačil, bodisi dajo strankam ponudbo o 

vrednosti ali zagotovijo ponakupno podporo. 

Znotraj tega gradnika se moramo vprašati: 

– koliko so nam stranke resnično pripravljene plačati, 

– za kaj nam trenutno plačujejo, 

– kako nam trenutno plačujejo, 

– kako bi nam raje plačevale, 

– koliko vsak prihodkovni tok prispeva k skupnim prihodkom.  

Poznamo več načinov za določitev prihodkovnega toka: 

– prodaja sredstev, 

– nadomestilo za uporabo, 

– naročnine, 

– posojilo/najem/lizing, 

– licenčnina, 

– posredniške provizije, 

– oglaševanje. 

2.10.6 Ključni viri 

Gradnik ključni viri opisuje najpomembnejša sredstva, potrebna za delovanje poslovnega 

modela. Vsak poslovni model zahteva ključne vire. Ti viri podjetju omogočajo, da ustvari in 

ponudi ponudbo vrednosti, doseže trge, vzdržuje odnose s segmenti strank in prejema prihodke.  

Kakšne ključne vire podjetje potrebuje, je odvisno od poslovnega modela.  Ključni viri so lahko 

fizični, finančni, intelektualni ali človeški. Podjetje jih lahko ima v lasti ali v najemu ali jih 

pridobi od ključnih partnerjev. Pri tem gradniku se moramo vprašati, katere ključne vire od nas 

zahtevajo osrednja vrednost, distribucijski kanali, odnosi s strankami in prihodkovni tok 

(Osterwalder in Pigneur 2010, 35). 

Ključni viri so razdeljeni v naslednje kategorije (Osterwalder in Pigneur 2010, 35): 

– fizični (stavbe, vozila, distribucijska omrežja), 

– intelektualni (blagovne znamke, znanje, patenti, pravice, partnerstva, baza strank), 

– človeški (znanje ljudi), 
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– finančni (denar, delnice). 

2.10.7 Ključne aktivnosti 

Ta gradnik opisuje najpomembnejša dejanja, ki jih mora podjetje izpeljati, če želi, da poslovni 

model deluje. Ravno tako kot gradnik ključni viri tudi ta gradnik zahteva, da se oblikuje 

ponudba osrednje vrednosti, doseganje trga, upravljanje odnosov s strankami in pridobivanje 

prihodkov. Ključni viri se ravno tako kot ključne aktivnosti razlikujejo glede na vrsto 

poslovnega modela (Osterwalder in Pigneur 2010, 37). 

Pri tem gradniku se moramo vprašati, katere ključne aktivnosti zahtevajo naša osrednja 

vrednost, naši distribucijski kanali, odnosi s strankami in prihodkovni tok. 

Kategoriziramo jih lahko na: 

– proizvodnjo, 

– reševanje problemov/izzivov, 

– platformo/omrežje.  

2.10.8 Ključna partnerstva 

Predzadnji gradnik v orodju Kanvas opisuje omrežje dobaviteljev in partnerjev, ki skrbijo za 

to, da poslovni model deluje. Podjetja oblikujejo partnerstva iz več razlogov in partnerstva 

postajajo temelj mnogih poslovnih modelov. Podjetja ustvarjajo partnerstva z namenom 

optimizacije svojih poslovnih modelov, zmanjšanja tveganja ali za pridobivanje novih virov.  

Razlikujemo lahko med štirimi različnimi tipi partnerstev (Osterwalder in Pigneur 2010, 39):  

– strateška zavezništva med netekmeci, 

– sodelovanje: strateška partnerstva med tekmeci, 

– skupna podjetja za razvoj novih poslov, 

– odnosi med kupci in dobavitelji za zagotavljanje zanesljivih dobav. 

Pri tem gradniku se moramo vprašati, kdo so naši ključni partnerji, kdo so naši ključni 

dobavitelji, katere ključne vire pridobivamo s strani partnerjev in v katerih ključnih aktivnostih 

nastopajo partnerji. 

Osterwalder in Pigneur (2010, 39) menita, da je uporabno razlikovati med tremi različnimi 

motivacijami za oblikovanje partnerstev: 

– optimizacija in ekonomija obsega, 

– zmanjšanje tveganj in negotovosti, 

– pridobivanje določenih virov in aktivnosti. 



38 

2.10.9 Stroški 

Zadnji gradnik v orodju Kanvas je struktura stroškov, ki opisuje vse stroške, ki so potrebni za 

delovanje poslovnega modela. V navedenem gradniku so opredeljeni vsi najbolj pomembni 

stroški, ki nastanejo skozi delovanje določenega poslovnega modela. Ustvarjanje in 

dostavljanje vrednosti, upravljanje odnosov s strankami in generiranje prihodkov – vse to 

vključuje stroške. Po definiranju ključnih virov, aktivnosti in partnerjev je takšne stroške precej 

enostavno izračunati. Nekateri poslovni modeli so izdelani ravno iz razloga prihranka stroškov 

oziroma zato, ker prinašajo predvsem nižje stroške (Osterwalder in Pigneur 2010, 41). 

Znotraj tega gradnika se moramo vprašati, kateri so najpomembnejši stroški, ki so vključeni v 

naš poslovni model, kateri ključni viri so najdražji in katere ključne aktivnosti so najdražje.  

Osterwalder in Pigneur (2010 41) navajata, da bi vsak poslovni model moral zmanjšati stroške, 

po drugi strani pa so nižji stroški bolj pomembni v nekaterih poslovnih modelih kot v drugih. 

Iz navedenega razloga je treba razlikovati med dvema razredoma strukture stroškov v poslovnih 

modelih: 

– stroškovni model (osredotoča se na minimiziranje stroškov, kjerkoli je mogoče), 

– vrednostni model (osredotoča se na osrednjo vrednost). 

Poleg navedenega poznamo: 

– fiksne stroške (plače, najemnine), 

– variabilne stroške, 

– ekonomije obsega. 

2.11 Povzetek poglavja 

Ob pregledu literature ugotavljamo, da avtorji med seboj še danes niso enotni glede definicije 

poslovnega modela. Besedna zveza poslovni model se pojavlja že od zgodnjih 50. let in precej 

različnih avtorjev se ukvarja z raziskovanjem poslovnega modela. Pomembno se je zavedati, 

kaj je poslovni model, in razumeti, kaj poslovni model ni in s čim ga ne smemo enačiti. Različni 

avtorji različno razdelijo poslovne modele, od splošnega, strogo teoretičnega poslovnega 

modela do poslovnih modelov, ki se pojavljajo v praksi. Skozi poglavje smo predstavili pet 

stopenj v razvoju definicij poslovnega modela, pri čemer so stopnje osredotočene na literaturo, 

ki se nanaša zgolj na koncept poslovnega modela. Glede na to, da se osredotočamo na 

tehnološko napreden poslovni model, smo predstavili štiri spletne poslovne modele večkrat 

citiranih avtorjev.  

Tako kot različni avtorji različno delijo in opredeljujejo poslovne modele, tudi zagovarjajo 

različne sestavne dele poslovnih modelov, in sicer ločeno glede na mrežni in tržni okvir. Vsi 

sestavni deli poslovnega modela pa niso enaki, nekateri se prekrivajo, spet drugi se močno 

razlikujejo, odvisno od utemeljitev posameznih avtorjev. Kje v organizaciji se nahaja mesto 
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poslovnega modela, je odvisno od različnih dejavnikov, notranjih in zunanjih, ki vplivajo na 

poslovni model in na njegovo umeščenost v organizacijo. Ker je poslovni model živ element, 

pa ga je treba spremljati in velikokrat tudi spreminjati oziroma nadgraditi. Po našem mnenju je 

najboljše orodje za nadgraditev poslovnega modela orodje Kanvas, ki vsebuje devet gradnikov, 

s pomočjo katerih smo tudi sami inovirali poslovni model storitve potrošniškega financiranja 

na prodajnih mestih v izbrani banki. 
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3 ZGODOVINA POSOJIL 

Vse se je začelo več tisoč let nazaj, ko so kmetje uporabili semena in zrna, da bi si izposodili 

kapital in živino kot možnost odplačila. Od takrat naprej se je posojanje razvijalo v vedno bolj 

zapleten finančni postopek vse do sodobnega, racionaliziranega sistema v digitalni dobi.  

Zgodovina posojil nam prikazuje, da napredek civilizacije brez posojil ne bi bil, kjer je danes. 

Eden izmed prvih primerov posojanja sega več kot 4.000 let nazaj v Mezopotamijo, kjer so 

kmetje uporabljali prva posojila. Komu so bila namenjena, je skrivnost, vendar prva zabeležena 

evidenca oziroma dokazljivost o obstoju posojil sega 2.000 let pred naše štetje. Ko se je opazilo, 

da so semena enega kmeta lahko dala rastlino z več sto semeni, so si kmetje začeli izposojati 

semena, in sicer s poznejšim plačilom. Podoben način se je razvil tudi pri živalih, pri katerih je 

bilo odplačilo izdano z rojstvom mladiča (Amery 2019).  

3.1 Razvoj posojil v svetu 

V nadaljevanju opisujemo pojav in razvoj posojil (Amery 2019):  

– 1.745 let pred našim štetjem: Mezopotamija – prve obrestne mere: Sumerski templji 

delujejo kot častišča in kot banke. Tu se razvijejo prvi obsežni sistemi kreditiranja. Z rastjo 

mest se povečuje zapletenost potreb in posojilnih pogodb. Razvije se ideja o zaračunavanju 

obresti. Hkrati v tem času začne srebro pridobivati na priljubljenosti, vendar za razliko od 

živali in žit ni pridobilo toliko zanimanja. Objavi se Hamurabijev zakonik, ki določa ceno 

srebra in kako naj se uredijo obresti, zaračunane za srebrna posojila. 

– 400 let pred našim štetjem: Grčija – prva zapadla posojila: Enega od najstarejših načinov 

posojanja je mogoče najti v starodavni Grčiji, kjer se je že začelo posojati denar, in sicer 

tako, da so kreditodajalci posojali denar, vendar so v zameno od kreditojemalca prejeli 

nekaj v zavarovanje, s čimer so zmanjšali tveganje. Takšen način kreditiranja poznamo tudi 

danes (tudi na področju obročnih plačil na prodajnih mestih). 

– 321 let pred našim štetjem: Indija – prva menica: Eden izmed najzgodnejših zabeleženih 

primerov menice izvira iz Indije. Menica je dejansko nalog, ki se uporablja za zastavo 

nekega določenega posojila, pri čemer se nanjo navede plačilo zastavljene vsote na vnaprej 

določen datum. V dinastiji Maurya so si trgovci velikih mest med seboj izdajali akreditive, 

kar je pomagalo tudi pri izdaji menic v tujino za trgovino z morjem. 

– 1400: prepovedano posojanje denarja: V tem obdobju je oblast imela v rokah religija, tako 

krščanska po Evropi kot muslimanska na Bližnjem vzhodu. Obe religiji sta prepovedali 

posojila (z obrestmi), medtem ko je judovska vera dovolila posojanje, čeprav je obresti 

smela zaračunati le Nejudom. Ker so bili Judje edini ljudje, ki se jim je takrat lahko 

posojalo denar, so kmalu pridobili precej grd sloves, kar je vodilo v njihovo preganjanje, 

ki se je nadaljevalo do 18. stoletja. Sčasoma so se začele uresničevati velike gospodarske 

koristi posojanja, kar je privedlo do zmanjšanja omejitev in tradicionalnih bančnih funkcij, 

kot jih poznamo tudi danes.  
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– Sredina 18. stoletja: industrijska revolucija – rojstvo mednarodnih financ: Posojilodajalci 

so do 18. stoletja še vedno uporabljali zavarovanje posojil, vendar je prišlo do velikega 

preobrata, in sicer na delovna posojila. V tej praksi je bogat sloj ljudi posojal revnim, 

kreditojemalec pa je moral oddelati svoj dolg. V tem obdobju se je razcvetela mednarodna 

trgovina. Takratni bančni sistem je potreboval večji nadzor. Za prve začetke tovrstnega 

nadzora je zaslužen Mayer Amschel Rothschild, in sicer z ustanovitvijo centralnih bank. 

Svoje sinove je spretno odposlal po večjih evropskih mestih (Frankfurt, Neapelj, Dunaj, 

Pariz in London) z namenom ustanovitve banke v vsakem od teh mest. Prva poznana takšna 

banka v Evropi je bila Amsterdamska banka. Leta 1800 se tako začne novo obdobje posojil 

z namenom njihove dostopnosti povprečnim ljudem.   

– Sredina 20. stoletja: kriza in kartice postanejo novo srebro: Dvajseto stoletje je 

zaznamovala prva velika bančna kriza v Združenih državah Amerike, ko so začele banke 

propadati. V izogib nadaljnjemu kolapsu so banke po vsem svetu spremenile način 

delovanja in ločile investicijsko in komercialno bančništvo. Višali so se neporavnani 

dolgovi  in posojila so se ustavila. Banke so tudi začele posojati državam tretjega sveta, kar 

se ni izkazalo kot najboljša ideja, saj jim slednje dolga niso vračale in je veliko bank 

propadlo. Kljub temu pa se je na drugi strani razvijala tehnologija in njena uporaba v 

bančništvu se je vse bolj večala. Razvili so se bankomati, banke so se avtomatizirale in 

krčile stroške dela, pojavi se prva plačilna kartica. Leta 1950 se je Frank McNamara zapisal 

v zgodovino, ko je plačal račun v restavraciji, vendar s kartonsko kartico, ki je danes 

poznana kot Diners Club® Card. Nekaj let kasneje je Ameriška banka začela s 

predstavitvijo BankAmericard – kartice Visa. Do leta 1959 so bili podatki o FICO (Fair 

Isaac Corporation) točkah  zelo razširjeni in so jih kreditodajalci uporabljali za ocenjevanje 

kreditne sposobnosti posameznikov za dodelitev stanovanjskih posojil.   

– 1980: Uveljavijo se hitra posojila: Z razvojem računalnikov in elektronskih podatkov so 

se začeli razvijati drugi načini posojil. Pojavila so se prva hitra posojila, ki so pospešila 

postopek posojanja Do leta 1999 se je razvilo tudi spletno bančništvo, ki je 

kreditojemalcem omogočilo skorajšnji najem posojila od doma.  

– 21. stoletje: razvoj nebančne konkurence, krize in mobilnega poslovanja: Zgodnja leta 

2000 sta zaznamovala konsolidacija obstoječih bank in vstop na trg drugih finančnih 

posrednikov: nebančnih finančnih institucij. Veliki podjetniški akterji so se začeli 

uveljavljati v skupnosti finančnih storitev in bankam ponujajo konkurenčne storitve, kot 

so: zavarovanja, pokojninski, vzajemni, denarni trgi, krediti ter vrednostni papirji. 

Finančna kriza zopet udari leta 2007 in pogoji za najem posojil se zopet zaostrijo, banke se 

zaprejo in uveljavijo precejšnje restrikcije za posojila. Zahtevajo dobro kreditno 

sposobnost in unovčljiva zavarovanja. Hkrati se začne razvijati digitalna doba. Mobilno 

bančništvo, nakupovanje in plačila pridobivajo na priljubljenosti s prevlado pametnih 

telefonov. Raziskava LendingTree iz leta 2010 razkriva, da je 21 % lastnikov stanovanj v 

ZDA na spletu najprej pričelo najemati stanovanjske kredite. Posojilodajalci za leto 2015 

tekmujejo, da izpolnijo pričakovanja kupcev digitalnih storitev. V letu 2015 je BBVA 
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(Banco Bilbao Vizcaya and Argentaria) povečala potrošniška posojila po digitalnih kanalih 

z mobilnimi uporabniki do 45 % (Provenir b.l.). 

Direktor podjetja Provenir, Paul Thomas, z naslednjimi besedami opiše prihodnost posojilnega 

trga (Provenir b.l.): 

Skozi zgodovino se osnovna predpostavka posojanja in podaljšanja kredita ni spremenila, vendar 

se je način posojanja bistveno spremenil. Ta sprememba se bo nadaljevala le z dvema temeljnima 

dejavnikoma – napredkom tehnologije in potrebami po inovacijah, da se izpolnijo razvijajoča se 

pričakovanja kupcev. Kupci pričakujejo hitre odzivne čase in nič težav. Institucije, ki sprejemajo 

možnosti, ki jih prinašajo internet, oblak, napovedna analitika in prihodnje inovacije, o katerih še 

niso razmišljale, imajo koristi.  

3.2 Razvoj storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v Republiki 

Sloveniji 

Na tem mestu velja izpostaviti BanKredite, ki so slovenski trg navdušili leta 2005 in so najbližja 

različica sedanjim obročnim plačilom na prodajnih mestih. Pred BanKrediti so se ljudje na 

prodajnih mestih zadolževali s pomočjo trajnih nalogov, vendar navedena rešitev ni bila 

zadovoljujoča za banke. Združenje bank Slovenije je leta 2005 stopilo na trg s hitrimi, 

enostavnimi krediti za nakup blaga in storitev. Povod za slednje je bil povečan obseg bančnih 

kreditov, ki so jih na prodajnih mestih ponujali ponudniki blaga in storitev v sodelovanju z 

različnimi bankami. Članice Združenja bank Slovenije so pripravile enoten produkt z imenom 

BanKredit. Gre za negotovinski kredit, namenjen kreditiranju nakupa blaga in storitev manjših 

vrednosti, ki ga je mogoče skleniti neposredno na prodajnem mestu. Omejitve, ki so jih za 

sklenitev posredniške pogodbe postavili na Združenju bank Slovenije (2005), so naslednje: 

– sklenitev posredniške pogodbe s strani prodajalca blaga in storitev le z eno banko, 

– najdaljša odplačilna doba je lahko 24 mesecev, 

– kupec mora biti imetnik debetne kartice Maestro. 

Slovenske banke so pred tem imele s prodajnimi mesti sklenjene individualne pogodbe za 

nakup blaga ali storitev na trajne naloge, vendar slednje niso bile prilagojene vlogi in namenu 

plačilnega instrumenta niti poslovnim praksam v državah Evropske unije (v nadaljevanju EU), 

zato jih je bilo nujno treba zamenjati (Združenje bank Slovenije 2005).  

Leta 2006 je Urad za varstvo konkurence izdal odločbo zoper Združenje bank Slovenije 

(varstvo-konkurence.si 2006), saj naj bi vzpostavitev BanKreditov izkrivljalo konkurenco v 

Republiki Sloveniji. Urad je namreč ugotovil, da imajo določila o odpovedi pogodb za trajne 

naloge ob uvajanju skupnega produkta BanKredit za cilj ukinitev učinkovitega izvajanja 

storitve za odplačevanje blaga ali storitev na obroke in tako izključitev konkurentov (prodajnih 

mest) pri ponujanju možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja na prodajnem 

mestu. Trajni nalog je namreč predstavljal sodoben plačilni instrument, ki je zagotavljal 

učinkovit mehanizem za zagotavljanje možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja. 
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Združenje bank Slovenije pa je hotelo čim učinkoviteje začeti s trženjem svojega produkta na 

način, da je s trga obročnega odplačevanja (kreditiranja) na prodajnem mestu izključilo 

ponudbo obročnega odplačevanja prek trajnih nalogov in tako izključilo možnost, da bi 

prodajalci svojim potrošnikom ponujali obročno odplačevanje prek trajnih nalogov kot 

ugodnejšo alternativo. Potrošnik je namreč lahko v primeru nakupa blaga ali storitve na obroke 

prek trajnega naloga plačal ceno blaga ali storitve v več obrokih, brez posebnih dodatnih 

stroškov, medtem ko nosi v primeru storitve BanKredit visoke stroške odobritve, zavarovanj in 

obrestnih mer. Članice Združenja bank Slovenije so na račun potrošnikov ukinile cenejšo obliko 

kreditiranja in jo nadomestile z dražjo. Urad je tako izdal odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve 

ter z isto odločbo od Združenja bank Slovenije zahteval, da obvesti vse svoje članice o ničnosti 

predmetnega sklepa, ter jih pozval, naj omogočijo vzpostavitev takih pogodbenih razmerij s 

poslovnimi partnerji (trgovci in drugimi), ki tem dopuščajo, da samostojno ponujajo možnost 

prodaje na obroke oziroma kreditiranja z uporabo trajnega naloga ali drugega ustreznega 

plačilnega instrumenta. Vzpostaviti je želel razmere, ki bodo primerljive z razmerami pred 

ukinitvijo možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja prek trajnih nalogov na 

prodajnem mestu (Plahutnik 2006). 

