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III 

POVZETEK  

Analiza poslovnega okolja podjetja je prvi in zelo pomemben korak za podjetje, ko se le-to 

odloči vstopiti na domači ali tuji trg z izdelkom ali storitvijo. Podjetje mora dobro poznati 

tako notranje kot zunanje okolje, da bi postalo konkurenčno na trgu. Pri notranjem okolju se 

je treba posvetiti prednostim in slabostim podjetja, pri zunanjem okolju pa priložnostim in 

nevarnostim podjetja. Tako se mora podjetje posvečati odločitvam o tem, katere prednosti in 

slabosti ima pred ostalimi podjetji ter kje vidi priložnosti in nevarnosti, da lažje prodre na trg. 

Le-te so povzete v ugotovitvah iz poslovnega načrta Intra lighting, d. o. o., ki dajejo pregled 

nad ugotovljenimi rezultati.  

Ključne besede: notranje okolje, zunanje okolje, prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti. 

SUMMARY  

Analysis of the business environment of the company is the first and a very important step for 

the company when it decides to enter the domestic or foreign market for a product or service. 

Company must know both inner and external environment of the company very well in order 

to become competitive in the market. In the internal environment, it must be given attetion to 

the strengths and weaknesses of the company and in the external environment, the 

opportunities and threats of the undertaking. Thus, the company must pay attention on 

decisions like which strengths and weakness they have compared to other companies, and 

where they see opportunities in threats of an easier breakthrough on the market. They also 

summarize the findings of the Business Plan Intra Lighting, which give the overview of the 

results obtained. These are summarized in finidings of the Intra lighting d.o.o. business plan, 

which give the overview of the results obtained. 

Key words: internal environment, external environment, strengths, weakness, opportunities, 

threats. 
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1 UVOD 

V uvodu bomo na kratko obrazložili teoretično izhodišče projektne naloge, namen in cilje, 

katere metode bomo uporabili za doseganje ciljev in iz katerih predpostavk bomo izhajali.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Osrednja vsebina, s katero smo se v zaključni projektni nalogi ukvarjali, so prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja (PSPN matrika). PSPN matrika je bolj znana pod 

angleškim izrazom SWOT analiza (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Ommani 

(2011, 9452) navaja: »SWOT analiza je prvi korak pri načrtovanju in pomaga načrtovalcem, 

da se osredotočijo na ključne dejavnike.« Je klasična metoda, ki omogoča analizo uspešnosti 

organizacije v danem okolju v prihodnosti. Razdelili smo jo na območja zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Prvo območje zajema priložnosti in nevarnosti, ki so izven našega nadzora, zato 

ne moremo neposredno ničesar storiti, ampak se nanje samo prilagodimo. Pri notranjem 

območju gre za prednosti in slabosti, kjer imamo lasten vpliv za prilagajanje in razvijanje, 

tako da lahko s svojimi dejanji ukrepamo (Kos 2010). V zaključni projektni nalogi smo se 

osredotočili na pristop k izdelavi SWOT analize, kot ga opredeli Biloslavo (2008, 76), ki 

vsebuje naslednje korake: analiza širšega zunanjega okolja, analiza panoge, analiza notranjega 

okolja in končna analiza SWOT. Vsak od naštetih korakov ima svoje dejavnike, ki imajo 

vpliv na okolje. Prvi korak je analiza širšega zunanjega okolja, kjer smo s pomočjo PEST 

analize obrazložili politične, ekonomske, socialno-kulturne in tehnološke dejavnike. Analiza 

širšega zunanjega okolja je pomembna, ko podjetja vstopajo na tuji trg, kjer se seznanijo s 

stabilnostjo okolja (Kos 2011). Drugi korak je analiza ožjega zunanjega okolja – analiza 

panoge. Kos (2007) predstavlja Porterjev model, ki je najprimernejši model za podrobno 

analizo privlačnosti panoge. Na podlagi analize ocenimo, ali bi bila organizacija na trgu 

konkurenčna. Model je sestavljen iz petih silnic. Prva je panožna konkurenca, kjer gre za 

konkurenco med že obstoječimi podjetji. Druga silnica so substituti oziroma nadomestki. Na 

trg vstopajo izdelki, ki imajo nižje cene od prejšnjih, tako da pride do zastaranja izdelkov. 

Tretja in četrta silnica sta pogajalska moč kupcev in dobaviteljev, ki predstavljata velik tržni 

delež. Zadnja, peta silnica je potencialna nova konkurenca, ki lahko na trg prodira z 

novejšimi, kvalitetnejšimi izdelki in predvsem z večjim številom izdelkov. Tretji korak je 

notranje okolje. Oceniti moramo, kakšen je finančni položaj podjetja. To storimo tako, da 

predvidimo prodajo izdelkov na trgu in stroške, ki jih bomo imeli. Narediti je treba še bilanco 

stanja (Antončič idr. 2002, 200–201). Pri tržnih zmožnostih se moramo opredeliti glede na 

velikost podjetja na trgu, glede na to, katere proizvode bomo ponudili ter kako bomo 

oblikovali cene (Bojnec idr. 2007, 109–117). Pri raziskavah in razvoju je pomembno, da smo 

v koraku s časom. Moramo biti korak pred konkurenco in stremeti k potrebam kupcev. Pogoj 

za izvajanje funkcij je dobra členjenost organizacijske strukture. Za uspešno delovanje 

podjetja so bistvenega pomena odnosi med zaposlenimi (Rozman 2000, 64–86). Velik strošek 

podjetja predstavlja oprema, predvsem vzdrževanje ter nakup novih strojev. Nato analiziramo 
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pretekle cilje in strategije. Zadnji korak je končna SWOT analiza, kjer se osredotočimo na 

notranje prednosti in slabosti podjetja ter zunanje priložnosti in nevarnosti. Na izbranem 

podjetju smo naredili primer analize, ki nam bo v pomoč pri strateških odločitvah, kam točno 

usmeriti poslovanje ter katere programe opustiti ali ojačiti.  

1.2 Namen in cilji projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti prednosti in slabosti ter priložnosti in 

nevarnosti za podjetje, nato pa podatke uporabiti pri načrtovanju poslovanja v prihodnje. 

Cilji zaključnega dela: 

- proučiti dostopno literaturo na podlagi izbrane teme; 

- analizirati uspešnost poslovanja podjetja in predlagati strategijo poslovanja v prihodnje; 

- na podlagi praktičnega primera opraviti analizo zunanjega in notranjega okolja 

organizacije. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Za izpolnitev prvega cilja smo uporabili naslednje metode (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 

2007, 111–181): 

- metoda deskripcije oziroma opisovanja (opisovanje dejstev, pojmov in procesov ter 

posnetka stanja); 

- metoda zbiranja podatkov (strokovna literatura in svetovni splet); 

- metoda sinteze (mnenja različnih avtorjev, strnjena v celoto). 

Za izpolnitev drugega cilja smo uporabili metodo analize podatkov podjetja, kjer smo zbirali 

podatke iz dokumentov podjetja in jih uporabili za namen raziskave. 

 

Za izpolnitev tretjega cilja smo uporabili metodo polstrukturiranega intervjuja z direktorico z 

vnaprej določenimi vprašanji odprtega tipa. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavnem problemu 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 

- predpostavljamo, da bomo imeli zadostno pomoč pri zaposlenih v podjetju; 

- predpostavljamo, da bomo novejše vire pridobivali iz strokovno-znanstvenih člankov; 

- predpostavljamo, da bomo imeli omogočen dostop do potrebnih informacij v podjetju. 

Omejitve: 

-  zaradi varovanja podatkov poslovnih skrivnosti omejitev raziskave predstavlja omejen 

dostop do internih podatkov in gradiv proizvodnega podjetja. 
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2 ANALIZA ŠIRŠEGA ZUNANJEGA OKOLJA 

Osredotočili smo se na PEST analizo, in sicer z namenom, da spoznamo splošno stabilnost 

okolja. S PEST analizo ocenjujemo in raziskujemo zunanje dejavnike, ki bi lahko vplivali na 

naše poslovanje, na katere nimamo vpliva in se samo poskušamo prilagoditi. Analiza 

zunanjega okolja je zahteven proces. Eden od pomembnih ciljev proučevanja zunanjega 

okolja je ugotavljanje priložnosti in nevarnosti. Področje PEST analize zajema štiri področja, 

med katere razvrščamo politično okolje, ekonomsko okolje, socialno-kulturno okolje in 

tehnološko okolje (Kos 2011; Bregar in Ogranjšek 2008, 100–102).  

2.1 Politično okolje   

Politično in pravno okolje pomeni pravilnost poslovanja podjetja. V poslovnem sistemu 

morajo udeleženci ravnati skladno s pravili, saj lahko pride do prevar in s tem do oškodovanja 

potrošnikov. Da si udeleženci med seboj ne morejo škodovati, določa ustrezna zakonodaja, ki 

obsega varovanje podjetij pred zlonamerno konkurenco, varovanje kupcev pred nepoštenostjo 

prodaje in varovanje družbenih interesov pred nekontrolirano konkurenco (Bregar in 

Ograjenšek 2008, 106–107). Za vsako organizacijo, ki vstopa na tuje trge, je priporočljivo, da 

si pogleda določene značilnosti v političnem okolju, ker ima vsaka država različne zakone o 

poslovanju. Zaradi nenadnih sprememb v političnem okolju pridejo v poštev tudi tveganja, 

zato je treba biti pozoren na kakršne koli spremembe v zakonih. Na področju marketinga je 

pomembno imeti dobre izvajalce, ki poznajo zakone, uredbe in predpise, ki ščitijo udeležence 

v poslovanju (Radonjič in Iršič 2011, 236–237). Treba je analizirati tudi stanje in delovanje 

vlade, saj ima ta velik vpliv na stanje v državi (dostop do izobrazbe, infrastrukture, zdravja 

ipd.). V analizo političnega okolja uvrščamo naslednje elemente: politično stanje, regulacija 

monopolov, zakon o varovanju okolja ter drugih javnih dobrin, davčno in zaposlitveno 

politiko, fleksibilnost trga delovne sile, politiko spodbujanja podjetništva ipd. (Kos 2011). 

2.2 Ekonomsko okolje 

Ekonomsko okolje pomeni vpliv ekonomskih dejavnikov na finančno poslovanje. Velik 

ekonomski vpliv na ceno izdelka ima kupna moč prebivalstva, saj je odločitev, kolikšno bo 

povpraševanje in s tem ponudba na trgu, njihova. Analizirati je treba tudi BDP, ki predstavlja 

vrednost vseh končnih proizvodov neke države v enem letu. BDP na prebivalca nam pove, 

kakšna je kupna moč prebivalstva v neki državi. Prav tako je treba analizirati inflacijo, kjer 

gre za rast cen izdelkov, ter enega ključnih elementov gospodarstva, stopnjo brezposelnosti, ki 

kaže privlačnost trga. Večja kot je brezposelnost, manj privlačen je trg in obratno. V analizo 

ekonomskega okolja je treba vključiti še obrestne mere, cene surovin, dohodek, davek, 

porabo, kredit ipd. (Kos 2011; Bregar in Ograjenšek 2008, 108–135). 
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2.3 Socialno-kulturno okolje 

Socialni in kulturni faktorji vplivajo na obnašanje prebivalstva, v našem primeru na 

potencialne kupce in na velikost trga podjetja. V socialno-kulturnem okolju se moramo 

osredotočiti na nakupne dejavnike, ki oblikujejo trg. Za poslovanje podjetja je pomembna 

analiza demografske slike, rasti prebivalstva, stopnje izobrazbe, prevladujoče vere, 

življenjskega sloga in nakupnih navad, migracije/emigracije, nacionalnosti, mobilnosti 

prebivalstva, življenjskega statusa, potrošnje, zdravstvenega stanja itn. Ti faktorji imajo 

močan vpliv tudi na marketinško delovanje, na odnos družbe do okolja in življenja (Kos 

2011; Radonjič in Iršič 2011, 237–238). 