Banke so tako BanKredit uporabljale do leta 2010. V letu 2010 je namreč začela veljati nova 

regulativa Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) (Url. RS, št. 77/16), s katero se spremenijo 

pogoji in postopki pri odobravanju osebnih posojil, kar pomeni, da je pridobitev kredita možna 

le v bančnih poslovalnicah in ne več neposredno na prodajnih mestih. Število impulzivnih 

nakupov se je tako posledično zmanjšalo. V letu 2011 so bile banke zaradi spremembe 

zakonodaje prisiljene iskati druge rešitve in nekatere so uvedle posredniške kredite, ki so 

dejansko zamenjali BanKredite in s katerimi bančni sektor operira še danes. 

V tem kontekstu nas zanima, kakšen poslovni model ima danes izbrana banka na področju 

storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih ter kako se lahko odvije razvoj oziroma 

nadgradnja poslovnega modela v tem segmentu v prihodnosti.  
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4 OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL2 

V tem poglavju se osredotočamo na poslovni model, vendar ne izbrane banke kot celote, temveč 

na poslovni model določene storitve, ki se razvija znotraj celostnega poslovnega modela izbrane 

banke. Osredotočamo se na poslovni model storitve potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki. Obstoječi poslovni model podrobneje analiziramo, in sicer tako, da 

predstavimo njegove komponente, akterje, procese in dejavnike, ki vplivajo na njegov obstoj. 

Če želimo razumeti, kaj sploh želimo nadgraditi, izboljšati, je treba to tudi predstaviti na 

podroben način. 

Analiza obstoječega poslovnega modela  

S ciljem inoviranja poslovnega modela izbrane storitve, potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih, najprej izvedemo prvi korak, to je analizo obstoječega poslovnega modela. Različne 

definicije in sestavine poslovnega modela nam nudijo precej široko in pestro izbiro, ki jo lahko 

uporabimo pri analizi obstoječega poslovnega modela točno določene storitve v izbrani banki. 

Po klasifikaciji poslovnih modelov ugotavljamo, da lahko izbrani banki, katere obstoječi 

poslovni model storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih proučujemo, pripišemo 

več različnih vrst poslovnih modelov:  

– posredniški model (gre za storitev, pri kateri je vključen posrednik med kupcem in banko),  

– model platforme za sodelovanje in model portala (gre za spletno aplikacijo, prek katere se 

odvija potrošniško financiranje na prodajnih mestih), 

– model ponudnika vsebine (model, ki ponuja storitev prek posrednika). 

Vsak od teh poslovnih modelov se s svojimi lastnostmi namreč najbolj približa poslovnemu 

modelu storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih.  

Pri obstoječem poslovnem modelu izbrane storitve, ki ga proučujemo, je ključno to, da je v 

ospredju modela posrednik in ne kupec kot končni uporabnik produkta. Kljub temu da izbrana 

organizacija za nadaljnje poslovanje (in prejete prihodke iz naslova poslovnega modela) 

potrebuje kupca, se vse aktivnosti odvijajo prek bančnega kreditnega posrednika.  

Komunikacija med organizacijo (banko) in kreditnim posrednikom po navadi poteka 

dvosmerno, ravno tako komunikacija med kreditnim posrednikom in kupcem. Obratno pa je pri 

komunikaciji med organizacijo (banko) in kupcem, ki poteka dvosmerno zgolj v primeru, če 

                                                             
2 Vsebina, ki se nanaša na potrošniško financiranje na prodajnih mestih v izbrani banki ni javno 

dostopna, vendar je dostopna kot interni vir informacij v izbrani banki in sicer na podlagi internih 

navodil, katerih ena izmed avtorjev je tudi avtorica magistrske naloge. Vir informacij se navaja v 
omejenem obsegu tako v poglavju 4 kot tudi v poglavju 5 te magistrske naloge in sicer zato, ker so 

določene informacije pridobljene na podlagi znanja avtorice te magistrske naloge.  
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kupec želi predčasno odplačati kredit ali ima dodatna vprašanja. V vseh drugih primerih 

komunikacija poteka enosmerno, kar pomeni, da organizacija (banka) kupcu pošlje pogodbo.   

Organizacija (banka) torej v ospredje postavlja bančnega kreditnega posrednika, ki ji kot ključni 

člen pomaga priti do končnega kupca in urediti vse potrebno za sklenitev storitve. Organizacija 

(banka) nima nadaljnjih poprodajnih aktivnosti za navedeno storitev, čeprav je ta storitev ena 

od najmočnejših za pridobivanje novih strank.  

Slika 9: Poslovni model obstoječih obročnih plačil na prodajnih mestih v izbrani banki  

Obstoječi poslovni model zajema dve razmerji: 

– organizacija (banka) – kreditni posrednik, 

– organizacija (banka) – kupec. 

Poslovni model storitve potrošniškega financiranja na prodanih mestih v izbrani banki v 

nadaljevanju predstavljamo podrobneje, in sicer s predstavitvijo akterjev, ki so vključeni v 

poslovni model, z opisom procesa potrošniškega financiranja na prodajnih mestih ter s 

predstavitvijo sestavnih delov poslovnega modela.  

4.1 Akterji poslovnega modela  

V poslovnem modelu storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih nastopajo trije 

glavni akterji. Poleg teh akterjev pa nastopajo še drugi udeleženci v procesu znotraj poslovnega 

modela.  

Izbrana organizacija ali finančna institucija (banka) 

Izbrana organizacija nastopa kot finančna institucija, ki je posrednik na finančnem trgu med 

ponudbo in povpraševanjem. Gre za denarno finančno institucijo, ki je pod nadzorom Banke 
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Slovenije in se imenuje poslovna banka. Njen pravni položaj ureja Zakon o bančništvu  

(Zban-2, Uradni list RS, št. 25/15, 44/16, 77/16, 41/17, 77/18, 22/19 in 44/19). V njem so 

postavljena posebna pravila, ki veljajo zgolj za poslovne banke in hranilnice, ne pa tudi za druga 

podjetja. Danes ima v Sloveniji dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev 12 

bank (med katerimi je tudi izbrana banka) in 3 hranilnice (Banka Slovenije 2019 b).  

Prodajno mesto (kreditni posrednik) 

Z besedo prodajno mesto označujemo vse tiste objekte, v katerih se nekaj prodaja. Na splošno 

so z besedno zvezo prodajno mesto označene tiste pravne osebe (trgovine, gostinski objekti, 

bencinske črpalke idr.), ki izvajajo prodajo storitev ali izdelkov na drobno končnim 

kupcem/uporabnikom z različnimi načini plačila: gotovino, kartico, obročnim plačilom. 

V bančnem svetu prodajna mesta, ki ponujajo nakup storitev ali izdelkov na obročni nakup s 

pomočjo kredita, imenujemo bančni kreditni posredniki. V nadaljevanju predstavljamo 

opredelitev oziroma definicijo kreditnega posrednika skladno z aktualnim zakonskim aktom 

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika (Ur. 

l. RS, 9/17 in 26/17): 

– kreditni posrednik banke (bančni kreditni posrednik) je fizična ali pravna oseba, ki v okviru 

svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica in na osnovi pooblastila banke potrošnikom 

predstavlja ali ponuja potrošniške kredite, jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo 

potrošniške kreditne pogodbe ali v imenu banke s potrošniki sklepa potrošniške kreditne 

pogodbe; 

– kot bančni kreditni posrednik se šteje tudi kreditni posrednik v pomožni funkciji iz  

15. točke 2. člena Zakona o potrošniških kreditih (kreditni posrednik v pomožni funkciji je 

kreditni posrednik, pri katerem dejavnost posredništva ni glavna dejavnost), ki posreduje 

potrošniške kredite za banko. 

Skladno s 15. točko 2. člena Zakona o potrošniških kreditih kreditni posrednik ni oseba, ki le 

neposredno ali posredno predstavi potrošnika dajalcu kredita ali kreditnemu posredniku. 

V vlogi bančnega kreditnega posrednika se tako nahaja prodajno mesto, ki ponuja obročna 

plačila in jih tudi sklepa (v ozadju katerih nastopa potrošniški kredit). Navedeno pomeni, da 

mora bančni kreditni posrednik spoštovati vse določbe zakonodaje, ki pokriva potrošniško 

kreditiranje, da mora na prodajnem mestu identificirati stranko, zagotavljati pravilnost 

podatkov, ki jih je posredoval banki, ter da se mora kot pooblaščeni kreditni posrednik s 

pooblastilom, ki mu ga dodeli banka, izkazati kupcu. 
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Kupec (kreditojemalec, potrošnik) 

V primeru, ki ga proučujemo, je kupec potrošnik in kreditojemalec hkrati. Torej nekaj porablja, 

nekaj kupi ali to namerava oziroma hoče kupiti in za to jemlje kredit. Vse te tri osebe v našem 

poslovnem modelu tvorijo eno samo osebo, in sicer tisto, ki nekaj porabi zato, da nekaj kupi, 

pri čemer za to dobi kredit. 

V primeru obravnavanega poslovnega modela kupec predstavlja najmanj polnoletno osebo s 

stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v rednem delovnem razmerju, upokojena ali na 

starševskem dopustu in prejema redni mesečni dohodek v evrih (izbrana banka b 2019). 

4.2 Proces potrošniških obročnih plačil na prodajnih mestih 

Vse se začne pri ponudbi in povpraševanju na prodajnem mestu, ko to zazna, da bi lahko izdelke 

ali storitve svojim kupcem lažje prodalo na obročni način. Zaznava tega se lahko zgodi 

samoiniciativno s strani prodajnega mesta ali na osnovi povpraševanja kupcev. Kreditni 

posrednik se nato obrne na organizacijo (banko), ki omogoča sklepanje posredniških kreditnih 

pogodb, in odda povpraševanje za podporo pri storitvi obročnih plačil na prodajnih mestih. 

Banka prodajnemu mestu posreduje vse popolne informacije in ponudbo, na osnovi katere se 

prodajno mesto odloči, ali bo sodelovalo z izbrano banko ali ne. Če se prodajno mesto odloči 

za sodelovanje, je treba z izbrano banko skleniti pogodbo o kreditnem posredovanju, ki vsebuje 

vse podrobnejše informacije o storitvi potrošniškega financiranja na prodajnem mestu (izbrana 

banka a 2019).  

 

Slika 10: Proces sklenitve pogodbe 

Po sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju organizacija (banka) kreditnemu posredniku 

izroči veljavna navodila in uporabniške podatke za dostop do aplikacije (oziroma skupne 

platforme), prek katere prodajno mesto kreditnega posrednika sklepa obročna plačila (izbrana 

banka a 2019). 

Glavnina procesa obročnih plačil na prodajnih mestih se odvija na prodajnem mestu. Ko se 

prodajalec in kupec dogovorita za nakup izdelka oziroma storitve in da se bo ta nakup izvedel 
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na obroke, prodajalec kupca identificira in zahtevane podatke vnese v aplikacijo izbrane 

organizacije (banke).  

Pristojni oddelek v izbrani organizaciji (banki) prejme kredit v obdelavo in preveri kreditno 

sposobnost posameznika skladno s pravili organizacije (banke) ter odobri ali zavrne kredit. 

Prodajalec kreditnega posrednika na prodajnem mestu odobritev ali zavrnitev kredita vidi v 

aplikaciji. Če je kredit odobren, lahko prodajalec natisne vso potrebno kreditno dokumentacijo, 

ki jo pregleda skupaj s kupcem, ki jo tudi podpiše. Prodajalec vso kreditno dokumentacijo pošlje 

v organizacijo (banko), kjer pristojni oddelek preveri pravilnost zapisa podatkov na 

dokumentaciji in vsebino dokumentacije. Če je prodajno mesto organizaciji (banki) skladno z 

navodili (Izbrana banka 2019 b) posredovalo pravilne podatke in dokumentacijo, organizacija 

(banka) kredit potrdi, en izvod kreditne pogodbe posreduje kreditojemalcu, sredstva iz kredita 

na osnovi računa nakaže kreditnemu posredniku in kredit preda v odplačevanje, kar pomeni, da 

kreditojemalec z naslednjim mesecem glede na mesec sklenitve pogodbe prične odplačevati 

kredit. V primeru, da dokumentacija ni popolna, kar pomeni, da vsebuje nepravilne ali 

manjkajoče podatke in dokumente, se prodajno mesto pozove k dopolnitvi dokumentacije, in 

sicer v pogodbeno dogovorjenem roku. V primeru, da prodajno mesto banki v dogovorjenem 

roku ne pošlje dopolnitve dokumentacije, se slednja smatra za nepopolno in se sklenitev kredita 

zavrne (izbrana banka a 2019).  

Kupec in prodajalec morata nato najti novo rešitev za nakup izdelka.  

Slika 11: Proces potrošniških obročnih plačil na prodajnih mestih 

4.3 Notranji in zunanji dejavniki 

Osredotočamo se na dejanski primer poslovnega modela storitve potrošniškega financiranja v 

izbrani banki in znotraj tega analiziramo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na obstoječi 

poslovni model. 

Notranji dejavniki 

Notranji dejavniki so tisti, ki oblikujejo poslovni model znotraj podjetja. V nadaljevanju 

predstavljamo tri notranje dejavnike, ki so neposredno povezani z obstoječim poslovnim 

modelom, in sicer strategijo, organizacijo in informacijsko tehnologijo.  
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Strategija je način za dosego cilja organizacije in je eden izmed elementov, ki vplivajo na 

poslovni model oziroma predstavljajo celo sestavne dele poslovnega modela. V strategiji je 

implementirana dodana vrednost izdelka, torej tisto, za kar so prodajna mesta ali celo kupci 

pripravljeni odšteti več, oziroma tisto, kar uveljavlja organizacijo (v našem primeru izbrana 

banka), da je korak pred konkurenco. Strategija, predstavljena v tem razdelku, se nanaša 

izključno na storitev potrošniškega financiranja na prodajnih mestih in ne na celostno strategijo 

organizacije. 

S ciljema v prihodnjih dveh letih povečati volumne potrošniških kreditov in pridobiti nove 

stranke se je izbrana organizacija (banka) osredotočila zgolj za sodelovanje z velikimi 

prodajnimi mesti (velike gospodarske družbe), s pomočjo katerih lahko doseže omenjena dva 

cilja. Kreditnim posrednikom lahko ponudi nižje cene kot konkurenca, kupcem pa ugodnejše 

pogoje kreditiranja. Kredite se sklepa izključno na slovenskem tržišču in v poslovalnicah 

kredibilnih partnerjev, ki bodo z izbrano banko sodelovali s ponosom in izbrana banka z njimi. 

Izbrana banka mora biti hitra, učinkovita in prilagodljiva, kljub temu pa upoštevati usmeritve 

regulatorja (izbrana banka a 2019).  

Poslovna organiziranost predstavlja način, kako so posamezni oddelki vključeni v poslovni 

model. V poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih so vpeti različni 

oddelki, ki morajo delovati vzajemno, saj če en oddelek ne sodeluje, se lahko poruši celoten 

poslovni model oziroma pride do napak v procesu. 

Slika 12: Oddelki, vključeni v poslovni model 

Vsak oddelek, ki se povezuje z drugimi oddelki, skrbi za svoj del aktivnosti. Pet glavnih 

oddelkov je povezanih tesno in skoraj neposredno z glavnim oddelkom, medtem ko so zadnji 

trije oddelki tisti, ki skrbijo, da potrošniško financiranje na prodajnem mestu poteka nemoteno 
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in se ga v praksi izvaja. Aktivnosti v posameznih oddelkih so podrobneje predstavljene v 

nadaljevanju (izbrana banka a 2019): 

– Komercialna podpora, trženje in razvoj: Gre za najpomembnejši oddelek v sklopu 

poslovnega modela in celotnega procesa znotraj modela. Navedeni oddelek (poleg 

poslovne mreže) sklepa nove posle, skrbi za cenovne pogoje, spremlja konkurenco, razvija 

nove produkte ali nov poslovni model, usklajuje pogodbe s pravno službo, daje predloge 

za spremembo aplikativne podpore, sodeluje z zunanjimi institucijami (zavarovalnica), 

sodeluje z oddelkom tveganj, daje usmeritve drugim oddelkom, predvsem kontaktnemu 

centru in poslovni mreži ter oddelku, kjer se vodijo krediti. S poslovnimi partnerji se 

dogovori za izvedbo izobraževanj njihovih zaposlenih, ki bodo sklepali kredite, in 

izobraževanja tudi izpelje. Zasnuje vsebino spletne strani, predlaga načine oglaševanja in 

zasnovo zloženk. Daje pobudo za implementacijo novosti.  

– IT-oddelek: Oddelek informacijske tehnologije je zelo tesno povezan z oddelkom 

poslovnih procesov, saj od slednjega prejme nalog za spremembo posredniške aplikacije 

ali za razvoj nove aplikacije. IT-oddelek je odgovoren za pravilno in nemoteno delovanje 

aplikacij/-e ter nadgradnjo ali razvoj nove aplikacij/-e, ki se jo/jih uporablja znotraj modela 

potrošniškega financiranja na prodajnem mestu. 

– Oddelek poslovnih procesov: Lahko bi se reklo, da je navedeni oddelek drugi 

najpomembnejši oddelek poslovnega modela obročnih plačil na prodajnih mestih. 

Navedeni oddelek je namreč tesno povezan z oddelkom komerciale, razvoja in trženja, saj 

prouči vse pobude in reklamacije, ki prihajajo od omenjenega oddelka, in tudi oblikuje 

proces potrošniškega financiranja na prodajnem mestu ter ga po potrebi in s soglasjem 

oddelka za komercialo, razvoj in trženje tudi spremeni oziroma preoblikuje. Oddelek 

poslovnih procesov je tudi prvi »filter« pred oddelkom informacijske tehnologije in tudi 

oddelek, v katerem se izdelujejo poročila, razne baze, evidence podatkov in njihove 

kontrole. 

– Pravna služba: Sodeluje kot pripravljalec pogodb in drugih aktov, ki so potrebni za 

temeljno partnersko sodelovanje. Poleg pravne službe velikokrat sodeluje tudi oddelek za 

skladnost poslovanja in preprečevanje pranja denarja, vendar ker je njuna funkcija (v tem 

poslovnem modelu) dokaj podobna, tega oddelka nismo posebej omenjali. Oddelek 

komerciale, razvoja in trženja skupaj s pravno službo prouči morebitne spremembe 

zakonodaje in temu primerno prilagodi že obstoječe ali ustvari nove akte, skladne z 

zakonodajo, da poslovanje nemoteno poteka naprej. 

– Oddelek tveganj: Oddelek tveganj je izredno pomemben oddelek, saj na osnovi predloga 

oddelka komerciale, razvoja in trženja prouči tveganje za morebitno škodo, ki bi jo izbrana 

banka lahko utrpela v primeru, da kreditojemalci ne bi vračali kredita ali da posredniki ne 

bi izpolnili pogodbenih obveznosti. Na osnovi njihovih usmeritev in potrditve z vidika 

tveganj se izbrani produkt lahko trži znotraj poslovnega modela.  

– Oddelek marketinga: Ta oddelek nastopi takrat, ko se oblikuje vsebino za spletno stran, 

zloženke, ki se nahajajo na prodajnih mestih, ali ko se oddelek komerciale, razvoja in 
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trženja s partnerji dogovori za posebne oblike trženja in oglaševanja obročnih plačil na 

prodajnem mestu. Oddelek komerciale, razvoja in trženja tesno sodeluje z oddelkom 

marketinga (vsebino pripravljata skupaj). 

– Oddelek računovodstva: Ta oddelek nastopi v posebnih primerih, in sicer takrat, ko se 

oddelek komerciale, razvoja in trženja s poslovnim partnerjem dogovori za drugačne 

pogoje poslovanja kot v rednih postopkih. Oddelek sodeluje v procesu v primeru, da je 

treba izstaviti fakturo, poknjižiti določena plačila in se dogovoriti o drugih načinih 

sodelovanja (npr. individualno sodelovanje).  

– Kontaktni center: Z vidika poslovnega partnerja (kreditnega posrednika) in z vidika izbrane 

banke je navedeni oddelek (poleg oddelka komerciale, razvoja in trženja) najpomembnejši 

oddelek, saj se v njem odvija takojšnja in neposredna komunikacija med kreditnim 

posrednikom in organizacijo (banko) v trenutku odobravanja kredita. Navedeni oddelek 

skrbi, da prodajno mesto v čimkrajšem času dobi informacijo o odobritvi ali zavrnitvi 

kredita, ravno tako je prvi stik s prodajnim mestom v primeru reklamacij in posledično tudi 

prvi obraz banke. Če bo prodajno mesto zadovoljno z delom kontaktnega centra, bo 

zadovoljno tudi s storitvijo, ki mu jo banka ponuja. 

– Vodenje kreditov: Ta oddelek je sicer zaledna služba v banki, vendar velikokrat komunicira 

s stranko, saj nastopi tik pred črpanjem kredita. To pomeni, da pregleda vso dokumentacijo 

in v primeru, da ta ni popolna ali da ugotovi, da se podatki ne ujemajo, pozove prodajno 

mesto k dopolnitvi podatkov. Če podatki niso dopolnjeni, se obročno plačilo na prodajnem 

mestu ne more zaključiti kot uspešno. 

– Poslovna mreža: Navedeni oddelek, v katerega spada poslovanje na področju fizičnih in 

pravnih oseb, je tudi prvi komunikacijski oddelek s strankami. Prodajna mesta se 

največkrat obrnejo ravno na poslovno mrežo, ko začnejo povpraševati o obročnih plačilih 

na prodajnih mestih, ravno tako lahko tudi pri njih sklenejo pogodbo in ravno tako se za 

vse reklamacije lahko obrnejo na njih. To se pozna predvsem pri reklamacijah fizičnih 

oseb, ko z izpeljano storitvijo niso zadovoljne ali ko želijo predčasno odplačati kredit. 

Poslovna mreža navodila za izvedbo aktivnosti in morebitne dodatne usmeritve prejme od 

oddelka za komercialno podporo, trženje in razvoj. 

Informacijska tehnologija, ki se uporablja v izbrani organizaciji v sklopu proučevanega 

poslovnega modela, vsebuje (izbrana banka a 2019): 

– osebne računalnike, 

– strežnike, 

– spletno aplikacijo za vnos in odobravanje kreditov, 

– aplikacijo za vnos stranke, 

– aplikacijo za vnos kredita, 

– aplikacijo za upravljanje odnosov s strankami (CRM), 

– elektronsko pošto, 

– fiksne telefone, 

– tiskalnik. 
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Tehnologija se je z leti spreminjala, ravno tako so se spreminjale oziroma nadgrajevale 

aplikacije, skladno s povpraševanjem trga. Aplikacija, ki se ni nadgrajevala skladno s 

povpraševanjem trga, je bila aplikacija za vnos in odobravanje kreditov (izbrana banka c 2019). 

Ker je informacijska tehnologija izredno močan dejavnik, se je pokazalo, da konkurenca s svojo 

aplikacijo in drugimi tehnologijami (npr. uporabo mobilnih telefonov) že prehiteva izbrano 

organizacijo (banko).  

Z upoštevanjem napredka tehnologije bi izbrana organizacija (banka) lahko dosegla zmanjšanje 

stroškov, in sicer na način, da bi skušala čim bolj avtomatizirati odobravanje kreditov in 

poenostaviti aplikacijo. Ker tehnologija v današnji dobi lahko prispeva k izboljšanju 

poslovnega modela, je najbolj smiselno to, da sta ravno pritisk konkurence in tehnologija tista 

dva dejavnika, ki bosta najbolj vplivala na izboljšanje, inoviranje poslovnega modela podjetja 

ter izbrani organizaciji (banki) zagotovila višjo učinkovitost in nižje stroške.  

Zunanji dejavniki 

Predhodno smo predstavili tiste notranje dejavnike, ki vplivajo na poslovni model in kako 

vplivajo nanj – torej to, kako ga oblikujejo in zaznamujejo. V nadaljevanju opredeljujemo tiste 

dejavnike, ki neposredno vplivajo na poslovni model in ga tudi pomagajo oblikovati.  

Tehnološke spremembe predstavljajo podoben vpliv na poslovni model kot notranji dejavnik 

informacijska tehnologija. Tehnologija je že tako napredovala, da kar 87 % ljudi uporablja 

mobilni telefon za plačevanje ali mobilno bančništvo, pri čemer je večina (57 %) iz starostne 

skupine 18–24 let. (Delo.si 2017). Razvoj tehnologije  se nagiba vedno bolj v smeri uporabe 

mobilnih telefonov, kar pomeni, da je potrebno razvijati nove prodajne in komunikacijske 

kanale (npr. socialna omrežja, mobilna banka), kar so nekatera podjetja že izkoristila in se kot 

eni izmed konkurentov v obročnih plačilih na prodajnih mestih že prebijajo v ospredje s 

tovrstnim načinom plačevanja. 

Navedenih tehnoloških sprememb se banke, pri katerih večina ostaja pri tako imenovanem 

klasičnem načinu plačevanja, dobro zavedajo in se oblikujejo v vedno bolj tehnološka podjetja. 

Prisiljene so sprejemati nove plačilne navade, ki jim hkrati predstavljajo izziv, da postanejo 

boljše, hitrejše in cenejše od konkurence.  

Izbrana banka se tehnoloških sprememb na navedenem področju še kako zaveda, zato je razvila 

plačevanje z mobilnim telefonom s pomočjo QR-kode in mobilne denarnice, ki omogoča 

plačevanje z brezstičnimi karticami. Poleg navedenega redno nadgrajuje svojo mobilno banko, 

ki ji predstavlja osnovni komunikacijski in tržni kanal, v naši nalogi pa bo zavzela tudi visoko 

mesto pri inoviranju poslovnega modela .  

Po raziskavi Vise povprečni uporabnik digitalne denarnice v starostni skupini 18–24 let 

najpogosteje uporablja mobilni telefon v povezavi z/s (Delo.si 2017): 
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– plačevanjem ali mobilnim bančništvom (87 %), 

– nakazovanjem sredstev prijateljem in družinskim članom (59 %), 

– plačevanjem gospodinjskih računov (53 %), 

– nakupom blaga večjih vrednosti (44 %). 

Izpostaviti gre tudi, da 35 % anketiranih v navedeni starostni skupini plačuje s pametnim 

telefonom vsaj nekajkrat na teden.  

Na osnovi mednarodne raziskave družbe Mastercard Europe, ki jo vsako leto v Sloveniji izvaja 

agencija Mediana, trendi v letu 2019 razkrivajo vse večjo priljubljenost spletnih nakupov in 

mobilnih plačil med Slovenci. Raziskava vključuje slovenske državljane, stare med 18 in 55 

let, pri čemer so izsledki raziskave naslednji (si24.news 2019): 

– 26 % anketirancev meni, da bodo mobilne naprave v naslednjih petih letih najbolj 

priljubljeno plačilno sredstvo, 

– 30,7 % anketirancev uporablja mobilni telefon za plačevanje raznih storitev, 

– 23,2 % anketirancev mobilni telefon uporablja za upravljanje s financami,  

– 46,7 % anketirancev uporablja mobilno plačevanje oziroma ima vsaj nekaj izkušenj z 

mobilnim plačevanjem. 

Finančne institucije so tako prisiljene iti v korak s časom in potrošnikom ponuditi več ter takšen 

način plačevanja, ki bo za njih najlažji in najmanj obremenjujoč. Obstoječa potrošniška 

financiranja na prodajnih mestih pri izbrani banki glede na vse zgoraj navedeno trenutno 

odstopajo in v tem trenutku ogrožajo obstoj obstoječega poslovnega modela. 

Tehnološke spremembe še niso v celoti zajele slovenske populacije. Z napredno tehnološko 

rešitvijo vstopiti na trg pravzaprav še ne pomeni uspeha. Navedeno se je izkazalo, ko so različne 

finančne institucije in druge organizacije na trg vstopile z mobilnimi plačili, vendar uporabniki 

še niso bili pripravljeni plačevati z mobilnimi telefoni. Iz navedenega razloga se napredna 

tehnološka rešitev ni prijela v takšni meri, kot so jo predvidele organizacije in druge finančne 

institucije.  

Konkurenca ne počiva niti na področju obročnih plačil na prodajnih mestih, ki so ravno tako 

občutljiva tematika. Glavni tekmec izbrane banke na trg sicer še ni vstopil z mobilnim načinom 

plačevanja, vendar ponuja tehnološko dovršeno storitev, ki ji izbrana banka s trenutnim 

poslovnim modelom ne konkurira. Razlikujeta se v tem, da glavni tekmec ponuja digitalno 

izvedbo sklenitve potrošniškega kredita na prodajnem mestu, izbrana banka pa klasično – v 

papirnati obliki (summit-leasing.si b.l.). Povsem logična posledica je, da izvedba konkurence 

pritegne več kupcev, več prodajnih mest.  

Drugi tekmec, ki je šele pred kratkim vstopil na slovenski trg z obročnimi plačili na prodajnih 

mestih, že postavlja temelje z mobilnim načinom plačevanja in ponuja rešitev, ki si jo bodo 
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morali v prihodnje omisliti vsi ali vsaj večina večjih akterjev na področju obročnih plačil na 

prodajnih mestih (leanpay.si b.l.). 

Naj omenimo, da sta omenjena akterja podjetji, ki ponujata finančne storitve in spadata pod 

okrilje Ministrstva za gospodarstvo, in ne banki. Večina bank, ki nastopa na trgu obročnih plačil 

na prodajnih mestih, se namreč ukvarja oziroma realizira posle tako z nekaterimi večjimi kot 

tudi z manjšimi prodajnimi mesti, medtem ko omenjena akterja ciljata in ustvarjata z večjimi 

prodajnimi mesti, kot so velike trgovske verige, ki nedvomno prinašajo hitro rast volumnov in 

nove stranke. 

V primeru, da se izbrana banka ne bo odzvala pravočasno – kratek časovni rok in ne bo pričela 

s spremembo poslovnega modela na isti ali podoben način, kot ga predstavljamo v tej magistrski 

nalogi, se lahko zgodi, da bo lahko zaradi nezanimanja trga, tako prodajnih mest kot kupcev, 

zaključila z navedeno storitvijo. Tako novi akter kot tudi obstoječi akter z močno informacijsko 

tehnologijo izzivata vse udeležence s tega področja k spremembam, dejstvo pa je, da bodo 

obstali le najbolj prilagodljivi in najmočnejši igralci na tem trgu.  

V primeru potrošniškega financiranja na prodajnih mestih povpraševanje trga izhaja z dveh 

strani – prodajnih mest in kupcev. Bistveno je povpraševanje končnih uporabnikov – kupcev, 

ki izzove povpraševanje prodajnih mest. V zadnjem času so na slovenskem trgu prisotni 

razmeroma visoka rast plač in višje zadolževanje prebivalstva ter posledično povečanje 

finančnih obveznosti (Banka Slovenije 2019 a, 22).   

Kot navaja Banka Slovenije v »Poročilu o finančni stabilnosti« (2019 a, 24), so potrošniška 

posojila donosnejša za banke, vendar hkrati bolj tvegana, saj pridobivajo pomen, kljub temu pa 

predstavljajo manjši delež celotnega kreditnega portfelja. Opazi se, da so banke od leta 2016 

do danes prilagodile svoje poslovne modele in se osredotočile na kreditiranje potrošnikov tako, 

da so prilagodile ponudbo, poenostavile proces odobritve in omogočile daljše ročnosti – saj se 

ljudje na takšen način lahko več zadolžijo, ker lahko pridobijo nižji obrok. Povprečni znesek 

potrošniškega posojila narašča, ročnost posojila je vse daljša in vse več posojil je nenamenskih, 

kar povečuje tveganost.  

Banke in druge finančne institucije, ki kreditirajo prebivalstvo, so se tako odzvale na 

povpraševanje trga, pri čemer potrošniško financiranje na prodajnih mestih ostaja namensko, 

proces odobritve pa so spremenile le nekatere finančne institucije. Dober primer pri spremembi 

povpraševanja kupcev predstavlja tudi prehod s fiksne mobilne tehnologije na mobilno ter a 

fizične oblike bančnega poslovanja na elektronsko, kar smo predstavili že pri zgornjih dveh 

dejavnikih.  

Dejstvo je, da se bo izbrana banka morala odzvati na povpraševanje trga, in sicer na osnovi: 

– povpraševanja po poenostavitvi procesa odobritve, 

– povpraševanja po elektronskem načinu poslovanja, 
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– povpraševanja po elektronskem spremljanju odplačevanja kredita in možnosti 

vsakokratnega vpogleda v stanje. 

Zakonodaja, ki pokriva obročna plačila na prodajnih mestih, se nanaša na potrošniško 

financiranje in na kreditne posrednike ter na varstvo potrošnikov in omejevalne ukrepe v 

povezavi z varstvom podatkov. Seveda pa moramo tu ločiti zakonodajo, ki pokriva bančni 

sistem in zakonodajo, ki pokriva druge udeležence, ki izvajajo potrošniško financiranje (npr. 

podjetja). 

Na tem mestu se bomo osredotočili na zakonodajo, ki pokriva bančni sistem, saj je poslovni 

model storitve potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki v vsakem primeru 

(obstoječi ali inoviran) podvržen določeni zakonodaji. Določene omejitve zakonodaje, ki so v 

letošnjem letu stopile v veljavo s strani Banke Slovenije (npr.Sklep o makrobonitetnih 

omejitvah kreditiranja prebivalstva (Ur. l. RS, št. 64/19)), omejujejo kreditiranje in lahko 

pomenijo tudi zaustavitev izvedbe kreditiranja potrošnikov na prodajnih mestih, če se jim 

finančne institucije, ki spadajo pod okrilje Banke Slovenije, ne bodo prilagodile, po drugi strani 

pa omenjena zakonodaja ne omejuje drugih kreditodajalcev, ki spadajo pod Ministrstvo za 

gospodarstvo, saj jim slednje predpisuje drugačne zakonske zahteve, ki jih morajo upoštevati. 

To pomeni, da so ti kreditodajalci v prednosti pred bankami in se lažje prilagajajo trgu ter so 

zaradi tega deležni višje rasti volumnov na potrošniških kreditih in posledično prihodka iz tega 

naslova. 

Vse banke in hranilnice, ki spadajo pod okrilje Banke Slovenije, ravno tako tudi kreditni 

posredniki teh bank, morajo pri financiranju potrošnikov na prodajnih mestih upoštevati 

naslednje akte:  

– Zakon o potrošniških kreditih (ZpoTK-2) z dopolnitvami ter naslednjimi podzakonskimi 

predpisi: 

– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Ur.l. RS, št 11/17), 

– Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov (Ur. l. RS, št. 7/17), 

– Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega 

posrednika (Ur.l. RS, št. 9/17 in 26/17), 

– Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. 

Ravno tako je treba upoštevati tudi drugo zakonodajo, in sicer z naslednjih področij: 

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), 

– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, Ur. l. EU, št. L 

119/1), 

– Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 98/0498/04, 114/06, 126/07, 86/09, 

78/11, 38/14, 19/15, 55/17 in 31/1.), 
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– Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo 

sredstva elektronske identifikacije (Ur. l. RS, št. 50/17), 

– Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska 

sredstva (Ur. l. RS, št. 32/18), 

– Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za 

elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Ur. l. RS, 

št. 46/16), 

– Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07, 97/07, 64/16 in 20/18), 

– Pravila sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON (Ur. l. RS, št. 65/17, 6/18 

in 68/18). 

Na tem mestu velja izpostaviti, da Sklep Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah 

kreditiranja prebivalostva ne velja za vse akterje na trgu obročnih plačil na prodajnih mestih, 

vsaj ne za tiste, ki ne spadajo pod okrilje Banke Slovenije, pri čemer jim omejitev, navedenih 

v tem sklepu, ni treba upoštevati.  

Navedeni sklep Banke Slovenije (Ur. l. RS, št. 64/19) bankam namreč narekuje, da morajo pri 

ocenjevanju kreditne sposobnosti upoštevati dve glavni omejitvi: 

– ostanek dohodka kreditojemalca v minimalni višini 76 % bruto minimalne plače, določene 

z zakonom, in 

– v primeru vzdrževanja družinskih članov ostanek dodatno še iz naslova vzdrževanega 

družinskega člana. 

Posledično to pomeni, da so finančne institucije, ki izvajajo potrošniško financiranje na 

prodajnih mestih, omejene, konkurenčna podjetja, ki ponujajo isto storitev, pa ne, torej so zaradi 

pravnega okolja finančne institucije na slabšem in korak za konkurenco, ki jo pokriva 

Ministrstvo za gospodarstvo. Če bi navedene omejitve uzakonili v Zakonu o potrošniških 

kreditih, bi slednje veljale za vse družbe, banke in hranilnice, ki sklepajo potrošniške kredite, 

torej bi bili vsi izenačeni. 

Poleg navedenega morajo vse organizacije in finančne institucije, če opravijo vpogled v sistem 

Sisbon z namenom odobritve kredita, upoštevati, da se pred vsakim vpogledom v Sisbon 

stranko identificira, in sicer v njeni osebni navzočnosti, vsak naslednji vpogled za to stranko pa 

se lahko opravi z digitalnim potrdilom in digitalno identifikacijo stranke, ki jo določa Pravilnik 

o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva. 

Pravila sistema izmenjave informacij o boniteti strank omejujejo vse organizacije in finančne 

institucije pri sklepanju kreditov prek spleta, saj gre v navedenem primeru večinoma za stranke, 

ki še niso stranke organizacij, ki kreditirajo potrošnika, ali finančnih institucij. To dejstvo 

omejuje vse organizacije in finančne institucije, ki želijo omogočiti elektronsko sklepanje 

obročnih plačil na prodajnih mestih ali drugih kreditnih poslov. 
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Zaradi navedenih omejitev se bodo tako izbrana banka kot tudi druge finančne institucije, ki se 

ukvarjajo z omenjeno storitvijo in ki so pod okriljem Banke Slovenije, hipotetično morale znajti 

na enega izmed naslednjih načinov: 

– inovirati obstoječi poslovni model tako, da bo navedeno storitev zanje opravljajo zunanje 

podjetje, ki ni podvrženo navedeni zakonodaji, 

– inovirati obstoječi poslovni model tako, da same ustanovijo podjetje zgolj za navedeno 

storitev in tako to podjetje ni podvrženo navedeni zakonodaji, 

– inovirati obstoječi poslovni model tako, da vključijo omejitve, vendar so tehnološko 

enakovredne z drugimi tekmeci (elektronsko sklepanje kreditov, sklepanje prek mobilnih 

telefonov). 
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5 INOVIRANJE POSLOVNEGA MODELA 

Potreba po inoviranju poslovnega modela izvira predvsem iz zunanjih dejavnikov, ki pritiskajo 

na organizacijo, in sicer predvsem na področju razvoja tehnologije, sprememb zakonodaje in 

nakupnih navad kupcev. Zaradi navedenega smo zaznali vrzel med vsakodnevno prakso in 

obstoječim poslovnim modelom. Inoviran poslovni model smo oblikovali s pomočjo orodja za 

inoviranje poslovnega modela Kanvas, kot ga v svojem delu »Business model generation: a 

handbook for visionaries, game changers, and challengers« predstavljata Osterwalder in 

Pigneur (2010). 

5.1 Metodologija raziskave 

Empirični del te magistrske naloge je zasnovan kot študija primera, v sklopu katere so bili 

izvedeni individualni polstrukturirani intervjuji na osnovi pripravljenih vprašanj v obliki 

vprašalnika. Intervjuji so bili izvedeni s petimi strokovnjaki, ki so zaposleni v izbrani banki v 

povprečju 19 let in so najboljši poznavalci področja potrošniškega financiranja na prodajnem 

mestu. Gre za namenski vzorec petih najboljših poznavalcev tega področja v izbrani banki, pri 

čemer vsak izmed udeležencev pokriva svoje področje. Vzorec petih oseb sestavljajo ena oseba 

ženskega spola in štiri osebe moškega spola. Osebe prihajajo s področij poslovnih procesov, 

informacijske tehnologije, prodaje, kreditiranja prebivalstva in pravnega področja. Osebe smo 

označili s črkami od A do E: 

– Intervjuvanec A: Ženska, strokovnjakinja za razvoj in trženje transakcijskih računov, 

storitev v povezavi s transakcijskimi računi, plačilnega prometa, na področju pravnih in 

fizičnih oseb. 

– Intervjuvanec B: Moški, Direktor sektorja pravnih poslov. 

– Intervjuvanec C: Moški, Direktor potročja prodaje in razvoja kreditov in transakcijskih 

računov za fizične osebe. 