2.4 Tehnološko okolje 

V informacijski dobi je tehnologija eden najpomembnejših dejavnikov. Tehnologija se razvija 

zelo hitro in podjetje, ki ni v stalnem stiku z razvojem, težje uspe. Velik delež za gospodarsko 

rast ima število tehnoloških odkritij. Ker pa je tehnologija nepredvidljiva in niha v 

tehnoloških odkritjih, za sabo prinaša dolgoročne posledice. Vsako podjetje bi moralo biti 

pozorno na spreminjanje hitrosti tehnološkega razvoja, povečanje inovacijskih možnosti, na 

razlike v obsegu sredstev za razvojno-raziskovalno dejavnost in na povečanje nadzora nad 

tehnološkimi spremembami. Za lažje delovanje podjetja bi moralo imeti dostop do interneta 

in mobilnih tehnologij. Pozitivna stran tehnološkega okolja oz. tehnologije je, da so stroški 

nižji in prihranimo čas, medtem ko je negativna plat ta, da je treba vedno znova usposabljati 

kadre (Kos 2011; Radonjič in Iršič 2011, 236).  
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3 ANALIZA PANOGE 

Pri analizi panoge ocenjujemo stopnjo privlačnosti panoge za vstop na trg. V različnih 

panogah se pojavljajo različne možnosti doseganja stopnje profita. Podjetje analizira 

konkurenčne prednosti v panogi, kjer nastopa z modelom petih silnic (Porterjev model). 

Podjetje skuša predvidevati možnosti za uspešno dolgoročno konkuriranje in si v ta namen 

zagotoviti največji tržni delež (Kos 2007; Pučko 2008, 23). 

Porterjev model je sestavljen iz petih silnic, kjer ima vsaka izmed njih vpliv na dogajanje na 

trgu in na privlačnost za vstop. 

Te silnice so (Kos 2007): 

- tekmovalnost med obstoječimi podjetji (panožna konkurenca); 

- substituti; 

- pogajalska moč kupcev; 

- pogajalska moč dobaviteljev; 

- nevarnost vstopa novih podjetij (potencialna konkurenca). 

3.1 Tekmovalnost med obstoječimi podjetji (panožna konkurenca) 

V prvi silnici so podjetja med seboj odvisna. Ko podjetje naredi nov korak oziroma novo 

potezo, se druga podjetja prilagodijo in s tem ohranijo položaj v panogi. 

Stopnjo tekmovalnosti v panogi določajo naslednje spremenljivke (Kos 2007; Jaklič 2005, 

322–324): 

- število konkurentov oz. podjetij: v primeru večjega števila podjetij bo tekmovalnost med 

njimi naraščala, saj si bo vsako podjetje prizadevalo dobiti kupce na svojo stran. Ker se 

podjetja po velikosti in moči ne razlikujejo, je posledično tekmovalnost še večja. Seveda 

pa vsako podjetje stremi k temu, da bi bilo vodilno, saj si prizadeva imeti največji trži 

delež; 

- stopnja rasti panoge: če gre za počasnejšo rast panoge, je tekmovalnost za tržni delež 

večja in je uspeh odvisen od drugih podjetij. Če panoga hitro raste, je dobiček odvisen od 

števila novih kupcev in ne od tekmovalnosti med podjetji; 

- fiksni stroški: če so fiksni stroški podjetja visoki, je podjetje prisiljeno prodati veliko 

količino izdelkov, da so stroški na enoto čim nižji. Tekmovalnost med podjetji je visoka, 

ker se vsako podjetje bori za čim višjo prodajo; 

- stroški zalog in trajnost blaga: zaradi izjemno dragega skladiščenja in hitre pokvarljivosti 

blaga mora podjetje prodati čim večje število izdelkov v čim krajšem času in tako pride 

do znižanja cen izdelka, kar poveča tekmovalnost med konkurenti; 
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- stroški menjave proizvoda: v tem primeru je najbolj odločilna cena proizvoda, saj se 

potencialni kupec lahko giblje med različnimi ponudniki, s  čimer je tekmovalnost med 

konkurenco velika; 

- nizka diferenciacija: v panogi, kjer so si izdelki med seboj zelo podobni in med njimi ni 

bistvene razlike, se tekmovalnost med podjetji močno poveča, saj je treba ohraniti 

vsakega kupca; 

- velikost deležev: tržni delež podjetja v panogi je pomemben, ker ga lahko podjetje izgubi 

ali pa ga na novo zavzame in takrat se konkurenčnost močno poveča; 

- izstopne ovire: v panogi, kjer so izstopne ovire zelo visoke, se podjetju izplača vztrajati v 

panogi, dokler pokriva variabilne stroške in se lahko izogiba večjim izgubam, tudi v 

primeru, če podjetje ni v pričakovanju s ciljem, ki si ga je zadalo. K temu prištejemo še 

dodatek k povečanju tekmovalnosti; 

- raznolikost konkurentov: podjetja so lahko med seboj zelo raznolika, ker imajo svoje 

cilje, strategije, zgodovino, filozofijo itd. Tako je njihovo poslovanje zelo nepredvidljivo 

in negotovo, saj lahko nehote zaidejo na konkurenčno področje ter škodujejo drugim 

konkurentom;  

- nasičenost panoge: panoge, ki so v rasti, privabljajo nove konkurente, s čimer se poveča 

proizvodnja, posledično pa tudi dobava. Sčasoma pridemo do točke, ko je panoga 

nasičena s konkurenti, ponudba preseže povpraševanje, rast panoge se upočasni. Tako 

pride do povečane tekmovalnosti, cenovne vojne in propada podjetij; 

- omejitve zmogljivosti: v panogah pride do omejitve obsega, ko podjetje poveča 

proizvodnjo v primeru novega večjega proizvodnega obrata, vendar s tem poruši 

ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, kar povzroči znižanje cen. Zaradi presežene 

zmogljivosti nekatera podjetja propadejo, cene se tako zvišajo in pojavijo se nova 

podjetja. 

Ker je tekmovalnost med obstoječimi podjetji najmočnejša silnica, je pomembno, s katerimi 

spremenljivkami se podjetja med seboj spoprijemajo (Kos 2007): 

- cena in kakovost; 

- celostnost storitve; 

- pomoč strankam in prodajne storitve; 

- garancije; 

- trženje in prodaja; 

- distribucijska mreža; 

- inovacije na ravni proizvoda ali poslovnega modela. 

3.2 Substituti  

Substituti so nadomestni izdelki, ki so boljše kakovosti od obstoječih izdelkov v panogi ali pa 

gre za podoben izdelek z enakim namenom in z nižjo ceno. Če je izdelek dostopen ciljnim 

kupcem, potem se elastičnost povpraševanja poveča in tako ima kupec večjo izbiro pri 
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alternativnih izdelkih. Zato kupec v tem primeru preusmeri nakup izdelka na drugega 

proizvajalca, ki mu ponudi boljšo ponudbo. S tem substituti omejujejo dobičkonosnost 

panoge, ker določajo maksimalne cene izdelkov v panogi. Nevarnost substitutov nastane 

zaradi stroškov, ki jih ima kupec pri zamenjavi obstoječega izdelka z nadomestnim (Kos 

2007; Jaklič 2005, 329).  

Pri ocenjevanju substitutov se osredotočimo na (Kos 2007): 

- stroške zamenjave dobavitelja oziroma proizvajalca; 

- nagnjenost kupcev k določenemu izdelku oziroma specifični rešitvi; 

- cene substitutnih rešitev. 

3.3 Pogajalska moč kupcev 

Kupci imajo velik vpliv na to, kateri izdelek bo najbolj prodajan. Ko je na tržišču veliko 

prodajalcev in samo en kupec, je kupec tisti, ki določa ceno izdelkov in ponudniki se mu 

morajo prilagoditi. Prodajalci so v celoti odvisni od enega kupca. V realnosti je takih 

primerov zelo malo. Pri nakupnih odločitvah ima velik vpliv blagovna znamka. Zaradi vseh 

vplivov, ki jih ima kupec, podjetja nimajo velike dobičkonosnosti v panogi ali pa podjetje ne 

uresniči zastavljenega dobička, zato je v tem primeru njihov dobiček manjši. Podjetja 

cenovno tekmujejo med seboj, da bi privabila kupca na svojo stran, tako bi poslovanje lažje 

steklo (Kos 2007; Jaklič 2005, 328). 

Kupec je »kralj« v naslednjih primerih (Kos 2007): 

- ima velik delež na trgu povpraševanja; 

- kupi večinski del proizvedenega v panogi; 

- distribucija in produkti morajo ustrezati določenim standardom; 

- ima možnost, da sam začne proizvajati izdelek; 

- ima nizek dobiček in je zato pri nakupih cenovno zelo občutljiv; 

- je popolnoma informiran o povpraševanju, dobaviteljskih stroških in tržnih cenah. 

3.4 Pogajalska moč dobaviteljev 

Tako kot kupci imajo tudi dobavitelji svojo moč. Da bi dosegli zastavljen cilj, morajo 

dobavljati izdelke od proizvajalca, ki proizvaja izdelke iz kakovostnih materialov, in imeti za 

to specializirane delavce. Dobavitelji uveljavljajo svojo pogajalsko moč, kadar brez posledic 

spremenijo ceno izdelka ali pa mu izboljšajo kakovost. Pomembna je tudi količina nakupa in 

v tem primeru lahko bistveno vplivajo na proizvodnjo podjetja (npr. cene materialov). To pa 

ima velik vpliv na dobičkonosnost podjetja v panogi (Kos 2007; Jaklič 2005, 328–329). 

Dobavitelji imajo veliko moč, ko (Kos 2007): 
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- obstaja potencial, da oblikujejo svoje distribucijske kanale ali kako drugače obidejo 

kupca; 

- so skoncentrirani, torej če dobaviteljevo panogo nadzoruje le nekaj proizvajalcev, 

medtem ko je v sami panogi veliko število podjetij; 

- obstajajo veliki stroški v povezavi z menjavo dobavitelja; 

- ne obstajajo substituti, ki bi lahko nadomestili dobaviteljev proizvod; 

- ima panoga majhen delež v skupni prodaji dobavitelja. 

3.5 Nevarnost vstopa novih podjetij (potencialna konkurenca) 

Govorimo o vstopu novih podjetij v panogo, v kateri so postavljene vstopne ovire, ki jih 

oblikujejo obstoječa podjetja. Večje, kot so vstopne ovire, manjša je možnost vstopa novih 

podjetij v panogo in s tem imajo obstoječa podjetja večjo možnost velikega dobička. Če se 

pojavijo novi konkurenti, se tržni delež zmanjša in posledično se znižajo tudi cene izdelkov. 

To privede do zmanjšanja donosnosti kapitala podjetij. Vstopne ovire so tudi ena izmed 

konkurenčnih prednosti, saj lahko pride do primera, kjer se novim podjetjem ne splača 

vstopiti v panogo, ker so prodajne cene tako nizke, da ne bi ustvarili profita (Kos 2007; Jaklič 

2005, 324). 

Najpogostejše vstopne ovire so (Kos 2007; Jaklič 2005, 324–325): 

- zakonodaja: država ima pomembno vlogo pri vstopnih ovirah v nekaterih panogah zaradi 

lastnih interesov. Z zakonodajo regulira vstop v panogo, tako da podeljuje licence. 

Največkrat gre za monopole (npr. banka, železnice …); 

- intelektualna lastnina: gre za proizvode, ki so zaščiteni s patenti in tako drugim 

konkurentom postavijo vstopne ovire; 

- sredstva, potrebna za vstop v panogo: proizvodnja je specifično naravnana in zato rabi 

točno določena sredstva, ki pa jih na trgu težko dobimo in kasneje tudi težko prodamo, če 

gre podjetje v stečaj (letalska industrija); 

-  stroški zamenjave: kadar se kupec odloči, da bo zamenjal dobavitelja, so lahko stroški 

veliki; 

- ekonomija obsega: podjetja vstopajo v panogo z velikim obsegom, ki je vnaprej določen, 

kar običajno prinaša velik strošek za nova podjetja, ki vstopajo z majhnim obsegom, zato 

je tak vstop nesmiseln; 

- diferenciacija proizvodov: zaradi lojalnosti kupcev obstoječa podjetja prisegajo na 

blagovno znamko, ki naj bi s kakovostjo izdelkov pridobila kupca na svojo stran; 

- zahteva po kapitalu: določene panoge zahtevajo velik začetni vložek v naložbe (npr. 

proizvodni prostori, oglaševanje, raziskave in razvoj …); 

- dostop do prodajnih poti: novim podjetjem je težko pridobiti distributerja, ker ima le-ta 

dolgoročno sodelovanje z obstoječimi podjetji. V tem primeru imajo nova podjetja 

dodatne stroške. 
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4 NOTRANJE OKOLJE  

Notranje okolje smo razdelili po korakih Biloslava (2008, 76): 

1. finančni položaj; 

2. programi; 

3. tržne zmožnosti; 

4. zmožnosti raziskave in razvoja; 

5. organizacijska struktura; 

6. sodelavci; 

7. stanje opreme; 

8. pretekli cilji in strategija. 

4.1 Finančni položaj 

Pri finančnem načrtu moramo upoštevati naslednje korake (Antončič idr. 2002): 

- izkaz uspeha; 

- analiza točke preloma; 

- bilance stanja; 

- finančni tok; 

- denarni tok; 

- finančni kazalci. 

Izkaz poslovnega izida (uspeha) 

Pri izkazu uspeha gre za razliko med vsemi prihodki in vsemi odhodki v določenem obdobju. 

Tako dobimo poslovni izid tega obdobja. Med prihodke in odhodke štejemo poslovne, 

finančne ter druge prihodke in odhodke. Razlika med njimi je ta, da pri odhodkih dobiček 

razdelimo, pri prihodkih pa izgubo poravnamo. V bilanci stanja dobiček uvrščamo na stran 

virov sredstev, izgubo pa na stran sredstev. Prihodki torej povečujejo poslovni izid, končni 

rezultat je pozitiven. Odhodki so nasprotje prihodkov, zmanjšujejo poslovni izid, končni 

rezultat je negativen (Milost 2009, 81–82). 

Analiza točke preloma 

O točki preloma govorimo, ko je vrednost prodaje enaka celotnim stroškom podjetja. V 

stroške štejemo variabilne stroške, ki se spreminjajo z obsegom prodaje in jih ne moremo 

vnaprej določiti, fiksne stroške, na katere obseg prodaje nima vpliva, se ne spreminjajo, 

ampak so v določenem obdobju vedno enaki. Stroški, ki so vmesni, pa so polvariabilni 

stroški. Sestavljeni so iz fiksnega dela in dela, ki je vezan na obseg prodaje. Omenimo pa 
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lahko še točko načrtovanega dobička, ki pa je dosežena takrat, ko je vrednost prodaje večja od 

načrtovanega minimalnega dobička (Antončič idr. 2002, 268–270). 

Bilanca stanja 

Bilanco stanja delimo na dve strani. Po računovodskem izrazu je na levi strani aktiva 

(sredstva) in na desni strani pasiva (obveznosti do virov sredstev). Sredstva sestavljajo 

osnovna sredstva, obratna sredstva in finančne naložbe. Obveznosti do virov sredstev so 

razdeljene na kapital, pasivne časovne razmejitve in dolgove. Bilanca stanja se naredi vsako 

leto na enak dan (konec poslovnega leta oz. na dan 31. 12.) in mora imeti obe strani poravnani 

(sredstva = viri sredstva) (Milost 2009, 77). 

Finančni tok 

Finančni tok vsebuje finančne pritoke in odtoke. Pritoki so povezani s povečanjem obveznosti 

do virov sredstev. Gre za financiranje dejavnosti, ki s prodajo doprinese denarna sredstva. 

Temu pravimo dezinvestiranje. Odtoki pa so povezani z definanciranjem, kjer gre za 

zmanjšanje denarja, posledično se sredstva večajo. Gre za investiranje podjetja v nakupna 

sredstva (Milost 2009, 89; Antončič idr. 2002, 275). 

Denarni tok 

Denarni tok je sestavljen iz prejemkov in izdatkov, ki jih razvrstimo v tri kategorije: 

- prejemki/izdatki pri poslovanju; 

- prejemki/izdatki pri investiranju; 

- prejemki /izdatki pri financiranju. 

Denarni tok pomeni, koliko denarja smo prejeli in koliko porabili za poravnanje svojih 

obveznosti v obračunskem času. Je ključnega pomena pri poslovanju podjetja, ker daje 

natančnejše podatke o kratkoročni plačilni sposobnosti (likvidnost) in dolgoročni plačilni 

sposobnosti (solventnost). Razlika med prejemki in izdatki v določenem trenutku nas privede 

do čistega denarnega toka (neto denarni tok = 0). To je točka, ko primanjkljajev ni, plačilna 

sposobnost pa raste (Antončič idr. 2002, 276–277). 

Finančni kazalci 

Finančni kazalci nam kažejo na pretekle poslovne dogodke. Dajejo nam možnosti za pozitivne 

ukrepe, ki bi lahko pripomogli k nadaljnjemu uspešnemu poslovanju podjetja s finančnega 

vidika. Finančni kazalci nam ne povedo veliko, ampak nam lahko služijo za analizo 

finančnega stanja podjetja (Antončič idr. 2002, 278–279). 
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4.2 Programi 

O programih organizacije govorimo takrat, ko mislimo na prihodnost podjetja. Za izvajanje 

programov se osredotočimo na tri temeljne dejavnosti. Prva je inoviranje, kjer gre za 

odločitve o novih ključnih zmožnostih organizacije in zamislih novih proizvodov ali pa za 

spreminjanje obstoječih. Inoviranje je razvoj oziroma ideja za nove proizvode, lahko pa gre 

tudi za spremembo na že obstoječih proizvodih. Za odločitev je odgovoren manager/vodstvo, 

ki mora biti prepričan v svojo naložbo ter ji posvečati dovolj časa in sredstev za uresničitev 

ideje. Vendar nekatere ideje niso izvedljive in so neusklajene s strategijo podjetja. Pri 

inoviranju programov ne smemo biti osredotočeni samo na organizacijo, ampak jih lahko 

iščemo tudi s pomočjo sodelavcev izven notranjega okolja. S tem mislimo na odjemalce, 

dobavitelje in konkurente. Inoviranje štejemo za vizijo organizacije, ki pride do novih idej s 

pomočjo ustvarjalnega znanja. Druga zelo pomembna dejavnost, brez katere organizacija ne 

more funkcionirati, je proizvajanje. Management proizvajanja skrbi za proizvode, da pridejo 

pravočasno do odjemalcev ali uporabnikov. Management proizvajanja je zadolžen za to, da 

proizvodnja poteka po načrtih in organizirano ter nadzoruje in usmerja potek. Dejavnost 

poteka iz sredstev, ki jih organizacija vloži v izdelke, ta pa jih pošlje na trg in s tem pridobi 

denarna sredstva. Če hoče biti organizacija s proizvodnjo uspešna, mora nuditi/proizvajati 

uspešne, že obstoječe proizvode in jim dodati nove proizvode s koristnimi potrebami za 

kupce. Proizvajanje je razdeljeno na časovne omejitve, in sicer na dolgoročna, vnaprej 

dogovorjena naročila, srednjeročni razvojni cilij in na sprotna naročila. Velik vpliv na 

proizvajanje ima okolje, ki se mu je treba prilagajati, saj lahko pride do povečanja 

povpraševanja na trgu in ravno zato je dandanes pomembno biti hitrejši, ne le boljši, ker se 

tehnologija v tem času hitro spreminja. Cilj trženja, ki predstavlja tretjo dejavnost programov, 

je menjava blaga na trgu za denar. Podjetje mora na trgu ponuditi izdelek, ki bo zadovoljil 

potrebo kupcev. V osnovi poteka trženje med podjetji ali pa med podjetjem in kupcem. Da bo 

trženje v obeh primerih uspešno, je treba imeti privlačne cene, na trg ponuditi kakovosten 

izdelek, stroške znižati na minimum in imeti velik tržni delež. Vsi ti faktorji so odvisni od 

konkurence, zato je ena ključnih odločitev podjetja odločitev o tem, kateri ciljni trg izbrati, da 

bo podjetje delovalo konkurenčno. Pojavi se vprašanje, ali ponuditi več različnih izdelkov na 

različne trge ali en sam izdelek na določen trg. Pri prvi odločitvi podjetje sprejme večje 

tveganje in stroške, ker mora biti v koraku s tehnologijo in nuditi različne potrebe kupcem. Če 

pa podjetje izbere drugo odločitev, je večja nevarnost, da izdelek na trgu zastara oziroma se 

pojavi nadomestek in s tem izdelek preneha obstajati. Bistvo trženja temelji na zaupanju in 

dolgoročnem sodelovanju, a mora biti korist obojestranska. Na tržišču imamo različne vloge 

konkurentov. To so vodje, ki so najmočnejši in imajo največji tržni delež, sledijo tekmeci, ki 

zasledujejo vodjo, nato sledilci, ki poskušajo ovirati vodje in tekmece, ter specialisti, ki imajo 

na trgu najmanjši tržni delež (Biloslavo 2008, 185–187; Tavčar 2008, 337–347).                              
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4.3 Tržne zmožnosti 

Pri tržnih zmožnostih gre za vpliv različnih dejavnikov na podjetje. Najprej mora podjetje 

določiti ciljne trge, kar privede do vprašanja, ali naj se podjetje osredotoči na domači trg ali 

pa naj se širi tudi na tuje trge. Pri tem mora ocenjevati velikost segmenta in njegovo rast, 

privlačnost z vidika konkurenčne strukture ter cilje in vire podjetja (Kotler 1998, 281). Ko 

podjetje izbere ciljne trge, se pozicionira na trgu z oblikovanjem svoje ponudbe in s podobo 

podjetja. Ciljne kupcem seznani, v kakšnem položaju je podjetje v primerjavi s konkurenco 

oziroma v čem se izdelki podjetja razlikujejo od konkurenčnih (Kotler 1998, 306–307). Pri 

tržnih zmožnostih so za podjetje pomembne tržne poti. Pri tem imajo glavno vlogo tržni 

posredniki, katerih naloga je omogočiti izdelku pot na ciljne trge. Na tržni poti od posrednika 

do kupca se izvajajo različne funkcije: informira se o potencialnih ali sedanjih kupcih, izvaja 

se oglaševanje, da bo ponudba privlačna za kupce, pogaja se o ceni in drugih pogojih za dobro 

obeh. Posrednik informira proizvajalca o naročanju izdelkov in financiranju zalog, prevzema 

tveganje na poti, poskrbi za fizični prenos izdelkov do končnega odjemalca ter za plačilo 

kupca prek finančnih institucij, ki pomeni dejanski prenos lastnine. Poznamo tudi več ravni 

tržnih poti. Prva je neposredna tržna pot ali tržna pot ničelne ravni, kjer proizvajalec proda 

blago neposredno končnemu uporabniku. Naslednja je tržna pot prve ravni, kjer se med 

proizvajalca in potrošnika vključi en posrednik (trgovec na drobno). Sledi tržna pot dveh 

ravni, kjer nastopata dva posrednika. V večini primerov sta to trgovec na debelo in trgovec na 

drobno. Tržna pot treh ravni vsebuje tri posrednike, kjer trgovec na debelo proda blago 

specializiranemu posredniku, ta pa naprej trgovcu na drobno. Obstaja še tržna pot večjih 

ravni, vendar je ta redko uporabljena, ker proizvajalec izgubi nadzor nad posredniki (npr. 