– Intervjuvanec D: Moški, strokovnjak za področje poslovnih procesov, smer krediti, 

depoziti in projektni vodja. 

– Intervjuvanec E: Moški, Direktor sektorja informacijske tehnologije. 

Vprašalnik sestavlja 10 vprašanj Vrstni red je postavljen tako, da si odgovori sledijo v 

smiselnem zaporedju in se povezujejo v celoto, kar izpraševalcu omogoča pridobitev vseh 

potrebnih informacij. Posledično je tudi bralcu magistrske naloge omogočena jasna 

predstavitev izziva, s katerim se sooča izbrana banka. 

Intervjuji so bili izvedeni na osnovi skrbno pripravljenih vprašanj. Intervjuje smo izvedli 

osebno z vsemi petimi udeleženci raziskave. Vprašalnik je bil vsem intervjuvancem poslan 

vnaprej po elektronski pošti, da so se lahko pripravili na intervju. Pol strukturirani intervjuji so 

vsebovali vprašanja odprtega tipa in so potekali osebno, na vnaprej dogovorjenem mestu, na 

delovnem mestu posameznega intervjuvanca. Vprašanja so bila podana po določenem vrstnem 
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redu, intervjuvance pa smo spodbujali k opisovanju in pripovedovanju o poslovnem modelu. 

Izvedba posameznega intervjuja je potekala približno 45 minut, udeleženci niso dovolili 

snemanja z diktafonom. Vse odgovore smo zabeležili sproti in jih takoj po izvedenem intervjuju 

pretipkali in so dostopni v prilogah magistrske naloge. 

Poleg ključnih dveh vprašanj, prek katerih smo dobili glavne odgovore na raziskovalni 

vprašanji, smo v intervju vključili tudi druga, bolj splošna vprašanja, prek katerih smo pridobili 

tako splošne informacije kot tudi odgovore, ki so nam pomagali nadgraditi obstoječi poslovni 

model.  

Prvi dve vprašanji v intervjuju sprašujeta po demografskih podatkih, in sicer predstavita 

intervjuvanca ter nam povesta, koliko časa je zaposlen v izbrani banki, katero področje pokriva 

ter kakšna je njegova funkcija v izbrani banki. Tretje vprašanje se navezuje na obstoječi 

poslovni model in na opredeljevanje določene storitve ali produkta v obliki poslovnega modela. 

Vsi udeleženci so odgovorili, da so v izbrani banki opredeljevali nove produkte ali storitve kot 

poslovni model, vendar niso bili vsi vključeni (zaradi funkcije v kateri nastopajo) v oblikovanje 

poslovnega modela. 

Četrto vprašanje sprašuje po smiselnosti opredelitve poslovnega modela za vsak produkt ali 

storitev, ki ga izbrana banka ponuja na trgu. Vsi udeleženci smatrajo, da je treba vpeljati 

opredelitev postavk poslovnega modela za vsak produkt ali storitev, ki se jo vpelje na trg, in 

sicer zaradi boljšega pregleda nad dogajanjem. V vsakem trenutku veš, kje se nahajaš, kakšne 

prihodke ustvarjaš ali jih boš ustvarjal in posledično, kakšne stroške boš imel s produktom ali 

storitvijo ter kakšen končni učinek prinaša naveden produkt ali storitev. Predvsem udeleženca 

s področij poslovnih procesov in informacijske tehnologije smatrata, da je takšna opredelitev 

dobra za postavitev prioritet implementacije poslovnega modela glede na druge aktualne 

projekte. 

Peto vprašanje se nanaša na oceno obstoječega poslovnega modela na lestvici od 1 do 10 z 

vidika uporabnosti poslovnega modela, vključuje pa tudi podvprašanje glede prenove 

obstoječega poslovnega modela.  

Nato se tip vprašanj spremeni, tako da se vprašanja poglobijo in se udeležencu podrobneje 

predstavi posamezne gradnike obstoječega poslovnega modela, predvsem za lažjo podajo 

odgovora in boljšo predstavo. Šesto vprašanje se nanaša na to, kako posamezen udeleženec 

raziskave vidi obstoječi poslovni model, proces znotraj modela in udeležence, ki skrbijo, da 

proces poteka nemoteno. Z navedenim vprašanjem smo pridobili odgovor na prvo raziskovalno 

vprašanje, kako udeleženci v raziskavi interpretirajo obstoječi poslovni model.  

V sedmem vprašanju se še vedno dotikamo obstoječega poslovnega modela in skušamo 

pridobiti pomembne informacije od intervjuvanca glede vpliva zunanjih dejavnikov na 

delovanje obstoječega poslovnega modela. S tem vprašanjem želimo ugotoviti, ali ti dejavniki 
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res tako bistveno vplivajo na obstoječi poslovni model, da ga je treba inovirati, ali morebiti le 

lahko obstoječi poslovni model ostane na tržišču takšen, kot je danes.  

Z osmim vprašanjem smo želeli pridobiti mnenje udeležencev glede vpliva sprememb zunanjih 

dejavnikov na poslovni model in prilagodljivost izbrane banke.  

Deveto vprašanje se nanaša na potrebe po spremembi procesa in udeležencev znotraj 

poslovnega modela. Če se spremeni proces znotraj poslovnega modela, se namreč posledično 

lahko spremeni tudi poslovni model.  

Z desetim vprašanjem v intervjuju, kjer vsak intervjuvanec poda svoje mnenje glede 

prihodnjega, inoviranega poslovnega modela potrošniškega financiranja na prodajnih mestih, 

smo pridobili odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, kakšen poslovni model vidijo 

udeleženci v raziskavi kot model prihodnosti. 

Pridobljene odgovore smo analizirali skladno s predlogo Kanvas in inoviran poslovni model 

nato posredovali udeležencem v ponovno oceno oziroma razpravo. 

Potek raziskave 

Poudariti velja, da smo se osredotočili na eno izmed storitev, ki jih ponuja izbrana banka, in 

sicer poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih. Vitek poslovni model, kot 

ga ima izbrana organizacija danes (as is – kot je), smo sprva predstavili s pomočjo »post it« 

lističev. Nato smo izvedli intervjuje z udeleženci in njihove predloge upoštevali pri inoviranju 

na način, da smo zopet uporabili »post it« lističe s pomočjo ogrodja Kanvas (to be – kot bo). 

Tako smo si mnenja vseh intervjuvancev lažje vizualno predstavljali in prikazali inoviran 

poslovni model, ki je živ in se lahko vedno spreminja. Inoviran poslovni model smo 

udeležencem ponovno po elektronski pošti poslali v razpravo. Ti so nam posredovali povratne 

informacije, ki smo jih vnesli v inoviran poslovni model, kot ga v nadaljevanju tudi 

prikazujemo. To metodo smo opredelili kot metodo Delfi, izvedeno v omejenem obsegu.  

Rezultat tega procesa analize je stanje poslovnega modela kot je (as is), prikazano na sliki 13 

ali v Prilogi 7, in inoviran poslovni model kot bo (to be), ki ga podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju poglavja, in sicer na sliki 14 ali v Prilogi 8. 

5.2 Analiza in interpretacija  

Analizo smo zastavili skladno z raziskovalnima vprašanjema: 

– kako udeleženci v raziskavi interpretirajo obstoječi poslovni model, 

– kakšen poslovni model udeleženci v raziskavi identificirajo kot model prihodnosti. 
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Odgovor na postavljena raziskovalna vprašanja, ki smo si ju zastavili na začetku naloge, smo 

pridobili izključno s pomočjo vprašalnika.  

5.2.1 Obstoječ poslovni model 

Odgovore udeležencev v raziskavi na vprašanje, kako interpretirajo obstoječi poslovni model, 

navajamo v nadaljevanju: 

– Udeleženec A: »Sam obstoječ poslovni model deluje v redu, vendar bi z avtomatizacijo 

določenih aktivnosti/postopkov in zmanjšanjem birokracije lahko postali bolj konkurenčni. 

Bolj kot je poslovni model enostaven, lažje prodaš izdelek/storitev.« 

– Udeleženec B: »Obstoječ model potrošniškega financiranja ni slab, je pa njegov proces 

precej zakompliciran. Predpostavljam, da bi lahko bilo manj udeležencev v procesu, 

predvsem tu ciljam na to, da bi sam proces bil avtomatiziran. S tem bi zmanjšali število 

udeležencev v procesu, posledično v poslovnem modelu in bi poenostavili tako proces kot 

poslovni model.« 

– Udeleženec C: »Menim, da je obstoječ model potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki zasnovan dobro. Bi pa lahko spremenili obstoječi proces poslovnega 

modela in skrčili udeležence v procesu. S tem mislim, da bi bilo potrebno določene korake, 

kot so odobritev kredita, pregled dokumentacije, podpis dokumentacije, avtomatizirati.« 

– Udeleženec D: »Menim, da bi bilo potrebno obstoječ poslovni model nadgraditi oziroma 

ga modernizirati. Bistven je sam proces znotraj poslovnega modela, saj bi bilo pri slednjem 

smiselno opredeliti enostavnejši postopek, s spletno izmenjavo podatkov, avtomatskim 

pregledom podatkov, brez dodatnega ročnega vnosa, elektronskim podpisom podatkov. S 

tem bi zmanjšali število udeležencev v procesu in doprinesli nižanje stroškov.  

Udeleženec E: »Obstoječi poslovni model kot takšen deluje. Potrebno pa je nadgraditi 

procese znotraj samega poslovnega modela, in sicer poenostavitev postopka, zmanjšanje 

udeležencev ter avtomatiziranje določenih korakov v procesu. Vsekakor je potrebno 

razmisliti o prenovi modela kot takšnega.«  

Obstoječi poslovni model, kot je, je torej takšen, kot je prikazano na sliki 13 in v Prilogi 7. 
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Slika 13: Obstoječi poslovni model 

Poleg navedenega smo intervjuvance povprašali, ali smatrajo, da je obstoječi poslovni model, 

prikazan na sliki 13, potreben prenove. Vseh pet intervjuvancev je odgovorilo, da smatrajo, da 

bi ga morali prenoviti. Ravno tako menijo, da bi moral biti proces znotraj poslovnega modela  

zasnovan čim bolj enostavno in s čim manj udeleženci. Predvsem bi moral biti avtomatiziran 

in v celoti elektronski. Upoštevati bi bilo treba tehnološke trende in implementirati odobritev 

kredita s pomočjo mobilnega telefona. Udeleženca v procesu bi bila kreditojemalec in 

kreditodajalec. Kljub navedenim dejstvom so obstoječemu poslovnemu modelu vsi podali 

skupaj povprečno oceno 6, zato ocenjujemo, da poslovni model ni ravno zelo funkcionalen, 

ravno tako pa tudi ni nefunkcionalen, torej bi izbrana banka s takšnim poslovnim modelom 

lahko poslovala še nekaj časa.  

Ravno tako so udeleženci raziskave opredelili vpliv zunanjih dejavnikov na obstoječi poslovni 

model, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, in odgovorili, ali je obstoječi poslovni model res 

treba inovirati:  

– Pravno okolje – sprememba zakonodaje: Po mnenju udeležencev raziskave sprememba 

zakonodaje precej vpliva na obstoječi poslovni model, saj jo mora banka upoštevati in 

slediti vsem spremembam zakonodaje, ki jih slednja narekuje. Vsi udeleženci raziskave 

menijo, da je ta dejavnik eden izmed najpomembnejših. Gre za dejavnik, ki negativno 

vpliva na poslovni model.  

– Tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za namene plačevanja: 

Tudi ta zunanji dejavnik po mnenju udeležencev raziskave vpliva na poslovni model. Sicer 

ne tako bistveno kot sprememba zakonodaje, vendar ga je treba upoštevati in posodobiti 

poslovni model skladno s spremembami. Gre za dejavnik, ki pozitivno vpliva na poslovni 

model. 
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– Konkurenca – hitro prilagodljivi in tehnološko napredni komitenti: Po mnenju udeležencev 

tudi ta zunanji dejavnik vpliva na poslovni model, saj je treba slediti konkurentom oziroma 

jim postavljati trende, če želiš biti konkurenčen in še vedno poslovati z določeno storitvijo 

ali izdelkom na trgu. Gre za dejavnik, ki pozitivno vpliva na poslovni model. 

– Povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti produktov/storitev: Po 

mnenju udeležencev raziskave navedeni dejavnik ni toliko pomemben, saj se 

povpraševanje lahko z dobro ponudbo umetno ustvari. Treba ga je upoštevati, zaznati, 

vendar mu ne nujno slediti. Gre za dejavnik, ki pozitivno vpliva na poslovni model. 

Izbrana banka po mnenju udeležencev v raziskavi lahko sledi spremembam zunanjih 

dejavnikov, vendar jo pri tem omejuje prvi zunanji dejavnik – zakonodaja, ki ga mora ne glede 

na pozitivno ali negativno spremembo upoštevati in implementirati. Iz navedenega razloga ima 

izbrana banka omejene možnosti in težko konkurira tekmecem v panogi. Kljub temu se lahko 

vedno najdejo rešitve, vendar se jih zaradi velikosti izbrane banke težko takoj integrira. Čas pa 

je pri tem bistvenega pomena. 

5.2.2 Poslovni model prihodnosti 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da model prihodnosti, kot ga vidijo udeleženci v raziskavi: 

– vključuje obročne nakupe na prodajnih mestih prek mobilnega telefona, 

– kupcu omogoča samostojni nakup na obroke, 

– omogoča identifikacijo s pomočjo prstnega odtisa, čipa,  

– omogoča obročne nakupe, ki se ne opravljajo v fizični trgovini, 

– vsebuje največ dva akterja – kupca in kreditodajalca. 

Eden izmed udeležencev raziskave navaja, da bi bilo smotrno razmišljati tudi o obročnem 

plačilu prek kartice.  

Hipotetično bi tako lahko tovrstno storitev prenesli v izvajanje zunanjim izvajalcem. Ključni 

razlog je namreč v tem, da so zunanje spremembe premočne (predvsem zakonske) in bi preveč 

ohromile obstoječi poslovni model, celo toliko, da tovrstna storitev za izbrano banko ne bi bila 

več donosna.  

Udeleženci v raziskavi so nam na osnovi odgovorov v nadaljevanju predstavili, kakšen poslovni 

model je po njihovi presoji model prihodnosti potrošniškega financiranja na prodajnih mestih, 

s čimer so odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje magistrske naloge, kakšen poslovni 

model identificirajo kot model prihodnosti:  

– Udeleženec A: »Model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih bi moral biti 

zasnovan tako, da se ga izvaja z obročnim plačilom prek kartic, ne pa prek kredita. Če 

opazujemo obstoječi primer, še vedno smatram to, da bi se pričelo odobravati kredite prek 

telefona, zaradi večje zasebnosti in prilagodljivosti trgu.« 
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– Udeleženec B: »Kot futuristični model sam vidim (če se postavim v vlogo kupca) nakup 

nekega izdelka na obroke tako, da ga sklenem sam. Zame bi bil idealen poslovni model, 

kjer lahko sam izpeljem vse, še najraje s pomočjo telefona. Glede na današnje trende 

menim, da bi to bil z lahkoto model prihodnosti.« 

– Udeleženec C: »Poslovni model, v katerem bi kreditodajalec imel razvito aplikacijo, prek 

katere bi se kupec identificiral – na daljavo. Aplikacija bi preverila boniteto in odobrila ali 

zavrnila sam kredit. Tako prodajalec kot kupec bi informacijo dobila hkrati, in sicer po 

podpisu pogodbe kupca.« 

– Udeleženec D: »V kolikor gledamo res v daljno prihodnost, smatram, da bo razvoj 

tehnologije šel tako daleč, da se bo identifikacija izvajala na drugačne načine, in sicer s 

pomočjo čipov, prstnih odtisov, prepoznavanja obraza in kaj jaz sedaj vem še česa. Dejstvo 

je, da fizične identifikacije, kot jo poznamo danes, ne bo več. Zavedati se moramo, da tudi 

trgovine kot takšne v fizični obliki ne bodo več obstajale. Načini plačila bodo povezani z 

identifikacijo, ravno tako bo izmenjava podatkov v enem skupnem sistemu (npr. DURS, 

SISBON). Interakcija bo med kupcem in kreditodajalcem. Če bo stranka imela denar, ji bo 

takoj bremenilo transakcijski račun, v nasprotnem primeru se mu ji oblikovalo kredit. 

Stranka se bo izključno pogovarjala s kreditodajalcem. Šla bo v trgovino, izbrala televizijo, 

skenirala čip in od takrat dalje bo sistem imel vse njene podatke in bo takoj izvedela, na 

kakšen način lahko izvede plačilo.« 

– Udeleženec E: »Kot model prihodnosti vidim takšen model, v katerem bo sodeloval kupec 

in v ozadju kreditodajalec. Predvidevam, da bodo kupci že vnaprej imeli predodobrenih 

nekaj sredstev in bodo vedeli, ali imajo še kaj sredstev prostih za obročni nakup ali ne. 

Obročna plačila na prodajnih mestih kot takšna ne bodo več obstajala, prodajalec ne bo več 

vpleten.« 

Podatke, ki smo jih pridobili z intervjujem, smo upoštevali v devetih gradnikih ogrodja za 

izdelavo poslovnih modelov Kanvas, in sicer: 

– segment strank, 

– osrednja vrednost, 

– distribucijski kanali, 

– odnos s stranko, 

– tok prihodkov, 

– ključni viri, 

– ključne aktivnosti, 

– ključna partnerstva, 

– stroški. 

Podatke smo primerjali med seboj in izvedli primerjavo med elementi obeh poslovnih modelov 

(as is – obstoječe stanje in to be – novo stanje), ki jo v nadaljevanju prikazujemo s tabelaričnim 

prikazom , s čimer omogočimo preglednost nad obstoječim in novim stanjem. V nekaterih 

gradnikih se obstoječe in novo stanje bistveno ne spremenita, zato sta prikazana združeno. 
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Podrobnejšo obrazložitev posameznega segmenta strank podajamo pod vsakim tabelaričnim 

prikazom. 

Segment strank 

Preglednica 12: Gradnik 1 – segment strank 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

– Velika podjetja, niso v stečaju, 

– prispevek velikega volumna, 

– trgovinska dejavnost na drobno, 

– aktiven transakcijski račun, 

– poslovalnica v fizični obliki, 

– primerna oprema, 

– izkazuje povpraševanje. 

– Mikro, mala, srednja in velika podjetja, 

– storitvena dejavnost,  

– izbere zunanji partner. 

 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment fizičnih oseb 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa izdelka na 

obroke v izbrani poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno pogodbo o 

kreditnem posredovanju: 

- starost minimalno 18 let, maksimalno 75 let, 

- dohodek minimalno 673 EUR, 

- aktiven transakcijski račun, 

- zaposlena oseba, upokojena oseba, oseba na 

porodniškem dopustu. 

Oseba, ki obišče fizično ali spletno trgovino 

prodajnega mesta z namero nakupa izdelka na 

obroke: 

- državljan/-ka RS,  

- stalno bivanje v RS, 

- vsaj 18 let, 

- zaposlen, upokojenec, na porodniški, študent,  

- uporablja mobilni telefon. 

Segment pravnih oseb v obstoječem stanju: Osredotočili smo se na podjetja, ki skladno z 

Zakonom o gospodarskih družbah spadajo v segment velikih podjetij. Temeljna usmeritev, ki 

se je izbrana banka drži je, da z navedeno storitvijo posluje s podjetji, ki lahko v kratkem času 

prispevajo velike volumne. Ne moremo pa zajeti vseh velikih podjetij, temveč smo ta še 

podsegmentirali, in sicer smo se osredotočili na podjetja, ki se ukvarjajo s trgovinsko 

dejavnostjo na drobno, kar pomeni, da prodajajo izdelke končnim kupcem, fizičnim osebam 

(Izbrana banka 2019 a).  

Podjetja morajo ravno tako izpolnjevati določene pogoje, in sicer (Izbrana banka 2019 a): 

– podjetje ne sme biti v stečaju ali prisilni poravnavi, 

– podjetje ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa, 

– podjetje mora imeti poslovalnico dostopno v fizični obliki, 

– podjetje mora imeti dostop do interneta, računalnik in tiskalnik v vsaki izmed poslovalnic. 



66 

Ključen razlog za osredotočenost na podjetje pa je predvsem, da kupci podjetja povprašujejo 

po obročnem odplačilu nakupa njihovih izdelkov ali storitev in posledično podjetje izrazi 

potrebo po navedeni storitvi.  