mednarodna poslovanja) (Kotler 1998, 525–530). Za prodajo izdelka je eden ključnih 

elementov tržna komunikacija, ki je skupek petih dejavnosti. Prva dejavnost tržnih 

komunikacij je oglaševanje, kjer gre za predstavitev izdelka podjetja in spodbudo k nakupu 

prek medijev. Druga dejavnost je pospeševanje prodaje, kjer gre za učinek povečanja 

vrednosti izdelka v očeh kupcev in za hitrost pri prodaji izdelka (npr. kupon, darilni bon, 

nagradna igra, popust ipd.). Tretja dejavnost je neposredno trženje, pri katerem navežemo stik 

s kupcem prek direktne pošte, telefona ipd. Četrta dejavnost so odnosi z javnostjo, kjer s 

pravilno komunikacijo z vsemi udeleženci prodaje pridobimo visoko prepričljivost. Zadnja 

dejavnost je osebna prodaja, ki temelji na osebnem stiku, kjer prodajalec in kupec zgradita 

odnos oz. razmerje, pri tem pa je odziv viden v trenutku (Kotler 1998, 615–616). 

4.4 Zmožnosti raziskave in razvoja           

Ključna konkurenčna prednost za uspešno delovanja podjetja so raziskave in razvoj. Z R&R 

držimo stik s sodobno tehnologijo in napredkom konkurence. Lastnik podjetja stremi k 

izobraževanju zaposlenih in investira v novo opremo in stroje. Pri R&R sta pomembni dve 

stvari: biti prvi pri razvijanju novega izdelka (s tem se trgu prvi predstavi z novostjo) ali pa 

biti hiter pri posnemanju konkurence, ki je razvila nov izdelek. V prvem primeru so tveganja 
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bistveno večja zaradi večjih investicij v nove proizvode, ki lahko postanejo neuspešni. V 

drugem primeru pa lahko privarčujemo, če imamo dobro razvit R&R in če gre za lahko in 

hitro kopiranje proizvodov na trgu. Po raziskavah naj bi bil uspešnejši tisti proizvod, za 

katerega je ideja prišla od odjemalca. Glavna naloga R&R oddelka je razvijati nove sodobne 

izdelke ali pa izboljšati stare. Razvijanje novega izdelka je finančno zelo visoko, poleg tega 

pa je razvijanje dolgoročno, tako da pride v večini primerov do zastaranja izdelka. Vlogo ima 

tudi država, ki vsako leto prispeva določen znesek za raziskave in razvoj. V primeru, da 

hočemo priti z izdelkom hitro na trg, je najbolje, da kupimo licenco od konkurence in si s tem 

pridobimo tehnološko znanje. Pri tem zmanjšamo tveganje za uspešen proizvod, stroški pa so 

relativno manjši. Podjetje, ki je prodalo licenco, običajno pošlje sodelavce na usposabljanje za 

pridobivanje novega znanja. Slabost pri nakupu licence je, da bo izdelek hitro tehnološko 

zastarel. Glavni razlog za uspeh R&R je, da gre skozi pomembne faze, in sicer (Pučko 2008 in 

2006, 137–140 in 236-242):  

- ideje za nove proizvode; 

- preverjanje idej za nove proizvode; 

- poslovna analiza; 

- raziskovanje; 

- razvijanje; 

- R&R proizvodnega procesa;  

- planiranje opreme in lokacije; 

- končno oblikovanje proizvoda; 

- uvajanje proizvoda na trg. 

4.5 Organizacijska struktura     

Namen organizacijske strukture je, da se podjetje odloči za pravilno oziroma najustreznejšo 

obliko strukture, s katero bi dosegalo zastavljene organizacijske cilje. Opisali smo pet oblik, 

ki so najuporabnejše. 

Enostavna organizacijska struktura 

Struktura je preprosta, zato je primerna za majhna podjetja. Vse, kar se v podjetju dogaja, je 

odvisno od glavnega managerja. Komunikacija je pretežno ustna, reagiranje je hitro, stroški so 

nizki (Rozman 2000, 86). 

Poslovno-funkcijska organizacijska struktura  

Značilnost poslovno-funkcijske organizacijske strukture je delitev druge hierarhične ravni na 

podlagi poslovnih funkcij in centralizacija odločitev s pomočjo linijskega tipa managementa. 

Taka struktura ustreza majhnim in srednjim podjetjem, ki so osredotočena samo na en 
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program izdelkov, zato delo poteka rutinsko v okolju, ki je stabilno. Prednost strukture je ta, 

da so delavci zelo usposobljeni v svojem delovnem okolju, ki je učinkovito izkoriščeno. 

Slabost je komunikacija med funkcijami, ki niso medsebojno povezane. Potrebno je veliko 

časa za usklajevanje nalog, ki posega v druga delovna področja (Rozman 2000, 87-88). 

Decentralizirana ali poslovno-enotna organizacijska struktura 

Nastala je za odpravljanje težav poslovno-funkcijske organizacijske strukture. Razdeljena je 

na dve ravni. Prvo raven sestavljajo poslovne enote, ki pokrivajo svoj spekter programov, ki 

so na drugi ravni in jim pravimo poslovne funkcije. Vendar vse odločitve sprejema višja raven 

in so neodvisne od proizvodnih programov. Zaradi delitve dela podjetje lažje funkcionira in s 

tem poveča hitrost odziva na trg. Nepovezanost med poslovnimi enotami ter osredotočenost 

na kratkoročne cilje sta glavni slabosti tovrstne oblike (Rozman 2000, 92–94). 

Produktno-matrična in projektno-matrična organizacijska struktura 

Pri obeh organizacijskih strukturah gre za notranjo členitev oddelkov, tako da sta poslovno-

funkcijski manager in produktni-projektni manager hkrati povezana in odgovorna za končni 

proizvod/projekt. Zaradi dvojne odgovornosti je to tudi največja slabost, ki ji prištejemo še 

zamudno odločitev. Prednost te organizacijske strukture je prožnost in prilagojenost okolju, k 

temu dodamo še povezanost in usklajenost med oddelki. Edina razlika med produktno-

matrično in projektno-matrično organizacijsko strukturo je ta, da so proizvodi stalni, projekti 

pa občasni in neponavljajoči. Tako organizacijsko strukturo uporabljajo predvsem velika 

podjetja (Rozman 2000, 89–92 in 98–99). 

4.6 Sodelavci 

Dobri medsebojni odnosi so pomemben dejavnik za zadovoljstvo med zaposlenimi. Seveda pa 

so odnosi med zaposlenimi odvisni tudi od osebnosti vsakega zaposlenega. Pri tem je 

pomembno razumevanje med seboj, vključevanje med ostale sodelavce, sorodno mišljenje in 

pozitivna nastrojenost. Vsak zaposleni ima drugačne sposobnosti, npr. duševne, kar pomeni, 

da se znajde v ključnih trenutkih, ali pa fizične sposobnosti, kar pomeni, da je pripravljen na 

telesne napore. Naslednji dejavnik so delovne vrednote. To so osebna prepričanja 

zaposlenega, ki si želi doseči cilj za zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela. Če zaposleni 

uresničuje svoje pomembne vrednote, je mnogo bolj predan delu, ki mu ga podjetje omogoča. 

Pri delu je pomembno tudi, kako se zaposleni na delovnem mestu počuti. Na to lahko vpliva 

nadrejeni, ki se lahko poslužuje kakšnega od načinov motivacije pri delu. Vse to vpliva na 

razpoloženje zaposlenih, ki gradijo vzdušje v celotnem kolektivu. Celoten kolektiv in timsko 

delo v kolektivu pa sta pomembna faktorja, ki gradita uspešnost podjetja. Če pride do sporov 

med sodelavci, so nadrejeni tisti, ki posežejo v težave in spore razrešijo (Rozman 2000, 64-
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68). V organizaciji imajo sodelavci vlogo delovne sile in za podjetje je to strošek. Sodelavci 

prihajajo in odhajajo iz različnih vzrokov, zaradi nove zaposlitve, vrnitve  z dopustov ali pa so 

premeščeni na višja delovna mesta. Sodelavci se morajo posloviti tudi zaradi upokojitve, 

odpuščanja v podjetju, nenadne smrti ali zaradi drugih vzrokov. Takrat se začne proces 

iskanja novih zaposlenih. Le-te lahko iščemo izven organizacije ali znotraj. Dobro je treba 

premisliti, katere sodelavce izbiramo. Če iščemo osebo za delovno mesto na višjem položaju, 

je prvi pogoj izobrazba. Ostali viri so letne izkušnje, usposobljenost ipd. Ker so sodelavci 

pomembno razpoložljivo sredstvo, brez katerih ne načrtujemo prihodnosti podjetja, jim je 

treba zagotavljati izobraževanja oziroma usposabljanja. Usposabljamo jih na podlagi tega, 

katere veščine in znanja že obvladajo. Najprimernejši za usposabljanje zaposlenega je njegov 

nadrejeni. Nova znanja so lahko splošna, kot je odločanje in vodenje, ali pa specifična, pri 

katerih se moramo naučiti novo tehnologijo ali tuj jezik. K večji fleksibilnosti organizacije 

pripomore dejstvo, da sodelavci poznajo in se naučijo različnih funkcij na različnih delovnih 

mestih, tudi če v tistem trenutku tega znanja ne potrebujejo. Naslednje pomembno področje je 

ocenjevanje sodelavcev. Nadrejeni ocenjuje uspešnost in učinkovitost delovanja posameznega 

delavca in ga nagradi, če presega normo. Lahko pa se sodelavci ocenjujejo tudi med seboj, 

vendar to ne pride velikokrat v poštev zaradi solidarnosti. (Biloslavo 2008, 336–337; Tavčar 

2008, 368–369).        

4.7 Stanje opreme 

Vsako podjetje je primorano vzdrževati svojo opremo. Oprema so naprave, orodja, prevozna 

sredstva ipd. Opremo ima vsako podjetja zato, da si z njo pomaga opravljati svojo dejavnost. 

Da je oprema uporabna, jo podjetje izdela ali jo kupi tako, da bo služila določenemu namenu. 

Oprema torej ne služi prodaji, ampak je namenjena za redno delovanje. To opremo ima 

podjetje v svoji lasti ali pa v finančnem najemu in mora biti usposobljena za uporabo. Opremo 

si lahko podjetje sposodi ali pa jo posodi drugemu podjetju. Če da podjetje opremo v najem 

drugemu podjetju, slednje prevzeme stroške vzdrževanja in zavarovanja ter tveganje 

zastarelosti in na koncu naredi še amortizacijo opreme. Opremo lahko uporabljamo več let, a 

je zaradi hitrega napredovanja tehnologije njena doba krajša in jo moramo po določenem času 

zamenjati ali jo posodobiti (Milost 2009, 62–63).           

4.8 Pretekli cilji in strategije 

Prvi cilj vsakega podjetja je dolgoročni obstoj na trgu. Da bo podjetje ta cilj izpolnilo, mora 

doseči temeljni cilj, to je dobiček. Če želi podjetje nadaljevati svoje poslovanje, je primorano 

dosegati pričakovani donos, ki si ga je zadalo. Vendar to nista edina dva cilja, ki ju mora 

podjetje doseči. Na cilje vse pogosteje vpliva družbena odgovornost podjetja, ki si prizadeva 

za razvoj drugih ciljev, ki pripomorejo k uspešnemu nadaljevanju. Za razvoj podjetja je 

pomembno, da je na trgu prepoznavno, saj je rast podjetja eden najmogočnejših ciljev. Ko 
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podjetje raste, se hkrati tudi širi in si tako pridobiva ugled. Pomembno dejstvo je tudi to, da je 

s povečanjem podjetja treba zaposliti večje število ljudi, ki pa morajo čutiti zadovoljstvo, da 

so del organizacije. Potem pridejo na vrsto dogodki na različnih področjih (npr. športnih), kjer 

podjetje sponzorira oziroma je donator prireditve. Del vpliva imajo tudi lokalna ali druga 

dogajanja (Bojnec idr. 2007, 57 in 58). O vplivih govorimo tudi takrat, ko govorimo o 

strategiji organizacije. Strategija ima več faz, kako priti do uspeha. Najprej imamo v mislih en 

artikel, ki mu povečamo proizvodnjo. S tem se fiksni stroški zmanjšujejo. Naslednja faza 

strategije je širjenje izdelka na nove, večje trge in dodajanje nadomestnih, še kvalitetnejših. V 

tretji fazi podjetje naveže stik z dobaviteljem in proizvajalcem materiala. To potezo naredi 

zato, da zniža tveganje, da bi ostalo brez materiala. Zlasti pri velikih podjetjih je dobava blaga 

pomembna, ker pride do zastoja dela, kar se pozna na stroških. V zadnji fazi postane 

proizvodnja izdelkov večja, saj začne podjetje uporabljati novejšo tehnologijo. Izdelki so si 

med seboj različni in iskati ter pridobivati je treba nove trge. Strategija je povezana z 

organizacijsko strukturo, ki smo jo predstavili v enem izmed prejšnjih poglavij (Rozman 

2000, 62–63).                 
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5 SWOT ANALIZA  

SWOT analiza je ena izmed strateških orodij za načrtovanje, ki jih podjetja uporabljajo za 

doseganje dolgoročnih poslovnih ciljev. Njen namen je zbrati informacije, jih analizirati in 

oceniti, nato pa opredeliti strateške možnosti, s katerimi bi se soočali skupnost, organizacija 

ali posameznik v določenem času (Ifediora, Idoko in Nzekwe 2014, 27). 

Da bi podjetje izpolnilo določene cilje, je v proces treba vključiti štiri področja: prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti (Ifediora, Idoko in Nzekwe 2014, 23). Prednosti in slabosti 

sodijo med notranje dejavnike, kjer ima podjetje vpliv, priložnosti in nevarnosti pa so zunanji 

dejavniki, saj se mora podjetje prilagoditi na okolje (Kos 2010).  

Prednosti so pozitivna stran notranjih dejavnikov, s katerimi je organizacija korak pred 

konkurenco, zato jih mora še naprej razvijati ter v njih vlagati, da ostanejo dolgoročna 

prednost. Prednosti so podlaga za uspešno poslovanje, s katerim omogočamo doseganje 

poslanstva organizacije, ki vodi do zastavljenega cilja. Prednosti so koristni vidiki 

organizacije ali zmožnosti organizacije, ki vključujejo človekove sposobnosti, procesne 

zmogljivosti, finančne vire, kvalitetne izdelke, zvestobo blagovne znamke in dobro ime 

stranke. Primeri: tehnologija, predanost zaposlenih, blagovna znamka, distribucijski kanali, 

velik kapital, dobri odnosi med sodelavci itd. (Ifediora, Idoko in Nzekwe 2014, 25; Kos 

2010). 

Slabosti so negativna stran notranjih dejavnikov, ki preprečujejo uresničevanja za doseganje 

poslanstva organizacije in njihove konkurenčnosti. Slabosti predstavljajo šibkost organizacije 

in vplivajo na to, da organizacija ne posluje uspešno, torej preprečujejo njeno rast. 

Organizacija lahko pride do točke, ko je pomanjkljivost tako kritična za dolgoročni uspeh, da 

jo je treba odpraviti in jo obrniti v prid organizacije. Organizacija lahko svojo pomanjkljivost 

spravi vsaj do minimuma, ki je za organizacijo še sprejemljiv in nanjo nima bistvenega 

vpliva. Nekatere slabosti pa nimajo tako močnega vpliva na uspeh, zato jih lahko preprosto 

pozabimo. Do slabosti pride, če se v raziskave in razvoj vloži premalo, če podjetje nudi ozko 

paleto izdelkov, če stroji niso vzdrževani ali v primerih slabega odločanja itd. Primeri: 

pomanjkanje ugleda, slaba kakovost produktov, pomanjkanje veščin zaposlenih, veliki 

dolgovi, neusklajenost med oddelki, slaba komunikacija, neustrezna sredstva itd. (Ifediora, 

Idoko in Nzekwe 2014, 25; Kos 2010). 

Priložnosti so pozitivna stran zunanjih dejavnikov. Organizacija išče možnosti v okolju, v 

katerem deluje, vendar nanj nima nobenega vpliva. Organizacija mora vnaprej prepoznati 

priložnosti in jih izkoristiti, ko se le-te pojavijo, vendar mora biti previdna. Če organizacija 

zazna priložnost v pravem trenutku, je lahko njen čas za načrtovanje in izvajanje strategij, da 

postane dobičkonosna, bistveno krajši. Priložnosti lahko izhajajo z območja trga, konkurence, 

tehnologije ali vlade. Primeri: liberalizacija trgov, posodobljena infrastruktura, sprememba v 

davkih itd. (Ifediora, Idoko in Nzekwe 2014, 26; Kos 2010). 
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Nevarnosti so negativna stran zunanjih dejavnikov, kjer se organizacija izogiba grožnjam v 

danem okolju, na katere nima vpliva. Organizaciji ne preostane drugega, kot da se prilagodi 

okolju. Nevarnosti, ki pretijo iz zunanjega okolja, grozijo stabilnosti delovanja organizacije in 

donosnosti poslovanja podjetja. Za organizacijo je pomembno, da odkrije nevarnosti ter izdela 

strategijo, kako se jim zoperstaviti. Ena izmed možnosti, ki bi lahko ogrozila uspešnost 

poslovanja organizacije, je pomanjkanje prodajalcev, ki dobavljajo material za končni 

produkt. Primer: povišanje davkov, vstop novega konkurenta, napredna tehnologija, 

neplačniki, novi proizvod itd. (Ifediora, Idoko in Nzekwe 2014, 26; Kos 2010). 

Kos (2007) navaja: »Končna strategija je seveda, da gradimo na prednostih, odpravimo 

pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.«  

Ključni namen SWOT analize je določiti strategijo, ki bo ustvarila trden poslovni model, ki 

bo najbolje uskladil vire in zmogljivosti organizacije v okolju, v katerem podjetje deluje. Gre 

za natančno analizo, kjer podjetje prepozna svoje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, 

s katerimi bo delovanje stabilno in produktivno (Ifediora, Idoko in Nzekwe 2014, 23).  

S SWOT analizo pridemo do stabilnega delovanja organizacije in njene produktivnosti. 

Pomembno vlogo pa imajo tudi predano osebje in zaposleni v podjetju. Podjetje ne sme 

prekoračiti svoje sposobnosti na področjih, kjer deluje, saj lahko pride v primeru presežene 

meje zmožnosti delovanja do krize in s tem podjetje ne deluje več stabilno (Ifediora, Idoko in 

Nzekwe 2014, 28). 

Končna SWOT analiza določa, kaj lahko pomaga podjetju pri uresničevanju ciljev in kakšne 

ovire morajo biti premagane ali zmanjšane za doseganje želenih rezultatov (Ommani 2011, 

9448). 
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6 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA 

Izbrano podjetje bomo na kratko opisali, kakšno vizijo in poslanstvo ima, s čim se ukvarja in 

kje se izvaja proizvodnja izdelkov. V nadaljevanju bomo podjetje Intra lighting, d.o.o., 

razčlenili na notranje in zunanje dejavnike. 

Predstavitev in zgodovina podjetja 

Intra lighting, d. o. o., je vodilni slovenski proizvajalec svetil. Osnovna dejavnost podjetja je 

proizvodnja naprav in oprema za razsvetljavo. Z lastnim razvojem, proizvodnjo in 

inženiringom v podjetju zagotavljajo najboljše rešitve na področju razsvetljave. V proces 

razvoja novega izdelka vključujejo lastno raziskovalno skupino, za tehnološko dovršenost pa 

poteka sodelovanje s priznanimi oblikovalci, arhitekti in oblikovalci svetil doma in po svetu. 

Podjetje sta 10. 10. 1989 ustanovila Marjeta in Marino Furlan, ki sta leta 2010 prejela 

priznanje Podjetnika leta.   

Prvotni sedež podjetja Intra lighting, d. o. o., je bil v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Zaradi 

prostorske stiske so sedež podjetja preselili v Miren, kjer so predhodno kupili prostore 

podjetja Ciciban Miren v stečaju. S tem so se povečale proizvodne zmogljivosti, ki jih je 

zahtevalo vedno večje povpraševanje po svetilih, poslovanje podjetja pa je pridobilo nove 

možnosti rasti in razvoja. V letu 2009 je podjetje v Šempetru pri Gorici kupilo 30.000 m
2
 

zemljišča in 8.000 m
2
 pokritih površin ter si tako omogočilo nadaljnjo možnost širitve. Del 

hal so adaptirali in tja prenesli skladiščni del končnih izdelkov. V obdobju 2011/2012 je 

potekala rekonstrukcija in novogradnja upravnega dela velikosti cca 1.200 m
2
. Prostori so 

namenjeni upravi, prodajnemu in marketinškemu oddelku. 

Pomembna investicija v letu 2012 je bila prenova poslovno-informacijske tehnologije (IT). 

Prenovljena informacijska tehnologija omogoča višjo pretočnost dokumentov in bolj 

optimizirano poslovanje. To omogoča podjetju hitrejši razvoj novih izdelkov, boljše 

obvladovanje trga in posledično povečano konkurenčno prednost (Intra lighting 2015). 

Vizija/poslanstvo/strateški načrt podjetja 

»Vse vidno je naša vizija, vse dinamično je vodilo našega razvoja. Vse je resnično 

zadovoljstvo naših kupcev in uporabnikov naših svetil. Brez bližnjic in izgovorov skrbimo 

tudi za vse storitve, ki jih razvijamo s strastjo. Zato pogosto izstopamo z inovativnimi izdelki 

in svetlobnimi rešitvami, sodobnim dizajnom, vrhunsko kakovostjo, modularnostjo izdelkov 

in svetlobnih sistemov ter radostjo ustvarjanja dobrih poslovnih odnosov« (Intra lighting 

2015). 
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Pri oblikovanju strateških ciljev poslovanja podjetje izhaja iz srednjeročnega plana, ki 

predvideva naslednje cilje (Intra lighting 2015): 

- povečanje prodaje in tržnega deleža na obstoječih trgih; 

- globalna usmeritev; 

- gradnja prepoznavnosti blagovne znamke; 

- hitro uvajanje in integracija najsodobnejših svetlobnih tehnologij v ponudbo; 

- finančna stabilnost; 

- osredotočanje na strateške dobavitelje in kupce; 

- profesionalnost kadra in nadgradnja kompetenc zaposlenih; 

- razvoj 5 do 10 novih družin izdelkov letno. 