Segment pravnih oseb v novem stanju: Na osnovi proučitve bodočega partnerja predstavljajo 

potencial vsa podjetja (mikro, mala, srednja in velika podjetja), ki se ukvarjajo s storitveno 

dejavnostjo in so pripravljena omogočati plačila z uporabo storitve, ki jo ponuja pogodbeni 

partner. Drugih izključujočih dejavnikov nismo našli.  

Segment fizičnih oseb v obstoječem stanju: Končni uporabniki – kupci ali kreditojemalci so 

predvsem obiskovalci podjetij z namero nakupa izdelka na obroke v izbrani poslovalnici 

trgovinskega podjetja, s katerimi ima izbrana banka sklenjeno pogodbo o kreditnem 

posredovanju. Poleg navedenega smo segmentirali kreditojemalce v posebne skupine še na 

osnovi tega, kakšen produkt ponujajo znotraj storitve potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih (Izbrana banka 2019 b): 

Produkt z dokumentacijo 

Ciljna skupina so moški ali ženske s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, z 

dopolnjenimi najmanj 18 leti, v rednem delovnem razmerju. Imeti morajo odprt in aktiven 

transakcijski račun v eni izmed slovenskih bank ali hranilnic v Republiki Sloveniji, na katerega 

prejemajo plačo ali pokojnino ali nadomestilo za čas porodniške odsotnosti v valuti EUR. Oseba 

ob odplačilu kredita ne sme imeti več kot 75 let. 

Kreditojemalci stranke znotraj tega segmenta glede na vrsto dohodka in državljanstvo 

segmentirajo še v navedene podsegmente:  

– zaposleni: oseba je zaposlena pri slovenskem delodajalcu ali pri delodajalcu znotraj EU, 

– upokojenci: oseba prejema pokojnino od ZPIZ ali ima odločbo tuje pokojninske institucije, 

s katero izkazuje prejemanje pokojnine v evrih, 

– osebe na porodniškem dopustu: oseba je v rednem delovnem razmerju in izkazuje na 

osnovi odločbe centra za socialno delo redni mesečni dohodek iz naslova starševskega 

nadomestila, 

– tuji državljani: oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je zaposlena pri 

slovenskem delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Produkt brez dokumentacije 

Ciljna skupina so moški ali ženske s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, z 

dopolnjenimi najmanj 26 leti, ki so v rednem delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu 

ali prejemajo pokojnino od slovenskega pokojninskega zavoda. Imeti morajo odprt in aktiven 

transakcijski račun v eni izmed slovenskih bank ali hranilnic v Republiki Sloveniji ter nanj 

prejemati plačo ali pokojnino ali nadomestilo za čas porodniške odsotnosti v valuti EUR:  

– zaposleni: oseba je zaposlena pri slovenskem delodajalcu, 

– upokojenci: oseba prejema pokojnino od ZPIZ,  
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– osebe na porodniškem dopustu: oseba je v rednem delovnem razmerju. 

Skladno s Sklepom Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva 

morajo vsi kreditojemalci izkazovati dohodek najmanj v višini 76 % bruto minimalne plače, 

določene skladno z zakonom, če vzdržujejo še družinskega člana, pa jim mora ostati tudi 

primerna preživnina iz navedenega naslova. 

Segment fizičnih oseb v novem stanju: Kupec je še vedno oseba, ki obišče fizično ali spletno 

trgovino prodajnega mesta z namero nakupa izdelka na obroke. Segmentacija kupca ni več 

razdeljena na podsegmente glede na izbrani produkt. 

Ciljni kupci so naslednji: 

– kreditojemalec/kupec je državljan/-ka Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji in ima vsaj 18 let ter je neomejeno poslovno sposoben in je kreditno 

sposoben; 

– kreditojemalec/kupec je lahko tudi študent; 

– kreditojemalec/kupec je vešč uporabe mobilnega telefona in uporablja mobilno banko. 

Dejstvo je, da v navedenem primeru ne pokrijemo vseh kupcev, ki smo jih pokrili z obstoječim 

poslovnim modelom. Izgubimo predvsem stranke, ki niso vešče uporabe mobilne tehnologije, 

želijo pa si nakupa na obroke oziroma so kreditno sposobne za nakup izdelka na obroke. V 

navedenem primeru velja  pri segmentu fizičnih oseb upoštevati še dodaten podsegment kupca, 

ki ni vešč uporabe mobilnega telefona, in zanj razviti alternativno rešitev potrošniškega 

financiranja na prodajnem mestu (npr. plačilna kartica na obroke) ali preprosto sprejeti dejstvo, 

da znotraj poslovnega modela ne moremo zajeti vseh strank. 

Osrednja vrednost 

Preglednica 13: Gradnik 2 – osrednja vrednost 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

– Možnost prodaje na lažji, obročni način, 

– z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne trgovec. 

V novem stanju se dodatno nadgradi podpis dokumentov iz ročnega v elektronskega in vpletenost prodajalca 

je minimalna oziroma je ni. 

Segment fizičnih oseb 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če si ga kupec ne more privoščiti na enkraten način. 

V novem stanju se pridobi dodatno mero zaupnosti kupca in produkt brez plačilne liste in brez izpiska – brez 

podajanja podatkov. 

Segment pravnih oseb v obstoječem in novem stanju: Stranki se ponuja možnost, da svoje 

izdelke ali storitve proda na lažji, obročni način. Prednost predstavlja dejstvo, da se z izterjavo 
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ukvarja druga institucija in ne bančni kreditni posrednik, s čimer si slednji zmanjša tveganje za 

neplačilo (Izbrana banka 2019 a).  

Prednost pri novem stanju je, da ni potrebno dodatno delo tiskanja dokumentacije in njenega 

podpisovanja s strani prodajnega mesta. Ravno tako ni potrebna vpletenost prodajalca 

Segment fizičnih oseb v obstoječem in novem stanju: Stranki rešimo problem nakupa izdelka, 

če si ga ne more privoščiti na enkraten način. Dodatno ji z novim stanjem s tem, ko sama prek 

mobilnega telefona sklene kredit, nudimo precejšnjo mero zaupnosti in varovanja osebnih 

podatkov, saj ni potrebe po dostavi listin ali izjavljanju drugih informacij na prodajnem mestu, 

kjer jih lahko slišijo še drugi ljudje. 

Poleg navedenega pri novem stanju osrednjo vrednost predstavlja produkt, pri katerem ni treba 

dostaviti bančnega izpiska ali plačilne liste, saj kupec lahko prek mobilnega telefona skladno z 

novo shemo takojšnjih kreditnih plačil potrdi svoj račun in izda dovoljenje za vpogled v stanje 

na transakcijskem računu, če ima aktivno mobilno banko pri svoji izbrani banki. 

Distribucijski kanali 

Preglednica 14: Gradnik 3 – distribucijski kanali 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

– Lastna spletna stran. 

 

Segment fizičnih oseb 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnice banke, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov. 

Segment pravnih oseb v obstoječem stanju: Izbrana banka v tem trenutku za predstavitev 

ponudbe uporablja lastno spletno stran, za sklenitev poslovnega razmerja pa uporablja kanal 

poslovnih enot. Drugih kanalov ne uporablja. 

Segment fizičnih oseb v obstoječem stanju: Izbrana banka do segmenta fizičnih oseb dostopa 

prek lastne spletne strani in prek spletne strani bančnih kreditnih posrednikov, če oglašujejo 

obročna plačila, ter prek njihovih poslovalnic. Ponakupnega procesa ne izvaja. 

Segment pravnih oseb v novem stanju: Izbrana banka se z novim poslovnim modelom ne bi več 

ukvarjala s pridobitvijo kreditnih posrednikov, saj bi kreditne posrednike pridobil zunanji 

partner, ki bi imel razvite svoje kanale za dosego bančnih kreditnih posrednikov (prodajnih 
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mest). Izbrana banka bi na svoji spletni strani še vedno imela predstavitev navedenega produkta, 

vendar s kontaktom zunanjega partnerja. 

Segment fizičnih oseb v novem stanju: Izbrana banka bi v sodelovanju z zunanjim partnerjem 

na svoji spletni strani še vedno predstavljala produkt, saj bi na takšen način še vedno lahko 

vzpostavila povpraševanje na strani kreditojemalcev (kupcev). Izbrana banka bi neposredno s 

kreditojemalcem komunicirala prek lastnih poslovalnic šele po sklenitvi kredita, ko bi ga sprva 

pisno obvestila, da je kredit prevzela v upravljanje. Takrat bi se odvil tudi poprodajni postopek 

(telefonski klic bančnega delavca), s katerim si bi izbrana banka lahko zagotovila odprtje 

dodatnih produktov ali sklenitev dodatnih storitev, in sicer prek dveh kanalov: 

– spletni kanal, 

– poslovalnice banke. 

Odnos s stranko 

Preglednica 15: Gradnik 4 – odnos s stranko 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna plačila  

na prodajnih mestih. 

/ 

 

Segment fizičnih oseb 

– Osebni bančni skrbnik. – Osebni bančni skrbnik. 

Segment pravnih oseb v obstoječem stanju: Izbrana banka kreditnim posrednikom ponuja 

osebnega bančnega skrbnika, ki skrbni za njihovo poslovanje in predstavlja glavno kontaktno 

osebo kreditnim posrednikom. Bančni skrbnik ravno tako dobi osebnega pomočnika na 

področju prodaje, ki je strokovnjak na področju obročnih plačil na prodajnih mestih in ki mu je 

vedno na razpolago za pomoč pri prodaji, izobraževanju itd. (Izbrana banka 2019 a).  

Segment pravnih oseb v novem stanju: Izbrana banka navedeni segment prepusti v upravljanje 

zunanjemu izvajalcu. 

Segment fizičnih oseb v obstoječem stanju: V segmentu fizičnih oseb slednje s sklenitvijo 

kredita ravno tako pridobijo osebnega bančnega skrbnika, ki skrbi za njihovo poslovanje. Če so 

kupci bili že pred najetjem kredita stranke izbrane banke, imajo bančnega skrbnika že 

določenega skladno z interno segmentacijo banke. V nasprotnem primeru se kupcem določi 

oseba, ki skrbi za njihov kredit in na katero se lahko v primeru vprašanj obrnejo (Izbrana banka 

2019 a). 

Segment fizičnih oseb v novem stanju: V navedenem segmentu banka po odkupu terjatve 

(kredita) še vedno posameznemu kupcu dodeli osebnega skrbnika, ki skrbi za navedeni kredit 
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in morebitno novo poslovanje, če se skrbnik in kupec dogovorita za sklenitev dodatnih 

produktov oziroma storitev. Gre za namenskega osebnega pomočnika, ki se individualno 

posveti stranki. 

Tok prihodkov 

Preglednica 16: Gradnik 5 – tok prihodkov 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

/ 
Prihodek iz naslova odprtja transakcijskega računa v 

primeru, da podjetje odpre transakcijski račun pri 

izbrani banki. 

 

Segment fizičnih oseb 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve kredita ter 

obrestne mere in transakcijskega računa, če ga 

kupec odpre ali ima odprtega pri izbrani banki. 

– Prihodki iz naslova stroškov odobritve kredita  ter 

obrestne mere in transakcijskega računa, če ga 

kupec odpre ali ima odprtega pri izbrani banki, 

– prihodek iz naslova ocene tveganja (dogovor z 

zunanjim partnerjem), 

– oglaševanje zunanjega partnerja prek kanalov 

izbrane banke. 

Segment pravnih oseb v obstoječem stanju: Izbrana banka ne pridobiva prihodkov iz naslova 

pravnih oseb. 

Segment pravnih oseb v novem stanju: Izbrana banka lahko pričakuje prihodke v primeru 

odprtja transakcijskega računa. 

Segment fizičnih oseb v obstoječem stanju: Izbrana banka dobiva prihodke iz segmenta fizičnih 

oseb iz naslova potrošniškega financiranja na prodajnih mestih (Izbrana banka 2019 a): 

– strošek odobritve kredita, 

– obrestna mera.  

Stranke nadomestilo plačujejo prek anuitetnega načina odplačevanja, tako da se jim strošek 

obresti in strošek odobritve (in še dodatno strošek zavarovanja, ki ne spada med prihodke 

izbrane banke) proporcionalno razdelita na vse obroke, ki jih mora stranka plačati do dneva 

odplačila kredita (Izbrana banka 2019 a). 

Izbrana banka je zaznala, da tovrstni način ugaja strankam, saj jim ni treba takoj plačati 

stroškov, ravno tako jim ni treba takoj plačati prvega obroka, ampak začnejo odplačevati z 

naslednjim mesecem glede na mesec sklenitve kredita.  
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Segment fizičnih oseb v novem stanju: Izbrana banka bi še vedno obdržala isto cenovno politiko, 

kot je navedena v obstoječem stanju, s tem, da bi se ji prihodek dodatno povišal, če bi kredite 

vodila kot nezavarovane, pri čemer bi kupec (kreditojemalec) plačal strošek ocene tveganja. 

Izbrana banka bi se morala o navedenem prihodkovnem vidiku pogovoriti z zunanjim 

partnerjem, ki bi kupcem v osnovi ponujal kredite, saj se danes kot tekmeca cenovno 

razlikujeta. 

V primeru, da ima posamezna stranka odprt še transakcijski račun, izbrana banka dobiva 

prihodke še iz naslova nadomestil za vodenje transakcijskega računa in morebitnih drugih 

storitev, ki jih stranka uporablja na transakcijskem računu. 

V navedenem trenutku tako ne moremo oceniti ali navesti višine prihodkov, ki bi jih lahko 

izbrani banki prinesel nov poslovni model. Priporočimo pa lahko, da izbrana banka zunanjemu 

partnerju predlaga takšne cene, kot jih ima danes.  

Ne glede na zgornja dva segmenta bi se izbrana banka lahko dogovorila z zunanjim partnerjem 

za oglaševanje poslovnega partnerja in njegovega produkta prek svojih kanalov, iz česar bi 

lahko pridobila še dodaten vir prihodkov. 

Ključni viri 

Preglednica 17: Gradnik 6 – ključni viri 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

– Asistenca na prodajnem mestu oziroma  

brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje prodajalcev  

v primeru uspešne sklenitve kredita, 

– oprema – računalnik, telefon, avto  

za izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov,  

ki ga zagotovi prodajno mesto. 

 

– Oseba in znanje osebe, ki bo skrbela za 

sklenitev novih poslov – zunanji partner, 

– nagrajevanje trgovcev v primeru uspešne 

sklenitve kredita – dogovor z zunanjim 

partnerjem. 

 

Segment fizičnih oseb 

Brezhibna podpora kupcu v poprodajnem procesu. 

Ljudje in znanje. 

– Mobilna aplikacija oziroma spletna stran,  

– asistenca uporabniku, 

– poprodajne aktivnosti – znanje ljudi, ki jih 

opravljajo. 

Segment pravnih oseb v obstoječem stanju: Ključni vir bi morala predstavljati brezhibno 

delujoča spletna aplikacija, ki je konkurenčna ostalim akterjem na trgu in prek katere prodajalec 

na prodajnem mestu vnaša podatke za odobritev kredita. Ker je aplikacija zastarela, pa je ne 

moremo upoštevati kot ključni vir, saj izbrana banka ni pravočasno nadgradila aplikativne 
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rešitve in je prilagodila potrebam trga. Ravno zato nam ključni vir, če želimo, da se storitev 

ponuja, predstavlja asistenca na prodajnem mestu oziroma brezhibna podpora trgovcu in znanje 

trgovcev, kar pomeni redna izobraževanja. Poleg navedenega pa še stimulacija – nagrajevanje 

prodajalcev v primeru uspešne sklenitve kredita. Kot ključni vir lahko ravno tako navedemo 

opremo, kot je računalnik, telefon, avto, za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti. Prodajno mesto 

mora kupcu zagotoviti zasebnost, zato je kot ključni vir tudi fizično okolje, ki ga zagotovi 

prodajno mesto za sklepanje kreditov (Izbrana banka 2019 a). 

Segment pravnih oseb v novem stanju: Ključni vir predstavljata oseba in znanje te osebe, ki bo 

skrbela za sklenitev novih poslov. Poleg navedenega bo na začetni stopnji potrebno 

nagrajevanje trgovcev v primeru uspešne sklenitve kredita, saj posel kot tak ne bo več odvisen 

od njih, temveč od stranke same, ki pa jo trgovec kvečjemu le lahko spodbudi, da opravi nakup 

na obroke. Navedeno se je zaradi finančnega vidika treba dogovoriti z zunanjim partnerjem. 

Segment fizičnih oseb v obstoječem stanju: V tovrstnem segmentu ključni vir predstavlja 

brezhibna podpora kupcu v poprodajnem postopku. Ključni vir tu predstavljajo ljudje in znanje, 

ki ga ti ljudje vsebujejo kot skrbniki te stranke (Izbrana banka 2019 a). 

Segment fizičnih oseb v novem stanju: Ključni vir igra mobilna aplikacija oziroma spletna stran, 

prek katere bo kupec opravil obročni nakup, saj mora slednja brezhibno delovati. Ravno tako 

pomembne so asistenca uporabniku, ki mora biti brezhibna, in poprodajne aktivnosti – znanje 

ljudi, ki jih opravljajo (kar bi dosegli z rednimi izobraževanji kadra).  

Ključne aktivnosti 

Preglednica 18: Gradnik 7 – ključne aktivnosti 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih oseb – prodajna mesta 

 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije  

na osnovi povpraševanja, 

– poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov) 

– Nagrajevanje trgovcev – sodelovanje z 

zunanjim partnerjem. 

 

Segment fizičnih oseb 

 

/ 
– Poprodajne aktivnosti. 

Segment pravnih oseb v obstoječem stanju: Ključne aktivnosti, ki jih izvaja izbrana banka v 

obstoječem poslovnem modelu, se nanašajo na nadgradnjo obstoječe aplikacije glede na 

povpraševanje s strani prodajnih mest in poprodajne aktivnosti, torej na reševanje težav, s 

katerimi se soočajo prodajna mesta ob sklepanju kreditov.  
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Segment pravnih oseb v novem stanju: Ključna aktivnost, ki jo bo banka izvajala v novem 

poslovnem modelu, je nagrajevanje trgovcev v primeru uspešne sklenitve kredita (v 

sodelovanju z zunanjim partnerjem). 

Segment fizičnih oseb v obstoječem stanju: Izbrana banka v navedenem segmentu ne izvaja 

ključnih aktivnosti.  

Segment fizičnih oseb v novem stanju: Ključna aktivnost, ki jo bo izbrana banka izvajala v 

novem poslovnem modelu, je poprodajna aktivnost, ki se bo odvijala v banki po prenosu 

terjatev z zunanjega izvajalca na banko. Izbrana banka ne bo izvajala drugih ključnih aktivnosti. 

Ključna partnerstva 

Preglednica 19: Gradnik 8 – ključna partnerstva 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih in fizičnih oseb 

Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na 

področju obročnih plačil na prodajnih mestih.  

Partnerstvo z zunanjim izvajalcem – današnjo 

konkurenco. 

Obstoječe stanje pravnih in fizičnih oseb: Delitev na segmente ni potrebna. Izbrana banka po 

obstoječem poslovnem modelu kot ključne partnerje zaznava vsa velika podjetja, s katerimi 

sodeluje na področju obročnih plačil na prodajnih mestih. Vse druge aktivnosti se odvijajo 

znotraj banke (IT-razvoj, poprodajne aktivnosti, odobravanje kreditov), tako da izbrana banka 

v obstoječem poslovnem modelu dejansko nima drugih partnerjev (Izbrana banka 2019 a). 

Novo stanje pravnih in fizičnih oseb: Izbrana banka z novim poslovnim modelom vstopi v 

partnerski odnos s podjetjem, ki ji v trenutnem stanju še predstavlja konkurenco. Z navedenim 

sodelovanjem bi konkurenta postala partnerja, banka se z navedeno storitvijo kot tako ne bi več 

ukvarjala, saj bi razvoj te storitve prenesla na novega partnerja (ki že ima razvito storitev) in bi 

se tako osredotočala na svoje glavne produkte in storitve. Partnersko podjetje bi s sodelovanjem 

z izbrano banko zmanjšalo tveganja in negotovosti v primeru neplačil kupcev, saj bi to področje 

pokrivala banka, ki je v tem izkušena in ima za to zaposlene ljudi. Poleg tega izbrana banka ne 

bi rabila vlagati dodatnega truda in sredstev v kader, ki bi izobraževal trgovce, ali v kader, ki 

odobrava kredite, saj bi to prevzel novi partner, izbrana banka bi samo prejela že sklenjene 

posle in jih vodila do odplačila.   
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Stroški 

Preglednica 20: Gradnik 9 – stroški 

Obstoječe stanje Novo stanje 

Segment pravnih in fizičnih oseb 

 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje 

aplikacije, 

– strošek razvoja spletne stran. 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek oglaševanja se razdeli na zunanjega partnerja, 

– strošek nagrajevanja zaposlenih na prodajnem mestu – 

razdeli se na zunanjega partnerja, 

– strošek odkupa terjatev z davkom, 

– strošek ohranjanja in nadgrajevanja spletne strani. 