Lokacija operacije (investicije) 

Prednost lokacije je v bližini italijanske meje, kar ima velik strateški pomen za poslovanje z 

italijanskim tržiščem. Lokacijo obdajajo ugodne prometne povezave, saj leži v neposredni 

bližini avtocestnega križa. Lokacija ima v bližini tudi italijansko letališče Ronchi, ki je od 

Nove Gorice oddaljeno le 20 minut. Hkrati je lokacija v bližini sedeža podjetja, kar omogoča 

hitre povezave med sedežem in poslovalnico družbe (Intra lighting 2015). 

6.1 Notranji dejavniki podjetja 

Finančni položaj 

Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki izkazuje premoženje podjetja Intra lighting, 

d. o. o.  

Podjetje ima na eni strani sredstva, in sicer: 

- dolgoročna sredstva, ki predstavljajo 68 %. Sem spadajo zemljišča in zgradbe, oprema, 

dolgoročne finančne naložbe in posojila; 

- kratkoročna sredstva, ki predstavljajo 30 % in zajemajo zaloge materiala, finančne 

naložbe, kratkoročna posojila, poslovne terjatve (predvsem do kupcev) in aktivne 

časovne razmejitve (zavarovanja, avansi). 

Na drugi strani pa ima podjetje obveznosti do virov sredstev podjetja Intra lighting, d. o. o., in 

sicer: 

- kapital, ki predstavlja 45 % in zajema osnovni kapital, rezerve, preneseni čisti dobiček in 

presežek iz prevrednotenja; 

- rezervacije, ki predstavljajo 2 %; 

- dolgoročne obveznosti, ki predstavljajo 27 % in zajemajo dolgoročne obveznosti do bank 

ter odložene obveznosti za davek; 
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- kratkoročne obveznosti, ki predstavljajo 26 % in zajemajo kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev, bank, družb v skupini ter pasivne časovne razmejitve (Priloga 1). 

Priloga 1 prikazuje poslovni izkaz za določeno obdobje. Podjetje Intra lighting, d. o. o., je leti 

2014 in 2015 zaključilo z dobičkom, kar pomeni, da je poslovalo uspešno. 

Na eni strani so prikazani vsi prihodki, od katerih je 99 % čistih prihodkov od prodaje, 

preostali 1 % pa predstavljajo sprememba vrednosti zalog in drugi poslovni prihodki 

(najemnine, subvencije, odškodnine od zavarovalnic). Vsi prihodki predstavljajo kosmati 

donos od poslovanja. 

Na drugi strani pa so prikazani vsi odhodki, od katerih 76 % predstavljajo stroški blaga, 

materiala in storitev (nabava končnih izdelkov, materiala za proizvodnjo, elektrika, 

transportne storitve, stroški vzdrževanja, plačilnega prometa ter drugih storitev), 19 % 

predstavljajo stroški dela (plače zaposlenih, dajatve na plače), 4 % amortizacija (premičnin in 

nepremičnin), 1 % pa drugi poslovni odhodki. 

V prilogi 1 so prikazani vsi kazalniki podjetja. Opisali smo najpomembnejše kazalnike 

podjetja Intra lighting, d. o. o. 

Likvidnosti 

Kratkoročni koeficient likvidnosti nam pove, kakšna je plačilna sposobnost podjetja, da 

poravna svoje kratkoročne obveznosti s kratkoročnimi sredstvi, ki jih ima. Priporočena 

vrednost je 2. Podjetje ima koeficient 1,16, torej pod 2, kar pomeni, da se sooča z manjšimi 

likvidnostnimi težavami. 

Obračanje obratnih sredstev nam pove, kolikokrat se obratna sredstva obrnejo v letu. Večji 

kot je kazalnik, večkrat se denar obrne. Koeficient podjetja je 3,46, kar pomeni, da je zaradi 

narave dejavnosti obračanje obratnih sredstev nizko. 

Koeficient obračanja sredstev na celotne prihodke nam pove, kakšna je plačilna sposobnost 

podjetja, da s celotnimi prihodki poravna sredstva sedanjega in preteklega leta. Koeficient je 

0,98, kar pomeni, da je plačilna sposobnost podjetja malo pod pozitivno. 

Učinkovitosti 

Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju je 41.512 enot.  

Skupni prihodki na zaposlenega znašajo 163.542 enot.  

Povprečna mesečna plača znaša 1.892 enot. To pomeni, da je povprečna mesečna plača 

zaposlenega 1.892 €, kar je nadpovprečna plača v Sloveniji.  
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Donosnost 

Poslovna donosnost sredstev nam pove, kako uspešno je podjetje, da s prihodki poravna 

sredstva preteklega in sedanjega leta. Koeficient podjetja je 0,04, kar pomeni, da je uspešnost 

podjetja povprečna.  

Celotna donosnost iz poslovanja nam pove, koliko prihodkov iz poslovanja je družba ustvarila 

na vsakih 100 €. Koeficient pri podjetju je 0,92, kar pomeni, da je na vsakih 100 € prihodkov 

podjetje ustvarilo 0,92 € čistega dobička. 

Čista donosnost kapitala nam pove, kako uspešno poslovodstvo upravlja s premoženjem 

lastnikov. Koeficient je 1,89, kar pomeni, da je na vsakih 100 € vloženega kapitala podjetje 

ustvarilo 1,89 € čistega dobička. 

Zadolženost 

Kreditna izpostavljenost nam pove, v kakšni meri je podjetje izpostavljeno tveganju do 

kupcev. Koeficient podjetja je 0,16, kar pomeni, da je podjetje izpostavljeno minimalnemu 

tveganju. 

Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev: če je vrednost večja od 1 (= 100), to pomeni, da 

smo z lastniškim kapitalom v celoti financirali najbolj nelikvidna sredstva. Gre za varnost 

upnika. Koeficient je 66.02, kar pomeni, da družba s kapitalom ni v celoti pokrila dolgoročnih 

sredstev, vendar je kapitalska pokritost dobra. 

Delež dolgov v financiranju kaže, kolikšen je delež kapitala do virov sredstev. Večji kot je 

koeficient, manjši je delež dolga v financiranju in s tem je podjetje manj zadolženo. 

Koeficient podjetja je 55.94, kar pomeni, da je delež dolgov dobro pokrit.  

Programi 

Svetila GWIAL so svetila, ki temeljijo na uporabi omenjene LED tehnologije. LED diode so 

skupaj s sistemom leč integrirane v aluminijasto jedro, ki daje občutek lebdenja v zaokroženi 

stekleni formi. Prenos elektrike med posameznimi steklenimi moduli poteka preko vizualno 

diskretnega tiskanega vezja. Dodatna možnost RGB barvnega mešanja svetlobe dodaja 

svetilom GWIAL dinamično komponento.  

LED svetila GWIAL s čistimi linijami odpirajo nove možnosti za boljšo prostorsko 

prilagodljivost. Vzdolžni okvir, ki je na voljo v različnih materialih (transparentno in barvno 

steklo, les ...), dodaja modularno komponento in omogoča vizualno zlitje svetila z ambientom.  

Minimalizem in čiste linije, eliminiranje nepotrebnih elementov in komponent pa so bili 

ključni izziv pri oblikovanju svetilk ROTA in TARO. Mehkejša okrogla oblika svetilke 
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ROTA in njegova kontrastna ostrejša oglata izvedba svetilke TARO nudita uporabniku 

estetsko manevriranje z njuno vizualno obliko, ki je pomemben dejavnik arhitekture. 

Direktno-indirektni spuščeni svetilki sta na voljo s paraboličnim rastrom in opalnim 

difuzorjem.  

Stoječa in stenska izvedba svetilk dopolnjuje družino in še dodatno povečuje možnosti 

aplikacije v prostor, ki so že danes praktično neskončne ravno zaradi njune diskretne, če že ne 

skromne pojavnosti. Parabolična izvedenka je primernejša za umestitev v delovne prostore, 

kot so pisarne in konferenčne sobe, medtem ko svetilka z opalnim difuzorjem s svojo 

pojavnostjo ustvarja nežnejši efekt svetlobe in je primernejša v prostorih, kjer poteka 

sproščena komunikacija, kot so hodniki, sobe za druženje, vhodne avle, recepcije itd. (Intra 

lighting 2015). 

Tržne zmožnosti 

Trenutno je podjetje prisotno v več kot 50 državah. V zadnjih letih je bila njihova usmeritev v 

širitev prodajne mreže. Usmerili so se na velike trge, kot so Severna Amerika, Avstralija, 

Rusija, Ukrajina, Italija in Velika Britanija. V nastop na novih trgih so investirali okoli 5 % 

sredstev letnega prometa. So projektno naravnani in prodajajo izdelke izključno pod lastno 

blagovno znamko.  

Ciljni trgi podjetja se delijo na tri območja:  

- vodilni trgi: Slovenija, Italija, trgi Beneluksa, Skandinavije, Hrvaška, Avstrija, Francija 

in Češka. V teh državah ima podjetje največji tržni delež. Najpomembnejši trg predstavlja 

prav Slovenija, saj je tu realiziranih 23 % prihodkov od prodaje; 

- pomembni trgi: Velika Britanija, Španija, Beneluks, Skandinavija, Avstralija, Slovaška, 

Madžarska, Romunija, Bližnji vzhod, Ukrajina in Rusija. V teh državah imajo locirane 

tako podružnice kot predstavništva in partnerstva; 

- ostali trgi: Severna Amerika, Avstralija, Nova Zelandija itd. 

V zadnjem obdobju so veliko vlagali v prilagoditev in certificiranje izdelkov za 

severnoameriški trg, predvsem ZDA in Kanado, ki za celotno podjetje predstavlja zelo 

perspektivno potencialno tržišče. S prodorom na ta trg so začeli tudi z udeležbo na 

specializiranih sejmih v ZDA (Philadelphia, Los Angeles, Las Vegas). 

Podjetje Intra lighting, d. o. o., sodi v skupino podjetij, ki so specializirana za opremo javnih 

prostorov, pisarn, trgovskih centrov, butikov, šol, športnih objektov in podobnih infrastruktur 

z elementi razsvetljave. Pozicionira se kot proizvajalec kvalitetno in profesionalno izdelanih 

produktov, saj se za njihovo izdelavo uporabljajo najsodobnejša tehnologija in materiali. 

Izdelki imajo tudi ekološko prednost. Svetila so energetsko varčna, nekateri njihovi deli pa so 

izdelani iz recikliranih materialov. Ena izmed pomembnih značilnosti izdelkov podjetja je 

estetska dovršenost in visoka stopnja inovativnosti, kar zadovolji še tako zahtevnega kupca. 
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Privlačni poslovni prostori in moderni izdelki, izdelani z najnovejšimi tehnologijami, so prav 

tako velikega pomena pri pozicioniranju v očeh kupcev. Odjemalci podjetja so predvsem 

podjetja in javne ustanove. 

Ena od glavnih prednosti podjetja so hčerinske družbe, podružnice in predstavništva ter 

zastopništva, ki so locirana v večini evropskih držav in drugod po svetu. Na tak način podjetje 

skrajša tržno pot in stroške, obenem pa bolje spremlja potrebe lokalnih trgov.  

Tržne poti podjetja Intra lighting, d. o. o., potekajo prek:  

- večjih investitorjev; 

- lastnih prodajnih mrež; 

- specializiranih trgovcev na področju razsvetljave; 

- elektromontažerjev; 

- inženiring hiš. 

Dobro opredeljene tržne poti pomenijo za podjetje pomemben dejavnik v trženju, saj s tem 

uspejo kvalitetno predstaviti svojo ponudbo tudi v bolj oddaljenih državah. Poslužujejo se 

direktnih in indirektnih tržnih poti. Med direktne spada spletna stran, kjer so predstavljeni vsi 

podatki o podjetju in njegova zastopništva, obenem pa si lahko obiskovalec ogleda celotno 

ponudbo. Spletna stran podjetja Intra lighting, d. o. o., je izdelana v devetih jezikovnih 

verzijah. Neposredna prodaja poteka tudi v prodajnih salonih podjetja. Obstoječi kupci so o 

novostih podjetja obveščeni po pošti, prek elektronske pošte ipd. Indirektne poti zajemajo 

prodajo prek zastopnikov in posrednikov. Ker je pravilno in kvalitetno posredovanje 

informacij od prodajnega osebja do končnih kupcev zelo pomembno, se v podjetju trudijo 

temu posvečati veliko pozornosti in tako skrbijo za izobraževanje o načinih komunikacije in 

primernem odnosu do strank, hkrati pa je osebje seznanjeno s konkretnimi navodili glede 

bontona in oblačenja. S tako pridobljenim znanjem je prodajno osebje za podjetje 

konkurenčna prednost v smislu, da lahko naredi ugodnejši vtis na stranke s svojim pristopom, 

uglajenostjo, prijaznostjo in načinom zadovoljevanja potreb strank. 

Velik učinek na potencialne kupce ima obisk salonov oz. studiev podjetja. Tam lahko 

potencialni kupci v živo vidijo različne vrste svetil in njihove učinke ter pridobijo takojšnje 

informacije in odgovore na morebitna vprašanja. Prodajalci podjetja kupcem ob nakupu tudi 

svetujejo, zato lahko marsikateri kupec ob obisku salona dobi kakšno novo zamisel. Podjetje 

Intra lighting, d. o. o., veliko pozornosti posveča orodjem, ki kupcu olajšajo delo in povečajo 

učinkovitost. 

Glavna orodja so (Intra lighting 2015): 

- spletna stran: na spletni strani podjetja so na voljo elektronski katalogi vseh izdelkov s 

primeri različnih svetlobnih rešitev. Katalogi omogočajo enostavno in hitro iskanje 

želenega izdelka, informacij o novih izdelkih in izboljšavah, navodil za montažo in 

drugih uporabnih informacij; 
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- Intra Calculator: Intra Calculator je uporabnikom prijazna spletna aplikacija za analizo 

gospodarskih koristi pri svetlobnih rešitvah. Intra Calculator obračuna investicijske 

stroške in analizira finančne vidike izbranih svetlobnih rešitev skozi celotno življenjsko 

obdobje, vključno s porabo energije, vzdrževalnimi stroški in emisijami CO2. Aplikacija 

omogoča dinamično primerjavo več rešitev osvetlitve. Pri iskanju optimalnega razmerja 

med kvaliteto osvetlitve in skupnimi stroški je Intra Calculator nepogrešljivo orodje; 

- Intra Constructors: edinstveno programsko orodje je namenjeno podpori Intrinih 

svetlobnih sistemov. Omogoča hitro, enostavno in natančno izbiro svetlobnih komponent 

v skladu z dano arhitekturno rešitvijo ali oblikovanjem prostora. Intra Constructors 

preprečuje napake pri projektiranju osvetlitve in omogoča številne dodatne prednosti vse 

do končne montaže svetil; 

- all-in-box: izvirno in izjemno praktično orodje predstavlja ključne prednosti, možnosti in 

inovativne detajle izdelkov. Uporabniku nudi pregled nad celotno družino svetil in mu 

omogoča neposredno izkušnjo s kakovostjo izdelka, izbranimi materiali ter rešitvami 

enostavne montaže. Izbrani vzorčni elementi svetil so umeščeni v domišljeno embalažo, 

ki vsebuje tudi informacije o drugih uporabnih orodjih za učinkovito projektiranje 

osvetlitve. 

Raziskave in razvoj 

Podjetje redno spremlja razmere na trgih doma in v svetu. Leta 2007 je bila narejena 

podrobnejša raziskava, v katero so bile zajete analize vodilnih držav na področju svetil, prav 

tako pa tudi analize najuspešnejših podjetij na tem področju. V bližnji prihodnosti podjetje 

nima namena izvesti podobne raziskave, bodo pa redno spremljali dogajanja na tržišču in se 

jim poskušali ažurno prilagajati.  

Inovativnost izdelkov podjetja Intra lighting, d. o. o., je usmerjena v svojevrsten izgled svetil, 

pri katerih je velika pozornost usmerjena detajlom, tako iz estetskega kot tudi s 

funkcionalnega vidika. Glavno vodilo podjetja je nenehno vlaganje v razvoj novih, 

kakovostnejših izdelkov na podlagi najnovejših tehnoloških dosežkov in v razvoj izdelkov, ki 

omogočajo varčevanje z energijo. To prinaša podjetju rast dodane vrednosti proizvoda. 

Cutting-edge tehnologija, visoki svetlobni izkoristki, high-end design, prefinjenost detajlov, 

modularnost in enostavnost montaže so ključni elementi razvojne filozofije podjetja. Visoka 

kakovost izdelave je njihov način življenja. Prestižna mednarodna priznanja so potrditev, da 

izbirajo pravo smer (Intra lighting 2015).  

Sodelavci 

V pomoč nam je bil intervju z direktorico, ki je bil izveden prek e-pošte zaradi časovne stiske 

direktorice. Intervju je prikazan v prilogi 2. Odnosi med sodelavci v podjetju so zelo dobri. 
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Povprečna starost zaposlenih v podjetju leta 2015 je bila 41,85 let, kar kaže, da gre za dokaj 

mlado podjetje. V podjetju organizirajo raznovrstne dogodke za zaposlene z namenom, da se 

bolje spoznajo in sprostijo (organizirani izleti, dedek mraz za otroke zaposlenih, novoletna 

zabava ...). To se odraža tudi v doseganju načrtovanih rezultatov organizacije, saj se zahteva 

visoko stopnjo sodelovanja, usklajevanja in dogovarjanja med posameznimi področij in 

enotami. Organizacijo družbe določi uprava podjetja (glavni direktor) v skladu s 

postavljenimi cilji podjetja ter zahtevami gospodarnega upravljanja podjetja in uresničevanja 

njenih nalog. Z notranjo organizacijo so določene osnovne delovne enote, njihove dejavnosti, 

pristojnosti in odgovornosti. Podjetje zastopa, predstavlja in vodi (načrtuje, organizira, 

usmerja in nadzira dejavnosti v podjetju) glavni direktor, ki je obenem tudi solastnik podjetja. 

Posamezni področji (splošni kadrovski oddelek in oddelek informatika in kontroling) vodita 

direktorja področij, ki sta odgovorna za planiranje, odrejanje, koordinacijo in nadzor dela, 

zagotavljata zakonitost dela in doseganje predvidenih rezultatov. Posamezne enote (tehnika, 

komerciala, nabava, računovodstvo in finance) vodijo vodje enot, ki so odgovorni za vodenje 

in poslovanje celotne enote. Za zahtevnejše ali obsežnejše naloge, ki zahtevajo sodelovanje 

delavcev z različnimi znanji, se praviloma oblikujejo projektne skupine za njihovo izvedbo. 

Sklep o oblikovanju projekta in imenovanje članov skupine sprejme glavni direktor podjetja. 

Člani projektnih skupin so lahko tudi zunanji strokovnjaki. Za uspešno delo direktor podjetja 

sodelavce nagradi z materialnimi (višja osebna ocena, dodatek k plači, višja plača) in 

nematerialnimi (pohvala, potovanje, obiski sejmov, izbira izobraževanja, dodatni dopust, 

osebna zahvala direktorja, pohvala sodelavcev, posebna pohvala in napredovanje na 

delovnem mestu) oblikami nagrad. Če pride v podjetju do spora, poskuša situacijo najprej 

urediti prvi nadrejeni. V primeru, da je spor prevelik, je v podjetju v skladu s Pravilnikom o 

prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu določena 

skupina zaposlenih, ki rešuje tovrstne težave. Podjetje pošilja zaposlene tudi na izobraževanja, 

ki so lahko notranja (interna izobraževanja – sodelavci izobražujejo sodelavce) in zunanja 

(zunanje institucije). V letu 2015 je bilo organiziranih 42 ur izobraževanj na zaposlenega. Pri 

analiziranju intervjuja smo prišli do ugotovitve, da podjetje Intra lighting, d. o. o., daje velik 

poudarek na zadovoljstvo zaposlenih, ki jih vključuje tudi v posamezne projekte.   

Organizacijska struktura  

Struktura podjetja Intra lighting, d. o. o., je funkcijska. Podjetje je razdeljeno na pet oddelkov: 

splošno-kadrovski oddelek, informatika in kontroling, tehnični oddelek, komercialni oddelek 

ter oddelek za računovodstvo in finance. Splošno-kadrovski oddelek ter informatika in 

kontroling sta enotna za celo podjetje, medtem ko se ostali trije oddelki delijo še na 

pododdelke, in sicer (Intra lighting 2015): 

- tehnični oddelek: razvoj, proizvodnja, kakovost; 

- komercialni oddelek: nabava, logistični center, domači trg, izvoz, marketing; 

- oddelek računovodstvo in finance: računovodstvo, knjigovodstvo. 
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Slika 1: Organizacijska struktura podjetja Intra lighting, d. o. o. 

Vir: Intra lighting 2015. 

Stanje opreme 

Pri dizajniranju in izdelavi svetil v lastnem proizvodnem oddelku podjetja uporabljajo 

najrazličnejše stroje in tehnologije ter sodobna programska orodja, ki olajšajo delo tako 

podjetju kot tudi kupcem naših svetil. Programska oprema deluje na principu »naredi sam« in 

omogoča uporabniku svobodo ter kreativnost pri iskanju najboljše svetlobne rešitve za 

individualni projekt. Glavna orodja in programska oprema, ki jih uporabljajo v podjetju, so 

(Intra lighting 2015): 

- stroji: različni CNC stroji, uporovno točkovni varilni avtomat, ekološka prašna lakirnica 

in stroji za varjenje aluminija; 

- programska oprema:  programi IntraConstructors, Litestar, DIALux. 

Pretekli cilji in strategije 

V letu 2009 je bilo opaziti upad prihodkov od prodaje, saj je bilo to leto zaznamovano z 

gospodarsko krizo. Podjetje Intra lighting, d. o. o., je kljub temu uspelo svoje poslovanje 

izboljšati in prodajo do konca leta 2011 dvigniti za 16,8 %. V sledečih letih je ponovno 
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zaznati upad prihodkov glede na predhodna leta, vendar so rezultati primerljivi z letom 2010 

oziroma 2009. 

V letu 2014 je podjetje ustvarilo 16.341.135-€ prihodkov od prodaje. Glavnino prodaje je 

realiziralo na tujem trgu. V letu 2014 je prodaja na tujem trgu znašala dobrih 79 % celotne 

prodaje. 