Zaradi poslovne skrivnosti ne moremo izdati, koliko dejansko znašajo ti stroški, ampak jih 

lahko le opisno predstavimo. Gre namreč za zaupne podatke, ki bi lahko v primeru navedbe 

škodili obema akterjema poslovnega modela. 

Obstoječe stanje: V obstoječem poslovnem modelu imamo vključene naslednje stroške: 

– stroške dela, ki zajemajo plače zaposlenih (kontaktni center, IT, zaledne službe, služba 

trženja in razvoja, služba tehnologov), 

– stroške storitev, ki zajemajo potne stroške, reprezentanco, poslovna darila, oglaševanje, 

– strošek nagrajevanja zaposlenih na prodajnemu mestu, 

– strošek delitve prihodkov iz naslova obresti in stroškov odobritve, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije oziroma spletnega vmesnika, 

– strošek razvoja spletne strani. 

Novo stanje: V novem poslovnem modelu se stroški precej zmanjšajo: 

– strošek dela zajema samo plačo zaposlenega v službi trženja in razvoja, 

– strošek storitev sicer še vedno zajema potne stroške, poslovna darila, vendar se strošek 

oglaševanja razdeli med oba poslovna partnerja, 

– strošek nagrajevanja zaposlenih se razdeli med oba poslovna partnerja, 

– strošek odkupa terjatev z davkom, kar pomeni cena enega kredita, ki ga izbrana banka 

odkupi od zunanjega partnerja, 

– strošek ohranjana in nadgrajevanja spletne strani, ker je spletna stran že postavljena. 

V sklopu novega poslovnega modela ključni stroški razvoja in nadgradnje aplikacije odpadejo, 

ravno tako odpade strošek plač, saj ne potrebujemo več drugih služb, marveč samo osebo, ki 

bo kontaktirala in pripravljala vse potrebno z zunanjim partnerjem. Ker sta v novem poslovnem 

modelu vključena tako izbrana banka kot zunanji partner, se določeni stroški oglaševanja in 

promoviranja skupnega sodelovanja pri kreditnih posrednikih razdelijo na oba.  
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Model prihodnosti, kot si ga zamišljajo intervjuvanci, smo tako opredelili skladno s predlogo 

Kanvas, kot je razvidno s slike 14. Nato smo inoviran poslovni model poslali po elektronski 

pošti udeležencem v razpravo, kar pomeni, da smo izvedli prilagojeno različico metode Delfi. 

Odgovore udeležencev smo prejeli telefonsko, saj so bili precej zasedeni z oddajo pisnih 

odgovorov. Tako z metodo Delfi kot tudi z analizo sekundarnih podatkov smo izoblikovali 

inoviran poslovni model, ki je predstavljen na sliki 14  in pa tudi v Prilogi 8.  

 

Slika 14: Inoviran poslovni model 

Po tehtnem razmisleku smo se odločili, da je najbolj smotrno, da se storitev potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih preda v upravljanje zunanjemu podjetju, ki na tem področju 

več kot uspešno deluje zadnji 2 leti. Navedeno podjetje (zunanji partner) tako ne bi bilo več 

eden izmed tekmecev v panogi, marveč bi postalo partner, in sicer na način odstopa terjatev. 

Izbrana banka bi na takšen način pridobila nove volumne, nove stranke, sama pa se s tovrstno 

storitvijo (kot takšno) ne bi več ukvarjala.  
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Slika 15: Akterji v inoviranem poslovnem modelu 

Slika 15 prikazuje akterje v inoviranem poslovnem modelu. Akterji so na prvi pogled precej 

podobni akterjem v obstoječem poslovnem modelu, vendar če pogledamo podrobneje, 

opazimo, da kreditnega posrednika v inoviranem poslovnem modelu ni več moč najti. V 

ospredju inoviranega poslovnega modela je tako kupec kot končni uporabnik storitve. 

Komunikacija med organizacijo in kupcem poteka zgolj v poprodajnem procesu in izbrana 

banka se v proces vključi šele po uspešni sklenitvi posla kreditodajalca s kupcem, ko ji 

kreditodajalec proda terjatev.  

Ključni akter je tako kupec in celoten proces znotraj poslovnega modela je prilagojen kupcu in 

osredotočen nanj. Kupec s tem pridobi večjo mero varovanja osebnih podatkov, hitrejši in lažji 

način nakupa izdelka na obroke in enostavnejši postopek sklenitve obročnega plačila na 

prodajnem mestu. 

Povzetek in ugotovitve 

Ne glede na to kdaj, kateri dejavnik in kako, moramo ob najmanjši zaznavi sprememb na trgu 

zasnovati (če ga še nimamo) ali izboljšati obstoječi poslovni model. S tem, ko pričnemo snovati 

ali inovirati poslovni model s pomočjo vizualnega orodja, si zagotovimo pregled vseh 

pomembnih postavk, ki so nam drugače samoumevne in jih gledamo z drugačnimi očmi, kot če 

bi jih imeli vidno ponazorjene pred seboj. Velikokrat se zgodi, da spremembe spregledamo, ker 

so za nas samoumevne, v bistvu pa precej vplivajo na določene ali kar na vse postavke v 

poslovnem modelu organizacije. 

Različni dejavniki različno vplivajo na delovanje poslovnega modela in posledično posodobitev 

slednjega. Zato se moramo osredotočiti na vsakega posebej. Ugotovili smo, da je spremljanje 

konkurenčnih vplivov izjemno pomembno, saj terja od nas, da se nenehno odzivamo na 

spremembe. Če v obdobju nenehnih sprememb zaspimo, so posledice nedvomno usodne; bodisi 
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za samo storitev ali celo ponudnika. Izbrana banka le z inovativnimi tehnologijami težko dosega 

konkurenčni prestiž na področju potrošniškega financiranja na prodajnih mestih, saj potrebuje 

precejšen in permanenten vložek v razvoj novih spletnih platform in v nadaljnje raziskave, ki 

so namenjene uspešnejšim storitvam. Prav tako dodatna vlaganja še ne pomenijo, da 

konkurenca ne bo prehitela izbrane banke ali da se na trgu ne bo pojavil nov akter z enakovredno 

ali boljšo rešitvijo.  

Najprimernejša rešitev za izbrano banko bi torej bila predaja obstoječe storitve zunanjemu 

izvajalcu, pri čemer se izbrana banka lahko osredotoči na druge ključne storitve ali produkte, 

ki jim morebiti do sedaj ni posvečala tolikšne pozornosti. Ugotovili smo, da obstoječi poslovni 

model potrošniškega financiranja izbrane banke niti ni tako slab in, kot je rekla udeleženka 

raziskave, bi lahko z avtomatizacijo določenih aktivnosti/postopkov in zmanjšanjem birokracije 

postali bolj konkurenčni. Kljub temu pa se je skozi nalogo izkazalo, da z obstoječimi 

omejitvami s strani regulatorja, ki jim je izbrana banka podvržena, težko konkurirajo drugim 

tekmecem v panogi, ki niso podvrženi tem spremembam. To posledično pomeni, da če izbrana 

banka ne bo inovirala poslovnega modela, lahko pride do prenehanja opravljana storitev 

potrošniškega financiranja na prodajnih mestih, kot jih poznamo danes. Predvidevamo, da se 

kupci za obročni nakup pri izbrani banki niti ne bodo odločali zaradi obilice dokumentacije, ki 

jo morajo dostaviti, oziroma niti ne bodo zmožni pridobiti kredita za nakup izdelka na obroke 

zaradi ostrejših omejitev regulatorja, Banke Slovenije. 

Banka Slovenije je s svojim ukrepom res omejila kreditiranje prebivalstva. S to omejitvijo pa 

je na trgu obročnih plačil na prodajnih mestih povzročila drastično spremembo, ki bo prisilila 

tako finančne institucije, kreditne posrednike kot tudi kupce k drugačnim postopkom, 

drugačnim poslovnim modelom in drugačnim načinom poslovanja, kot so jih bili vsi vajeni do 

sedaj. Za prehod iz cone udobja v cono sprememb je potreben le majhen korak, ki pa lahko, kot 

smo spoznali, povzroči velike spremembe, ki definirajo novo cono udobja. 
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6 PRIPOROČILA 

V nadaljevanju podajamo priporočila za finančne institucije in druge raziskovalce za nadaljnje 

raziskovanje na tovrstnem področju. 

6.1 Priporočila finančnim institucijam (bankam) 

Glavno priporočilo magistrske naloge finančnim institucijam je, da pravočasno sledijo 

spremembam, ki jih zahtevajo zunanji dejavniki, in na takšen način ohranijo konkurenčnost. 

Zaradi boljše preglednosti in razumevanja poslovnega modela ter posledično inoviranja 

(posodabljanja) slednjega je ključno, da se s pomočjo vizualizacijskega orodja prikaže, kako 

določena finančna institucija ustvarja dodano vrednost do tega, da ima jasnejši pregled nad 

dobičkom, ki ga ustvarja. Ključno pri tem je razumevanje, da je uporabnik središče poslovnega 

modela (in ne procesi ali prihodki), saj končno tako finančne institucije kot druge organizacije 

živijo od storitev ali izdelkov, ki jih uporabljajo njihovi kupci oziroma uporabniki. Bistveno je 

torej poznavanje potreb kupca in zapolnjevanje tistih potreb, ki jih tekmeci v dejavnosti zaradi 

takšnih ali drugačnih omejitev ne zmorejo.  

Večina udeležencev v raziskavi je povpraševanje trga navedla kot dejavnik, ki ga je treba 

zmerno upoštevati pri vplivu na spremembo poslovnega modela. Kljub navedenemu menimo 

in priporočamo, da se finančne institucije poglobijo v uporabnika in njegove potrebe oziroma 

nakupno obnašanje. Povpraševanje trga namreč izhaja iz potreb uporabnikov. Tehnološki 

napredek in konkurenčni izzivi, ki so jih udeleženci v raziskavi navedli kot ene izmed bistvenih 

dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje poslovnega modela, lahko pri uporabnikih posledično 

povzročijo povpraševanje in če ga ne zaznamo in ne upoštevamo v poslovnem modelu, lahko 

zasnujemo nekonkurenčen in neuporaben poslovni model. Šele ko postavimo uporabnika in 

njegove potrebe v ospredje, lahko pričnemo s snovanjem ali inoviranjem poslovnega modela. 

Bistveno je, da postavke v poslovnem modelu postavljamo realno. To pomeni, da se ne slepimo, 

temveč se soočimo s svojimi pomanjkljivostmi. Vsak gradnik poslovnega modela je pomemben 

in na koncu se lahko določen gradnik celo izkaže kot konkurenčna prednost, česar pred tem 

nismo bili sposobni videti.  

Bistvo poslovnega modela je, da je težko posnemljiv in da se posodobitev nanaša na vse 

gradnike, ne samo na določen del. V inoviranje poslovnega modela morajo biti vključeni ključni 

akterji: 

– vrhnji management (npr. uprava), 

– srednji management (npr. direktorji oddelkov), 

– izvedenci s področij (npr. specialisti za trženje). 
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Izvedenci s področij naj v sklopu delovne skupine pripravijo predlog, ki ga srednji management 

dopolni in potrdi, naloga vrhnjega managementa je, da predlagani poslovni model potrdi, ovrže 

ali dopolni, pri čemer se bumerang zopet vrne na raven pripravljavcev – strokovnjakov.  

Poslovni modeli se velikokrat spreminjajo šele takrat, ko nastopijo resne težave in se išče rešitve 

obstoja storitve ali produkta na trgu. Po našem mnenju je poslovni model smiselno začeti 

prilagajati, ko se spremembe najavijo na trgu, in ga samo pravočasno vpeljati v prakso. 

Inoviranje poslovnega modela bi namreč moralo biti zaradi vpliva notranjih in zunanjih 

dejavnikov konstanten in samoumeven proces, ki bi ga morale izvajati vse organizacije. 

Priporočamo torej, naj:  

– izvedenci s posameznih področij ob zaznani spremembi, ki jo zahtevajo zunanji dejavniki, 

takoj pričnejo pripravljati posodobitve poslovnega modela, skladno z zahtevanimi 

spremembami; 

– finančne institucije uporabljajo vizualno orodje za prikaz posameznih gradnikov v 

poslovnem modelu, saj bodo le na takšen način imele celoten pregled nad vsemi področji; 

– se finančne institucije v poslovnem modelu osredotočijo na potrebe uporabnikov in na 

osnovi tega pri inoviranju poslovnega modela upoštevajo spremembe, ki jih od njih 

zahtevajo zunanji dejavniki. 

6.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

V magistrski nalogi smo predstavili, da je poslovni model dejansko živa stvar, ki jo je treba 

neprestano nadgrajevati, zato je smiselno, da se raziskovanje v obstoječi banki z našo raziskavo 

ne ustavi.  

Kot smo videli ob inoviranju poslovnega modela, je odprta alternativna možnost, in sicer na 

področju kartičnega poslovanja, ki jo izbrana banka lahko izkoristi, saj ima kartično poslovanje 

precej več prednosti in manj omejitev kot obročna plačila na prodajnih mestih, v ozadju katerih 

stoji potrošniški kredit. 

Smiselno bi bilo raziskovanje nadaljevati v primeru, če: 

– izbrana banka obstoječi poslovni model vpelje v prakso in se slednji izkaže kot neučinkovit, 

– bi izbrana banka (ali druge finančne institucije) tovrstno področje preusmerile na področje 

kartičnega poslovanja, 

– bi se določila enotna definicija poslovnega modela, 

– se bodo dejavniki, ki trenutno silijo obstoječi poslovni model v izbrani banki k spremembi, 

zopet spremenili ali se bodo pojavili novi dejavniki, ki bodo obstoječi poslovni model 

ravno tako prisilili k spremembi, 

– bi se izbrana banka odločila poslovni model voditi v smeri, da za izvajanje tovrstne storitve 

odpre lastno podjetje. 
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Raziskovanje bi bilo smiselno nadaljevati tudi na način, da se izvede anketiranje uporabnikov 

(kupcev) z namenom ugotovitve, ali jim bolj odgovarja obročno plačevanje prek mobilnega 

telefona ali s kartičnim načinom. S tem bi ugotovili bistveno potrebo uporabnika in bi pričeli 

morebiti celo z novo spremembo poslovnega modela. 

Ravno tako bi bilo smiselno primerjati poslovni model izbrane banke s poslovnimi modeli 

drugih izbranih bank ali hranilnic. V tej magistrski nalogi smo se namreč osredotočili in omejili 

zgolj na poslovni model določene storitve, ki jo ponuja izbrana banka. Odkrivali smo 

spremembe in koliko te vplivajo na obstoječi poslovni model. 

Glede na to, da je na tovrstnem področju odprtih še veliko smeri, bi bilo smiselno raziskati, ali 

so finančne institucije res bolj toge od drugih organizacij pri snovanju in inoviranju poslovnih 

modelov ter kdaj je dejansko treba inovirati poslovni model. Raziskati bi torej bilo treba, koliko 

dejavnikov, novosti mora vplivati na poslovni model, da ga lahko pričnemo inovirati in da vse 

te spremembe razumemo kot inovacijo poslovnega modela. 

Poleg navedenega bi bilo v raziskavo smiselno zajeti: 

– več udeležencev v izbrani banki, ki jih zaradi časovne stiske nismo uspeli pridobiti, 

– več bank ali drugih finančnih institucij, ki so se jih zunanje spremembe ravno tako 

dotaknile, s čimer bi dobili verodostojnejše rezultate, 

– vse posredne in neposredne tekmece ter analizirati njihove poslovne modele. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Vprašalnik 

Priloga 2  Vprašalnik (Transkripcija intervjuja z osebo A) 

Priloga 3 Vprašalnik (Transkripcija intervjuja z osebo B) 

Priloga 4  Vprašalnik (Transkripcija intervjuja z osebo C) 

Priloga 5  Vprašalnik (Transkripcija intervjuja z osebo D) 

Priloga 6  Vprašalnik (Transkripcija intervjuja z osebo E) 

Priloga 7 Kanvas obstoječega poslovnega modela 

Priloga 8 Kanvas inoviranega poslovnega modela





Priloga 1 

 

Vprašalnik o poslovnem modelu potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki 

Spoštovani/-a g./ga. Tako za potrebe magistrske naloge kot tudi z namenom inoviranja 

poslovnega modela izbrane banke vas vljudno naprošam za sodelovanje v intervjuju in za vaše 

odgovore na vprašanja. Celoten intervju bo objavljen v magistrski nalogi na temo potrošniško 

financiranje na prodajnih mestih z namenom inoviranja poslovnega modela v izbrani banki.  

 

1. Koliko časa ste že zaposleni v izbrani banki? 

2. Katero področje pokrivate v izbrani banki in kakšna je vaša funkcija? 

3. Ali ste do sedaj kadarkoli opredeljevali delovanje določene storitve ali produkta kot 

poslovni model?  

a. Če je vaš odgovor NE, me zanima, ali menite, da bi moralo biti drugače, oziroma 

ali smatrate, da če bi opredelili poslovni model, da bi imeli boljšo predstavo o 

delovanju posamezne storitve/produkta na trgu? 

4. Ali menite, da bi morali vpeljati opredelitev poslovnega modela za vsak produkt/storitev, 

ki ga/jo ponujate na trgu?  

a. Če ste odgovorili z DA, me zanima, zakaj? 

5. Kako interpretirate obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki, proces znotraj poslovnega modela in udeležence, ki skrbijo, da proces poteka 

nemoteno? 

a. Ali smatrate, da je obstoječi poslovni model potreben prenove?  

  

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Segment strank 

Velika podjetja, ki niso v stečaju, niso 

blokirana, imajo poslovalnico v fizični 

obliki, dostop do interneta, računalnik 

tiskalnik, izrazijo potrebe po navedenem 

produktu. 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa 

izdelka na obroke v izbrani 

poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno 

pogodbo o kreditnem posredovanju: 

– starost minimalno 18 let, 

– maksimalno 75 let, 

– dohodek minimalno 673 EUR, 

– aktiven transakcijski račun, 

zaposlena oseba, 

– upokojena oseba, 

– oseba na porodniškem dopustu. 

Osrednja vrednost 
Možnost prodaje na lažji, obročni način. 

Z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne 

trgovec. 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če 

si ga kupec ne more privoščiti na 

enkraten način. 
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6. Kako po vašem mnenju na obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na 

prodajnih mestih v izbrani banki vplivajo zunanji dejavniki, kot so: 

a. pravno okolje – sprememba zakonodaje, 

b. tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za plačevanje, 

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Distribucijski kanali 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

Odnos s stranko 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna 

plačila na prodajnih mestih. 

– Osebni bančni skrbnik. 

Tok prihodkov 
/ 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve 

kredita ter obrestne mere in 

transakcijskega računa, če ga kupec 

odpre ali ima odprtega pri izbrani 

banki. 

Ključni viri 

– Asistenca na prodajnem mestu 

oziroma  brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna 

izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje 

prodajalcev v primeru uspešne 

sklenitve kredita, 

– oprema: računalnik, telefon, avto za 

izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov, 

ki ga zagotovi prodajno mesto. 

 

– Brezhibna podpora kupcu v 

poprodajnem procesu.  

– Ljudje in znanje. 

Ključne aktivnosti 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije na 

osnovi povpraševanja, 

– Poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov). 

– Poprodajne aktivnosti. 

Ključna partnerstva Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na področju obročnih plačil na prodajnih 

mestih.  

Stroški – Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije, 

– strošek razvoja spletne stran. 



Priloga 1 

 

c. konkurenca – tehnološko napredni tekmeci, ki so hitro fleksibilni, 

d. povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti 

produktov/storitev.  

7. Ali menite, da izbrana banka lahko sledi spremembam zunanjih dejavnikov, naštetih v 

zgornji točki, in lahko konkurira glavnim tekmecem v panogi? 

8. Kako bi moral po vašem mnenju biti zasnovan proces in kateri bi morali biti udeleženci 

potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki, če bi sledil spremembam, 

ki jih narekujejo zunanji dejavniki pri vprašanju številka 7?  

9. Kakšen poslovni model bi bil po vašem mnenju model prihodnosti potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih?
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Vprašalnik o poslovnem modelu potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki  

(Transkripcija intervjuja z osebo A) 

Spoštovani/-a g./ga. Tako za potrebe magistrske naloge kot tudi z namenom inoviranja 

poslovnega modela izbrane banke vas vljudno naprošam za sodelovanje v intervjuju in za vaše 

odgovore na vprašanja. Celoten intervju bo objavljen v magistrski nalogi na temo potrošniško 

financiranje na prodajnih mestih z namenom inoviranja poslovnega modela v izbrani banki. 

1. Koliko časa ste že zaposleni v izbrani banki?  

O: Več kot 20 let. 

2. Katero področje pokrivate v izbrani banki in kakšna je vaša funkcija? 

O:  Področje fizičnih oseb in pravnih oseb, transakcijski računi, storitve, plačilni promet, razvoj 

in trženje. 

3. Ali ste do sedaj kadarkoli opredeljevali delovanje določene storitve ali produkta kot 

poslovni model?   

O:  DA, vendar ne s pomočjo orodja Canvas. 

a. Če je vaš odgovor NE, me zanima, ali menite, da bi moralo biti drugače, 

oziroma ali smatrate, da če bi opredelili poslovni model, da bi imeli boljšo 

predstavo o delovanju posamezne storitve/produkta na trgu?  

4. Ali menite, da bi morali vpeljati opredelitev poslovnega modela za vsak 

produkt/storitev, ki ga/jo ponujate na trgu? 

  O:  DA. 

a. Če ste odgovorili z DA, me zanima, zakaj?  

O:  V kolikor opredeliš poslovni model tudi na papirju in ne samo v glavi, imaš možnost 

preglednejšega pregleda nad postavkami poslovnega modela. Veš, kje se nahajaš, h komu se 

boš osredotočil, in vidiš rezultat – stroške, prihodke in končni efekt, ki ti ga bo določen produkt 

ali storitev prinesla.  

5. Kako ocenjujete obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni popolnoma 

nefunkcionalen, 10 pa zelo funkcionalen?  

O:  6. 

a. Ali smatrate, da je obstoječi poslovni model potreben prenove?   

O:  DA. 
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GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Segment strank 

Velika podjetja, ki niso v stečaju, niso 

blokirana, imajo poslovalnico v fizični 

obliki, dostop do interneta, računalnik 

tiskalnik, izrazijo potrebe po navedenem 

produktu. 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa 

izdelka na obroke v izbrani 

poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno 

pogodbo o kreditnem posredovanju: 

– starost minimalno 18 let,  

– maksimalno 75 let, 

– dohodek minimalno 673 EUR, 

– aktiven transakcijski račun, 

zaposlena oseba,  

– upokojena oseba,  

– oseba na porodniškem dopustu. 

Osrednja vrednost 

Možnost prodaje na lažji, obročni način. 

Z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne 

trgovec. 

 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če 

si ga kupec ne more privoščiti na 

enkraten način. 

Distribucijski 

kanali 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

Odnos s stranko 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna plačila 

na prodajnih mestih. 

– Osebni bančni skrbnik. 

Tok prihodkov 
/ 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve 

kredita ter obrestne mere in 

transakcijskega računa, če ga kupec 

odpre ali ima odprtega pri izbrani 

banki. 

 

Ključni viri 

– Asistenca na prodajnem mestu oziroma  

brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje prodajalcev 

v primeru uspešne sklenitve kredita, 

– oprema: računalnik, telefon, avto za 

izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov, ki 

ga zagotovi prodajno mesto. 

– Brezhibna podpora kupcu v 

poprodajnem procesu.  

– Ljudje in znanje. 
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6. Kako interpretirate obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih 

v izbrani banki, proces znotraj poslovnega modela in udeležence, ki skrbijo, da proces 

poteka nemoteno? 

O:  Sam obstoječ poslovni model deluje v redu, vendar bi z avtomatizacijo določenih 

aktivnosti/postopkov in zmanjšanjem birokracije lahko postali bolj konkurenčni. Bolj ko je 

poslovni model enostaven, lažje prodaš izdelek/storitev. 

7. Kako po vašem mnenju na obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na 

prodajnih mestih v izbrani banki vplivajo zunanji dejavniki, kot so: 

a. Pravno okolje – sprememba zakonodaje:  

O:  Vpliva precej, saj so banke podvržene večini, če ne celo vsem spremembam 

zakonodaje (takšne in drugačne). Morajo jih upoštevati in implementirati v svoje 

produkte/storitve, v kolikor se nanašajo na njih.  

b. Tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za 

plačevanje:  

O:  Ravno tako tudi ta dejavnik vpliva na obstoječ poslovni model, kot tudi 

prejšnji. Poslovni model bi se mogel posodobiti skladno s tehnološkimi 

spremembami, ki jih narekuje trg.  

c. Konkurenca – tehnološko napredni tekmeci, ki so hitro fleksibilni:  

O:  V kolikor bi želeli z obstoječim poslovnim modelom biti konkurenčni, bi jim 

morali slediti. Pomemben dejavnik, ki pa ni nujno v ospredju. 

d. Povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti 

produktov/storitev:  

O: Navedeni dejavnik vpliva na obstoječi poslovni model, saj če ni 

povpraševanja, ni posla. Dejansko pa lahko z dobrim poslovnim modelom 

ustvariš umetno povpraševanje. Tako lahko trdim, da navedeni dejavnik še 

najmanj vpliva na obstoječ poslovni model. 

GRADNIK 

OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Ključne aktivnosti 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije na 

osnovi povpraševanja.  

– Poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov). 

 

– Poprodajne aktivnosti. 

Ključna partnerstva 
Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na področju obročnih plačil na prodajnih 

mestih.  

Stroški 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije, 

– strošek razvoja spletne strani. 
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8. Ali menite, da izbrana banka lahko sledi spremembam zunanjih dejavnikov, naštetih 

v zgornji točki, in lahko konkurira glavnim tekmecem v panogi? 

O:  Izbrana banka bi lahko sledila, če ne bi bila toliko podvržena prvemu dejavniku – 

zakonodaji. Zaradi močnega vpliva zakonodaje ima omejene možnosti. Vedno se sicer lahko 

najdejo kakšne rešitve, vendar ne takoj ob spremembah, ki jih zahtevajo zunanji dejavniki. 

9. Kako bi moral po vašem mnenju biti zasnovan proces in kateri bi morali biti 

udeleženci potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki, če bi sledil 

spremembam, ki jih narekujejo zunanji dejavniki pri vprašanju številka 7?  

O:  V kolikor bi izbrana banka želela doseči fleksibilnost, ki jo ima trenutno konkurenca, bi 

moral biti proces avtomatiziran in zasnovan tako, da kupec poda vlogo za odobritev kredita sam 

preko mobilnega telefona. Odobritev in sklenitev kredita se izvaja pri pravni osebi, ki ni banka. 

Nato to podjetje proda terjatev banki. V procesu je tako udeležen kupec, vse drugo je 

avtomatizirano.  

10. Kakšen poslovni model bi bil po vašem mnenju model prihodnosti potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih?  

O:  Model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih bi moral biti zasnovan tako, da se ga 

izvaja z obročnim plačilom preko kartic, ne pa preko kredita. V kolikor opazujemo obstoječi 

primer, še vedno smatram to, da bi se pričelo odobravati kredite preko telefona zaradi večje 

zasebnosti in fleksibilnosti na trgu.
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Vprašalnik o poslovnem modelu potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki 

(Transkripcija intervjuja z osebo B) 

Spoštovani/-a g./ga. Tako za potrebe magistrske naloge kot tudi z namenom inoviranja 

poslovnega modela izbrane banke vas vljudno naprošam za sodelovanje v intervjuju in za vaše 

odgovore na vprašanja. Celoten intervju bo objavljen v magistrski nalogi na temo potrošniško 

financiranje na prodajnih mestih z namenom inoviranja poslovnega modela v izbrani banki.  

1. Koliko časa ste že zaposleni v izbrani banki?  

O:  19 let. 

2. Katero področje pokrivate v izbrani banki in kakšna je vaša funkcija? 

O:  Sektor pravnih poslov, direktor sektorja. 

3. Ali ste do sedaj kadarkoli opredeljevali delovanje določene storitve ali produkta kot 

poslovni model?   

O: Seznanjen sem, da se je znotraj banke pripravljalo poslovne modele, vendar sam nisem bil 

udeležen v pripravi.  

a. Če je vaš odgovor NE, me zanima, ali menite, da bi moralo biti drugače, 

oziroma ali smatrate, da če bi opredelili poslovni model, da bi imeli boljšo 

predstavo o delovanju posamezne storitve/produkta na trgu?  

4. Ali menite, da bi morali vpeljati opredelitev poslovnega modela za vsak 

produkt/storitev, ki ga/jo ponujate na trgu?  

O: Da. 

a. Če ste odgovorili z DA, me zanima, zakaj?  

O: Glejte, stvari so precej bolj transparentne, če jih napišeš ali narišeš. Imaš celosten pregled 

nad neko zadevo, ki jo hočeš ponuditi na trgu. Nekako logično je, da si vizualiziramo, kaj 

počnemo, za koga to počnemo in kakšno vrednost bo to prineslo nam in drugim. 

5. Kako ocenjujete obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki na lestvici od 1 do 10, pri čemur 1 pomeni popolnoma 

nefunkcionalen, 10 pa zelo funkcionalen?  

O: 7. 

a. Ali smatrate, da je obstoječi poslovni model potreben prenove?  

O: DA. 
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GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Segment strank 

Velika podjetja, ki niso v stečaju, niso 

blokirana, imajo poslovalnico v fizični 

obliki, dostop do interneta, računalnik 

tiskalnik, izrazijo potrebe po navedenem 

produktu. 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa 

izdelka na obroke v izbrani 

poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno 

pogodbo o kreditnem posredovanju: 

– starost minimalno 18 let,  

– maksimalno 75 let, 

– dohodek minimalno 673 EUR, 

– aktiven transakcijski račun, 

zaposlena oseba,  

– upokojena oseba,  

– oseba na porodniškem dopustu. 

Osrednja vrednost 

Možnost prodaje na lažji, obročni način. 

Z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne 

trgovec. 

 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če 

si ga kupec ne more privoščiti na 

enkraten način. 

Distribucijski 

kanali 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

Odnos s stranko 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna plačila 

na prodajnih mestih. 

– Osebni bančni skrbnik. 

Tok prihodkov 
/ 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve 

kredita ter obrestne mere in 

transakcijskega računa, če ga kupec 

odpre ali ima odprtega pri izbrani 

banki. 

Ključni viri 

– Asistenca na prodajnem mestu oziroma  

brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje prodajalcev 

v primeru uspešne sklenitve kredita, 

– oprema: računalnik, telefon, avto za 

izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov, ki 

ga zagotovi prodajno mesto. 

– Brezhibna podpora kupcu v 

poprodajnem procesu.  

– Ljudje in znanje. 
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6. Kako interpretirate obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih 

v izbrani banki, proces znotraj poslovnega modela in udeležence, ki skrbijo, da proces 

poteka nemoteno? 

O: Obstoječi model potrošniškega financiranja ni slab, je pa njegov proces precej 

zakompliciran. Predpostavljam, da bi lahko bilo manj udeležencev v procesu, predvsem tu 

ciljam na to, da bi sam proces bil avtomatiziran. S tem bi zmanjšali število udeležencev v 

procesu, posledično v poslovnem modelu in bi poenostavili tako proces kot poslovni model.  

7. Kako po vašem mnenju na obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na 

prodajnih mestih v izbrani banki vplivajo zunanji dejavniki, kot so: 

a. Pravno okolje – sprememba zakonodaje:  

O: Z mojega pravniškega vidika tovrstni dejavniki vedno vplivajo na tovrstni 

poslovni model in ga spreminjajo.  Zakonodajo moramo upoštevati in ne 

moremo se izogniti njeni implementaciji. 

b. Tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za 

plačevanje:  

O: Tudi pri tem dejavniku smatram, da so tehnološke spremembe izredno močan 

dejavnik, ki vpliva na dotičen poslovni model. Ne gre jih spregledati, moramo 

jih upoštevati in implementirati.  

c. Konkurenca – tehnološko napredni tekmeci, ki so hitro fleksibilni:  

O: Konkurenca je lahko zelo dvoumen dejavnik. Na trg lahko pride z novostmi, 

ki pa niso tako zelo uspešne kot prvotno zgledajo. V kolikor jim takoj sledimo 

in jih implementiramo, smo lahko takoj na istem kot oni. Pomemben dejavnik, 

vendar manj kot prva dva zgornja. Potrebno je spremljati konkurenco, ji slediti, 

vendar ne za vsako ceno.  

d. Povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti 

produktov/storitev:  

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Ključne aktivnosti 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije na 

osnovi povpraševanja,  

– Poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov). 

 

– Poprodajne aktivnosti. 

Ključna partnerstva 
Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na področju obročnih plačil na prodajnih 

mestih.  

Stroški 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije, 

– strošek razvoja spletne strani. 
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O: Povpraševanje je ključen dejavnik, ki nam pove, ali je trg pripravljen na nek 

produkt, neko storitev ali ne. Ni pa bistvenega pomena. V kolikor ni 

povpraševanja, ga lahko ustvarimo. Na ta dejavnik ne bi dajal večjega pomena. 

 

8. Ali menite, da izbrana banka lahko sledi spremembam zunanjih dejavnikov, naštetih 

v zgornji točki, in lahko konkurira glavnim tekmecem v panogi? 

O: Da. Izbrana banka lahko sledi spremembam, ki jih narekujejo zgornji dejavniki, vendar z 

omejitvami, ki bistveno vplivajo na zmožnost sklenitve samega posla. 

9. Kako bi moral po vašem mnenju biti zasnovan proces in kateri bi morali biti 

udeleženci potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki, če bi sledil 

spremembam, ki jih narekujejo zunanji dejavniki pri vprašanju številka 7?  

O: Da bi izbrana banka lahko sledila spremembam, ki jih narekujejo dejavniki, o katerih sva 

prejle govorila, bi bilo potrebno proces oblikovati tako, da izbrana banka ne bi več odobravala 

kreditov oziroma bi zanjo to izvajal nekdo drug. Torej kreditodajalec bi lahko bila neka zunanja 

institucija (mogoče trgovina sama), banka bi lahko za to institucijo opravljala storitev odobritve 

kredita in vpogleda v Sisbon, vendar bi sklenitev in odobritev kredita bila v rokah zunanje 

institucije. Seveda bi banka potem te kredite odkupila po neki diskontirani ceni od zunanjega 

izvajalca. Tu velja razmisliti o tem, da kredit sklepa sam kupec, brez pomoči trgovca.  

10. Kakšen poslovni model bi bil po vašem mnenju model prihodnosti potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih?  

O: Kot futuristični model sam vidim (če se postavim v vlogo kupca) nakup nekega izdelka na 

obroke tako, da ga sklenem sam. Zame bi bil idealen poslovni model model, kjer lahko sam 

izpeljem vse, še najraje s pomočjo telefona. Glede na današnje trende menim, da bi to bil z 

lahkoto model prihodnosti. 
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Vprašalnik o poslovnem modelu potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki 

(Transkripcija intervjuja z osebo C) 

Spoštovani/-a g./ga. Tako za potrebe magistrske naloge kot tudi z namenom inoviranja 

poslovnega modela izbrane banke vas vljudno naprošam  za sodelovanje v intervjuju in za vaše 

odgovore na vprašanja. Celoten intervju bo objavljen v magistrski nalogi na temo potrošniško 

financiranje na prodajnih mestih z namenom inoviranja poslovnega modela v izbrani banki.  

1. Koliko časa ste že zaposleni v izbrani banki? 

O: 32 let. 

2. Katero področje pokrivate v izbrani banki in kakšna je vaša funkcija? 

O: Področje prodaje in razvoja transakcijskih računov in kreditov za fizične osebe. Direktor. 

3. Ali ste do sedaj kadarkoli opredeljevali delovanje določene storitve ali produkta kot 

poslovni model? 

O: DA. 

a. Če je vaš odgovor NE, me zanima, ali menite, da bi moralo biti drugače, 

oziroma ali smatrate, da če bi opredelili poslovni model, da bi imeli boljšo 

predstavo o delovanju posamezne storitve/produkta na trgu?  

4. Ali menite, da bi morali vpeljati opredelitev poslovnega modela za vsak 

produkt/storitev, ki ga/jo ponujate na trgu?  

O: DA. 

a. Če ste odgovorili z DA, me zanima, zakaj?  

O: Predvsem zaradi tega, da vidimo, ali je nek produkt/storitev profitabilen ali ne.  

5. Kako ocenjujete obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni popolnoma 

nefunkcionalen, 10 pa zelo funkcionalen?  

O: 7. 

a. Ali smatrate, da je obstoječi poslovni model potreben prenove?  

O: DA. 
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GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Segment strank 

Velika podjetja, ki niso v stečaju, niso 

blokirana, imajo poslovalnico v fizični 

obliki, dostop do interneta, računalnik 

tiskalnik, izrazijo potrebe po navedenem 

produktu. 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa 

izdelka na obroke v izbrani 

poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno 

pogodbo o kreditnem posredovanju: 

– starost minimalno 18 let,  

– maksimalno 75 let, 

– dohodek minimalno 673 EUR, 

– aktiven transakcijski račun, 

zaposlena oseba,  

– upokojena oseba,  

– oseba na porodniškem dopustu. 

Osrednja vrednost 

Možnost prodaje na lažji, obročni način. 

Z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne 

trgovec. 

 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če 

si ga kupec ne more privoščiti na 

enkraten način. 

Distribucijski 

kanali 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

Odnos s stranko 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna plačila 

na prodajnih mestih. 

– Osebni bančni skrbnik. 

Tok prihodkov 
/ 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve 

kredita ter obrestne mere in 

transakcijskega računa, če ga kupec 

odpre ali ima odprtega pri izbrani 

banki. 

Ključni viri 

– Asistenca na prodajnem mestu oziroma  

brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje prodajalcev 

v primeru uspešne sklenitve kredita, 

– oprema: računalnik, telefon, avto za 

izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov, ki 

ga zagotovi prodajno mesto. 

– Brezhibna podpora kupcu v 

poprodajnem procesu.  

– Ljudje in znanje. 
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6. Kako interpretirate obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih 

v izbrani banki, proces znotraj poslovnega modela in udeležence, ki skrbijo, da proces 

poteka nemoteno?  

O: Obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki menim, da 

je zasnovan dobro. Bi pa lahko spremenili obstoječi proces poslovnega modela in skrčili 

udeležence v procesu. S tem mislim, da bi bilo potrebno določene korake, kot so odobritev 

kredita, pregled dokumentacije, podpis dokumentacije, avtomatizirati. 

7. Kako po vašem mnenju na obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na 

prodajnih mestih v izbrani banki vplivajo zunanji dejavniki, kot so: 

a. Pravno okolje – sprememba zakonodaje.  

O: Navedeni dejavnik vpliva na poslovni model zelo negativno in ga smatram 

kot prvi dejavnik za nujno uveljavitev sprememb.  

b. Tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za 

plačevanje: 

O: Gre za pozitiven dejavnik, ki močno vpliva na obstoječi poslovni model in 

bi ga bilo treba upoštevati. Po pomembnosti bi ga izenačil s prvim omenjenim 

dejavnikom – zakonodajo. 

c. Konkurenca – tehnološko napredni tekmeci, ki so hitro fleksibilni:  

O: Konkurenca je pozitiven dejavnik, ki te v bistvu prisili, da greš naprej, da ji 

slediš. Ni pa tako pomemben dejavnik, kot so tehnološke spremembe. Ne bi ji 

dal prevelikega poudarka. 

d. Povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti 

produktov/storitev:   

O: Gre za pomemben dejavnik, pozitiven, vendar v rangu z dejavnikom 

konkurence, torej ne vpliva tako močno na obstoječi poslovni model.  

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Ključne aktivnosti 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije na 

osnovi povpraševanja,  

– Poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov). 

 

– Poprodajne aktivnosti. 

Ključna partnerstva 
Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na področju obročnih plačil na prodajnih 

mestih.  

Stroški 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije, 

– strošek razvoja spletne strani. 
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O: Zaradi lastne lažje predstave bi ocenil po pomembnosti s številkami od 1 do 5 pravno okolje  

in tehnološke spremembe s 5, konkurenco in povpraševanje trga pa z 2. 

8. Ali menite, da izbrana banka lahko sledi spremembam zunanjih dejavnikov, naštetih 

v zgornji točki, in lahko konkurira glavnim tekmecem v panogi? 

O: Menim, da izjemno težko sledi, predvsem zaradi tega, ker pogoji niso izenačeni za vse 

konkurente v panogi. S tem mislim na trenutne omejitve, ki jih je izbrana banka bila prisiljena 

vpeljati in ki izvirajo iz dejavnika pravno okolje.  

9. Kako bi moral po vašem mnenju biti zasnovan proces in kateri bi morali biti 

udeleženci potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki, če bi sledil 

spremembam, ki jih narekujejo zunanji dejavniki pri vprašanju številka 7?  

O: Proces bi moral biti zasnovan tako, da bi kupec vse naredil sam brez trgovca, in sicer z 

uporabo mobilnega telefona. Akterja v poslovnem procesu in posledično modelu sta dva – 

kupec in kreditodajalec.  

10. Kakšen poslovni model bi bil po vašem mnenju model prihodnosti potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih?  

O: Poslovni model, v katerem bi kreditodajalec imel razvito aplikacijo, prek katere bi se kupec 

identificiral – na daljavo. Aplikacija bi preverila boniteto in odobrila ali zavrnila sam kredit. 

Tako prodajalec kot kupec bi informacijo dobila hkrati, in sicer po podpisu pogodbe kupca.
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Vprašalnik o poslovnem modelu potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki 

(Transkripcija intervjuja z osebo D) 

Spoštovani/-a g./ga. Tako za potrebe magistrske naloge kot tudi z namenom inoviranja 

poslovnega modela izbrane banke vas vljudno naprošam za sodelovanje v intervjuju in za vaše 

odgovore na vprašanja. Celoten intervju bo objavljen v magistrski nalogi na temo potrošniško 

financiranje na prodajnih mestih z namenom inoviranja poslovnega modela v izbrani banki.  

1. Koliko časa ste že zaposleni v izbrani banki? 

O:V izbrani banki sem zaposlen 13 let. 

2. Katero področje pokrivate v izbrani banki in kakšna je vaša funkcija? 

O: Pokrivam področje poslovnih procesov, smer krediti, depoziti, in sicer sem v funkciji 

projektnega vodje.  

3. Ali ste do sedaj kadarkoli opredeljevali delovanje določene storitve ali produkta kot 

poslovni model?  

O: DA. 

a. Če je vaš odgovor NE, me zanima, ali menite, da bi moralo biti drugače, 

oziroma ali smatrate, da če bi opredelili poslovni model, da bi imeli boljšo 

predstavo o delovanju posamezne storitve/produkta na trgu?  

4. Ali menite, da bi morali vpeljati opredelitev poslovnega modela za vsak 

produkt/storitev, ki ga/jo ponujate na trgu?  

O: Menim, da bi morali skoraj za vsak produkt ali storitev vpeljati opredelitev poslovnega 

modela, v kolikor gre za komercialni produkt. V primeru, da gre za oblikovanje produkta ali 

storitve na zahtevo predpisane zakonodaje, menim, da poslovnega modela ni potrebno 

opredeljevati, saj ga je potrebno implementirati ne glede na prednosti, slabosti, ki jih novost, 

predpisana na podlagi zakonodaje, prinaša.  

 

a. Če ste odgovorili z DA, me zanima, zakaj?   

O: Prvo kot prvo je razlog v tem, da vidimo, koliko je posamezen produkt ali storitev 

profitabilna, kot drugo lažje določimo prioritete izvajanja, razvoja tega produkta/storitve glede 

na druge aktivne projekte in seveda nam opredelitev pomaga oceniti smiselnost implementacije 

produkta/storitve.  
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5. Kako ocenjujete obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni popolnoma 

nefunkcionalen, 10 pa zelo funkcionalen? 

O: 3. 

a. Ali smatrate, da je obstoječi poslovni model potreben prenove?  

O: DA. 

 

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Segment strank 

Velika podjetja, ki niso v stečaju, niso 

blokirana, imajo poslovalnico v fizični 

obliki, dostop do interneta, računalnik 

tiskalnik, izrazijo potrebe po navedenem 

produktu. 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa 

izdelka na obroke v izbrani 

poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno 

pogodbo o kreditnem posredovanju: 

– starost minimalno 18 let,  

– maksimalno 75 let, 

– dohodek minimalno 673 EUR, 

– aktiven transakcijski račun, 

zaposlena oseba,  

– upokojena oseba,  

– oseba na porodniškem dopustu. 

Osrednja vrednost 

Možnost prodaje na lažji, obročni način. 

Z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne 

trgovec. 

 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če 

si ga kupec ne more privoščiti na 

enkraten način. 

Distribucijski 

kanali 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

Odnos s stranko 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna plačila 

na prodajnih mestih. 

– Osebni bančni skrbnik. 

Tok prihodkov 
/ 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve 

kredita ter obrestne mere in 

transakcijskega računa, če ga kupec 

odpre ali ima odprtega pri izbrani 

banki. 
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6. Kako interpretirate obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih 

v izbrani banki, proces znotraj poslovnega modela in udeležence, ki skrbijo, da proces 

poteka nemoteno? 

O: Menim, da bi bilo potrebno obstoječi poslovni model nadgraditi oziroma ga modernizirati. 

Bistven je sam proces znotraj poslovnega modela, saj bi bilo pri slednjem smiselno opredeliti 

enostavnejši postopek, s spletno izmenjavo podatkov, avtomatskim pregledom podatkov, brez 

dodatnega ročnega vnosa, elektronskim podpisom podatkov. S tem bi zmanjšali število 

udeležencev v procesu in doprinesli nižanje stroškov.  

7. Kako po vašem mnenju na obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na 

prodajnih mestih v izbrani banki vplivajo zunanji dejavniki, kot so: 

a. Pravno okolje – sprememba zakonodaje:  

O: Prvi, glavni dejavnik, ki izbrani banki zelo omejuje možnosti realizacije 

poslov, zmanjšuje sklepanje novih pogodb.  

b. Tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za 

plačevanje:  

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Ključni viri 

– Asistenca na prodajnem mestu oziroma  

brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje prodajalcev 

v primeru uspešne sklenitve kredita, 

– oprema: računalnik, telefon, avto za 

izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov, ki 

ga zagotovi prodajno mesto. 

 

– Brezhibna podpora kupcu v 

poprodajnem procesu.  

– Ljudje in znanje. 

Ključne aktivnosti 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije na 

osnovi povpraševanja 

– Poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov). 

 

– Poprodajne aktivnosti. 

Ključna partnerstva – Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na področju obročnih plačil na 

prodajnih mestih.  

Stroški 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije, 

– strošek razvoja spletne strani. 



Priloga 5 

 

O: Gre za opcijski dejavnik, ki pa ni ključen. Izbrano banko sili v nadgradnjo 

poslovnega modela. V kolikor ga ne upoštevamo, lahko obstoječi poslovni 

model še vedno deluje. 

c. Konkurenca – tehnološko napredni tekmeci, ki so hitro fleksibilni:   

O: Menim, da navedeni dejavnik precej vpliva – skoraj enako kot zakonodaja. 

Ravno zaradi slednje pravila igre niso enaka in konkurenca sili izbrano banko v 

spremembo poslovnega modela, v kolikor želi izbrana banka še naprej delovati 

z navedenim produktom na trgu.  

d. Povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti 

produktov/storitev:  

O: Povpraševanje trga lahko precej vpliva ali pa nima bistvenega pomena. 

Razlika je v tem, kako veliko je prodajno mesto, ki povprašuje, nekateri želijo, 

da se produkt v celoti prilagaja njihovemu procesu. Medtem ko so pri manjših 

prodajnih mestih večinoma postopki standardizirani in povpraševanje nima 

bistvenega pomena.  

8. Ali menite, da izbrana banka lahko sledi spremembam zunanjih dejavnikov, naštetih 

v zgornji točki, in lahko konkurira glavnim konkurentom v panogi? 

O: Da, v kolikor gledamo iz tehničnega vidika – nadgradnja aplikacije, poenostavitev postopka 

odobritve in sklepanja kredita. Po drugi strani pa moramo upoštevati veljavno zakonodajo, kar 

nam ne glede na to, kako zelo se trudimo izpolniti zahteve drugih dejavnikov, onemogoča enako 

realizacijo kot konkurentom. Spremembam je potrebno slediti in je skoraj neizogibno, da jim 

ne bi sledili, kljub temu da to pomeni, da ne moremo konkurirati glavnim konkurentom v 

panogi.  

9. Kako bi moral po vašem mnenju biti zasnovan proces in kateri bi morali biti 

udeleženci potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki, če bi sledil 

spremembam, ki jih narekujejo zunanji dejavniki pri vprašanju številka 7?  

O: Tu je potrebno razumeti, da imamo dva ključna pristopa, in sicer pristop, ko stranka pride v 

trgovino (fizična trgovina), in pristop, ko stranka nakupuje v spletni trgovini.  Prvo se moramo 

vprašati po identifikaciji stranke, saj je potrebno stranko sprva identificirati na štiri oči, šele 

nato lahko naprej zasnujemo proces. Oba pristopa bi morala imeti pokrite opcije vnosa 

podatkov v sistem (stranka ali trgovec), definiranje pripomočka za vnos podatkov v sistem  

(telefon, tablica), vzpostavljena bi morala biti sprotna kontrola podatkov, avtomatska 

odobritev/zavrnitev kredita, elektronska pogodba in podpisi, dopusten pregled pogodbe. Torej, 

če povzamem, proces bi moral biti delno avtomatiziran, udeleženci pa stranka in kreditodajalec, 

v izjemnih primerih tudi prodajalec, na primer, da se omogoči sklenitev kredita tudi ljudem, ki 

ne uporabljajo mobilnih telefonov. 
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10. Kakšen poslovni model bi bil po vašem mnenju model prihodnosti potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih?  

O: V kolikor gledamo res v daljno prihodnost, smatram, da bo razvoj tehnologije šel tako daleč, 

da se bo identifikacija izvajala na drugačne načine, in sicer s pomočjo čipov, prstnih odtisov, 

prepoznavanja obraza, kaj jaz sedaj vem še česa. Dejstvo je, da fizične identifikacije, kot jo 

poznamo danes, ne bo več. Zavedati se moramo, da tudi trgovine kot takšne v fizični obliki ne 

bodo več obstajale. Načini plačila bodo povezani z identifikacijo, ravno tako bo izmenjava 

podatkov v enem skupnem sistemu (npr. DURS, SISBON). Interakcija bo med kupcem in 

kreditodajalcem. V kolikor bo stranka imela denar, ji bo takoj bremenilo transakcijski račun, v 

nasprotnem primeru se ji bo oblikovalo kredit. Stranka se bo izključno pogovarjala s 

kreditodajalcem. Šla bo v trgovino, izbrala televizijo, skenirala čip in od takrat dalje bo sistem 

imel vse njene podatke in bo takoj izvedela, na kakšen način lahko izvede plačilo. 
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Vprašalnik o poslovnem modelu potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v 

izbrani banki 

(Transkripcija intervjuja z osebo E) 

Spoštovani/-a g./ga. Tako za potrebe magistrske naloge kot tudi z namenom inoviranja 

poslovnega modela izbrane banke vas vljudno naprošam  za sodelovanje v intervjuju in za vaše 

odgovore na vprašanja. Celoten intervju bo objavljen v magistrski nalogi na temo potrošniško 

financiranje na prodajnih mestih z namenom inoviranja poslovnega modela v izbrani banki.  

1. Koliko časa ste že zaposleni v izbrani banki? 

O: V izbrani banki sem zaposlen 10 let. 

2. Katero področje pokrivate v izbrani banki in kakšna je vaša funkcija? 

O: Pokrivam področje informacijske tehnologije. Direktor. 

3. Ali ste do sedaj kadarkoli opredeljevali delovanje določene storitve ali produkta kot 

poslovni model? 

O: DA. 

a. Če je vaš odgovor NE, me zanima, ali menite, da bi moralo biti drugače, 

oziroma ali smatrate, da če bi opredelili poslovni model, da bi imeli boljšo 

predstavo o delovanju posamezne storitve/produkta na trgu?  

4. Ali menite, da bi morali vpeljati opredelitev poslovnega modela za vsak 

produkt/storitev, ki ga/jo ponujate na trgu?  

O: Moj odgovor je absolutno pozitiven.   

a. Če ste odgovorili z DA, me zanima, zakaj?  

O: Opredelitev poslovnega modela nam (če smo realni) prikaže dobičkonosnost posameznega 

posla ali širše samega podjetja. Ravno tako lahko na podlagi opredelitve podelimo prioriteto 

izvajanja nalog in kaj ima podjetje od tega. 

5. Kako ocenjujete obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na prodajnih 

mestih v izbrani banki na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni popolnoma 

nefunkcionalen, 10 pa zelo funkcionalen?  

O: 5. 

a. Ali smatrate, da je obstoječi poslovni model potreben prenove?  

O: DA. 
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GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Segment strank 

Velika podjetja, ki niso v stečaju, niso 

blokirana, imajo poslovalnico v fizični 

obliki, dostop do interneta, računalnik 

tiskalnik, izrazijo potrebe po navedenem 

produktu. 

Obiskovalci podjetij z namero nakupa 

izdelka na obroke v izbrani 

poslovalnici trgovinskega podjetja, s 

katerim ima izbrana banka sklenjeno 

pogodbo o kreditnem posredovanju: 

– starost minimalno 18 let,  

– maksimalno 75 let, 

– dohodek minimalno 673 EUR, 

– aktiven transakcijski račun, 

zaposlena oseba,  

– upokojena oseba,  

– oseba na porodniškem dopustu. 

Osrednja vrednost 

Možnost prodaje na lažji, obročni način. 

Z izterjavo se ukvarja izbrana banka in ne 

trgovec. 

 

Rešuje se problem nakupa izdelka, če 

si ga kupec ne more privoščiti na 

enkraten način. 

Distribucijski 

kanali 

– Lastna spletna stran, 

– spletna stran kreditnega posrednika, 

– poslovalnice kreditnih posrednikov, 

– poslovalnica banke. 

 

– Lastna spletna stran, 

– poslovalnica banke. 

Odnos s stranko 

– Osebni bančni skrbnik, 

– prodajni strokovnjak za obročna plačila 

na prodajnih mestih. 

– Osebni bančni skrbnik. 

Tok prihodkov 
/ 

Prihodki iz naslova stroškov odobritve 

kredita ter obrestne mere in 

transakcijskega računa, če ga kupec 

odpre ali ima odprtega pri izbrani 

banki. 

 

Ključni viri 

– Asistenca na prodajnem mestu oziroma  

brezhibna podpora trgovcu, 

– znanje trgovcev – redna izobraževanja, 

– stimulacija – nagrajevanje prodajalcev 

v primeru uspešne sklenitve kredita, 

– oprema: računalnik, telefon, avto za 

izvajanje vseh aktivnosti, 

– fizično okolje za sklepanje kreditov, ki 

ga zagotovi prodajno mesto. 

– Brezhibna podpora kupcu v 

poprodajnem procesu.  

– Ljudje in znanje. 
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6. Kako interpretirate obstoječi model potrošniškega financiranja na prodajnih mestih 

v izbrani banki, proces znotraj poslovnega modela in udeležence, ki skrbijo, da proces 

poteka nemoteno? 

O: Obstoječi poslovni model kot takšen deluje. Potrebno pa je nadgraditi procese znotraj 

samega poslovnega modela, in sicer poenostavitev postopka, zmanjšanje udeležencev ter 

avtomatiziranje določenih korakov v procesu. Vsekakor je potrebno razmisliti o prenovi modela 

kot takšnega. 

7. Kako po vašem mnenju na obstoječi poslovni model potrošniškega financiranja na 

prodajnih mestih v izbrani banki vplivajo zunanji dejavniki, kot so: 

a. Pravno okolje – sprememba zakonodaje:  

O: Zakonodajo moramo upoštevati, pa naj bo dobra ali slaba. Na dotični 

poslovni model vpliva od vseh dejavnikov najbolj, saj jo mora izbrana banka 

implementirati in se ravnati po njej.  

b. Tehnološke spremembe – vedno večja uporaba mobilnih telefonov za 

plačevanje:   

O: Z mojega vidika so tehnološke spremembe zelo velik dejavnik in dejavnik, 

ki zelo vpliva na oblikovanje poslovnega modela. Menim, da bi tehnološke 

spremembe morali jemati resno in jih pravočasno implementirati v poslovni 

model, saj smo le tako lahko konkurenčni. 

c. Konkurenca – tehnološko napredni tekmeci, ki so hitro fleksibilni:   

O: Konkurence ne smemo in ne moremo izpustiti z oči. Moramo jo spremljati 

in se gibati, najboljše pred njimi. Če nam pa to ne uspe, pa jim lahko sledimo. 

Zavedati se moramo, da ta dejavnik vpliva na oblikovanje poslovnega modela, 

mogoče bolj kot si mi mislimo. 

d. Povpraševanje trga – povpraševanje potrošnikov po enostavnosti 

produktov/storitev:   

GRADNIK 
OBSTOJEČI POSLOVNI MODEL 

Segment pravnih oseb - prodajna mesta Segment fizičnih oseb 

Ključne aktivnosti 

– Nadgradnja obstoječe aplikacije na 

osnovi povpraševanja,  

– Poprodajne aktivnosti (reševanje 

izzivov/problemov). 

 

– Poprodajne aktivnosti. 

Ključna partnerstva 
Vsa velika podjetja, s katerimi se sodeluje na področju obročnih plačil na prodajnih 

mestih.  

Stroški 

– Strošek dela, 

– strošek storitev, 

– strošek nagrajevanja, 

– strošek delitve prihodkov, 

– strošek razvoja in nadgradnje aplikacije, 

– strošek razvoja spletne strani. 
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O: Povpraševanje vpliva na ponudbo. To je dejstvo. Ponudbo lahko damo, 

vendar če ni povpraševanja, je ne bo nihče akceptiral. Je dejavnik, ki vpliva na 

poslovni model, vendar ga moramo upoštevati zmerno na enak način kot 

konkurenco. 

 

8. Ali menite, da izbrana banka lahko sledi spremembam zunanjih dejavnikov, naštetih 

v zgornji točki, in lahko konkurira glavnim tekmecem v panogi? 

O: Seveda lahko sledi, nekaterim mora slediti (nanašam se na zakonodajo). Ravno zaradi 

zakonodaje težko konkurira glavnim konkurentom v panogi, saj niso vsi konkurenti podvrženi 

isti zakonodaji. Z IT-vidika lahko rečem, da lahko sledimo tako povpraševanju kot konkurenci, 

kot tudi tehnološkim spremembam z lahkoto. Edino omejitev vidim v zakonodaji, ki ji moramo 

slediti, ne moremo pa z njo na trgu biti enakopravni konkurenci. Torej smo omejeni.  

9. Kako bi moral po vašem mnenju biti zasnovan proces in kateri bi morali biti 

udeleženci potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v izbrani banki, če bi sledil 

spremembam, ki jih narekujejo zunanji dejavniki pri vprašanju številka 7?  

O: Proces bi moral biti čim bolj enostaven in bi moral vsebovati čim manj udeležencev. Kar 

pomeni, da bi moral biti avtomatiziran in v celoti elektronski. 

10. Kakšen poslovni model bi bil po vašem mnenju model prihodnosti potrošniškega 

financiranja na prodajnih mestih?  

O: Kot model prihodnosti vidim takšen model, v katerem bo sodeloval kupec in v ozadju 

kreditodajalec. Predvidevam, da bodo kupci že vnaprej imeli predodobrenih nekaj sredstev in 

bodo vedeli, ali imajo še kaj sredstev prostih za obročni nakup ali ne. Obročna plačila na 

prodajnih mestih kot takšna ne bodo več obstajala, prodajalec ne bo več vpleten. 
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