Temelj poslovanja podjetja je razvoj novih, inovativnih, visokotehnoloških izdelkov in 

osvajanje novih trgov ter izboljševanje učinkovitosti, prilagodljivosti in produktivnosti. Na ta 

način se v podjetju borijo proti negativnim zunanjim učinkom in ustvarjajo nove poslovne 

prednosti podjetja. Dinamična razvojna strategija podjetja je podprta z inovativnimi rešitvami 

in globalnim delovanjem (Intra lighting 2015). 

6.2 Zunanji dejavniki 

Konkurenca 

Izdelki podjetja Intra lighting, d. o. o., se uvrščajo v srednje-višji kakovostni razred. Glavni 

cilj podjetja je ustvarjanje rešitev za poslovne, trgovske in javne objekte ter njihovo 

prilagajanje dejavnosti željam in potrebam uporabnikov. Podjetje se primerja z najboljšimi in 

skuša najti svojo prednost, edinstvenost in način, kako najti najboljšo rešitev za uporabnika. 

Glavni konkurenti Intra lighting, d. o. o., so podjetja, za katera je značilno, da imajo številne 

poslovalnice v mnogih državah, tudi v Sloveniji. Vsa podjetja težijo k iskanju inovativnih 

svetlobnih rešitev, ki so hkrati ekonomične, ekološko usmerjene in estetsko privlačne. Tudi v 

podjetju Intra lighting, d. o. o., ciljajo na proizvodnjo takšnih izdelkov, zato nenehno 

spremljajo novosti na trgu in sledijo njihovemu razvoju.  

Nekaj glavnih konkurentov podjetja Intra lighting, d. o. o. (Intra lighting 2015): 

- Zumtobel – največje evropsko podjetje za industrijsko razsvetljavo s sedežem na 

skrajnem zahodu Avstrije, na tromeji s Švico in Nemčijo. Njihova glavna dejavnost je 

opremljanje poslovnih in industrijskih prostorov ter izdelava temu prilagojenih svetil. 

Podjetje ima podružnice povsod po Evropi, tudi v Sloveniji; 

- Targetti – italijansko podjetje, ki obstaja že od leta 1928. Začeli so s prodajo žarnic in 

preostalih podobnih izdelkov, kasneje pa so svojo ponudbo razširili na proizvodnjo 

lestencev. Danes družba proizvaja in trži okoli 3000 vrst svetil in svetlobnih sistemov v 

90 državah sveta; 

- iGuzzini – podjetje deluje od leta 1958, danes pa proizvaja notranje in zunanje sisteme 

razsvetljave. iGuzzini je vodilno italijansko podjetje na področju tehnične in arhitekturne 

razsvetljave in se uvršča med vodilna podjetja na tem področju v Evropi; 
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- Siteco – družba ima sedež v Nemčiji, ustanovljena pa je bila leta 1949 za namene 

proizvodnje gospodinjskih aparatov in razsvetljave pri Siemens-Electrogenerate GmbH s 

sedežem v Traunreutu. Danes družba zaposluje okoli 1.250 oseb, ki delujejo v več kot 

dvajsetih prodajnih podružnicah po svetu; 

- Delta Light – belgijsko podjetje, ki je začelo poslovati leta 1987. Danes je pomembno 

podjetje na trgu arhitekturne razsvetljave in zaposluje okoli 200 oseb. Podjetje deluje v 

80 svetovnih državah; 

- Philips – proizvodnja sektorja razsvetljave v podjetju Phillips (Phillips Lighting) 

zaposluje več kot 44.000 ljudi po celem svetu, obsega pa arhitekturno razsvetljavo, luči in 

žarnice, sisteme razsvetljave in ulično razsvetljavo. 

Subtituti  

Intra lighting, d. o. o., proizvaja svetila za različne objekte, in sicer za: 

- poslovne prostore: banke, zavarovalnice, poslovne stavbe; 

- javne prostore: bolnice, domovi za študente in ostarele ter upravne stavbe; 

- trgovske prostore: trgovski centri, trgovine, prodajni saloni in butiki; 

- izobraževalne prostore: univerze, srednje in osnovne šole ter športne dvorane; 

- zabaviščne prostore: hoteli, wellness in zabaviščni centri. 

Izdelki podjetja Intra lighting, d. o. o., so skrbno oblikovani, modularno zgrajeni, energetsko 

varčni, fleksibilni in enostavni za servisiranje. Svetila se odlikujejo tudi po enovitem in 

prepoznavnem slogu, ki je rezultat premišljene uporabe najnovejših tehnologij in upoštevanja 

sodobnih smernic dizajna, novih arhitekturnih aplikacij in energetskega varčevanja. Izdelki 

Intra lighting, d. o. o., se uvrščajo med najbolj napredna in visoko konkurenčna svetila na 

globalnem trgu (Intra lighting 2015).  

Po analizi intervjuja je zelo težko definirati konkurenco podjetja Intra lighting, d. o. o., s 

podobnim oz. nadomestnim izdelkom, saj je večina podjetij, ki proizvaja svetila, 

specializiranih za posamezen spekter, proizvajajo samo svetila, namenjena za proizvodnjo, ali 

samo fluo svetila oz. svetila za poslovne prostore ipd. Podjetje Intra lighting, d. o. o., 

proizvaja zelo širok spekter svetil. Glede na to, da podjetje proizvaja svetila višjega srednjega 

cenovnega razreda, so njegova konkurenca tako podjetja, ki proizvajajo svetila z višjim 

cenovnim razredom (zaradi svojega imena, preferiranja s strani arhitektov …) kot tudi 

podjetja, ki spadajo v nižji cenovni razred. 

Glavni kupci 

Glavni kupci in partnerji podjetja so različni investitorji, npr. trgovske in bančne skupine, 

podjetja in ustanove ter specializirani trgovci distributerji na področju razsvetljave. V letu 

2015 je bilo podjetje prisotno v več kot 50 državah po vsem svetu, med katerimi 
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najpomembnejši trg predstavlja prav Slovenija. Pomembna in največja tržišča so še Francija, 

Nizozemska, Italija, Hrvaška, Češka, Avstrija, Skandinavija, Bližnji vzhod ipd. 

Podjetje pri poslovanju s svojimi kupci večinoma zagotavlja 90-dnevne plačilne roke. 

Najpomembnejši in največji poslovni partnerji so stalni investitorji. Med slovenskimi podjetji 

so najpomembnejši Sava, Gorenje, Lesnina, Merkur, Mercator, Lek, HIT, banke in drugi. 

Glavne kupce podjetja Intra lighting, d. o. o., predstavljajo podjetja (Intra lighting 2015): 

- Elektronabava (Slovenija); 

- Lemvigh Muller (Danska); 

- Ibex International (Nova Zelandija); 

- Sermes (Francija); 

- Molto Luce (Avstrija); 

- Marchiol (Italija); 

- Rexel (Avstrija). 

Glavni dobavitelji 

Podjetje Intra lighting, d. o. o., teži k vzdrževanju dobrih odnosov med dobavitelji, kar je 

ključ do uspešnega poslovanja, ki se odraža na zagotavljanju visoke kvalitete, optimalnih 

stroških in nenehnih inovacijah. Zaupanje in dolgoročni partnerski odnosi s ključnimi 

dobavitelji so predpogoj za uspešno sodelovanje in poslovanje podjetja. Pri izbiri dobaviteljev 

se v podjetju poslužujejo ustaljenih postopkov, pri nabavi ključnih materialov pa se le-ta 

izvaja pri skupnih dobaviteljih. 

Glavni dobavitelji podjetja so: 

- TCI (Italija); 

- Osram (Nemčija); 

- Helvar (Finska); 

- Profilati (Italija); 

- Almeco (Italija); 

- Vossloh (Nemčija); 

- Elumatec (Nemčija). 

V podjetju je organizirana učinkovita logistika, ki omogoča ustrezen servis, možnost 

zmanjševanja stroškov in časa dobave. Z organizirano logistiko neposredno distribuirajo 

blago končnim kupcem, kar povečuje učinkovitost realizacije naročil, kupcem omogoča 

sprotne nabave, zmanjšuje vrednost zalog in na dolgi rok povečuje promet. Za ključne 

materiale se nabava izvaja pri skupnih dobaviteljih z zagotavljanjem petletne garancije. 
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Podjetje Intra lighting, d. o. o., ima z večjimi in pomembnejšimi dobavitelji sklenjene 

nabavne pogodbe. 

Skladišče je zasnovano kot samostojni oddelek, ločen od proizvodnje in opremljen s kodnim 

sistemom za identifikacijo blaga, proizvodnja pa je zasnovana brez skladiščenja materiala, saj 

se le-ta nahaja v posameznem oddelku. To pomeni prihranek na transportu,boljši pregled nad 

stanjem zalog in manj zamudno organizacijo transporta materialov v in iz podjetja (Intra 

lighting 2015). 
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6.3 Končna SWOT analiza 

Pri analizi SWOT, ki je sestavljena iz štirih delov (prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti) nam je bil v pomoč poslovni načrt podjetja Intra lighting, d. o. o. 

Preglednica 1: SWOT analiza podjetja Intra lighting, d. o. o. 

Prednosti: 

- zanesljivost delovanja 

- dobavni rok; 

- razpršenost prodaje na globalnem trgu; 

- inovativnost izdelkov in oblikovanja; 

- modularnost; 

- celovitost ponudbe; 

- certificirani izdelki; 

- mednarodne izkušnje; 

- podporna orodja -SW za prodajo (Constructor, 

Dialux, Kalkulator …); 

- enostavna montaža in servisiranje; 

- dobra prepoznavnost blagovne znamke na 

lokalnih tržiščih; 

- estetika izdelkov; 

- svetlobno udobje; 

- stroškovna učinkovitost. 

Slabosti: 

- nizka prepoznavnost na nekaterih tržiščih; 

- omejenost proračuna za nastop na 

nekaterih trgih in investicije; 

- preobremenjenost določenega kadra; 

- neprepoznavnost Slovenije v panogi; 

- majhnost lokalnega trga. 

 

Priložnosti: 

- razvoj novih zahtevnejših produktov, 
predvsem na področju LED tehnologije; 

- širitev na nove trge, pridobitev novih strank; 

- vlaganje v izobraževanje zaposlenih in strank; 

- nenehno spremljanje konkurence. 

Nevarnosti: 

- kriza na tržišču – manj naročil in 
problemi pri plačilu; 

- nižanje cen izdelkov glavnih 
konkurentov; 

- nekatera povpraševanja so sezonsko 
vezana (npr. šole); 

- nevarnost negativne reklame. 

Vir: Intra lighting 2015. 
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Prvi del SWOT analize, ki smo ga opisali, so prednosti podjetja. Prva prednost je zanesljivost 

delovanja podjetja. Podjetju daje prednost, da je vključeno na različnih globalnih trgih 

(Severna Amerika, Bližnji vzhod, Avstralija, Nova Zelandija, Skandinavija, trgi EU). S tem je 

podjetje nabiralo mednarodne izkušnje, posledično je blagovna znamka dobro prepoznana na 

lokalnih tržiščih. Za prodajo izdelkov na tuje trge imajo izdelki oznako CE, kar pomeni, da 

gre za certificirane izdelke (izdelki so ocenjeni in izpolnjujejo vse zahteve na področju 

varnosti zdravja in so okolju prilagodljivi). Za lažjo prodajo izdelka na trg podjetje uporablja 

orodje –SW (Intra Constructor, Dialux, Intra Calculator …), ki kupcem olajša izbiro 

optimalnega svetlobnega sistema. Inovativnost izdelkov podjetja je usmerjena v svojevrsten 

izgled,  velika pozornost je usmerjena v detajle, tako iz estetskega kot funkcionalnega vidika. 

Izdelki Intra lighting, d. o. o., so modularno zgrajeni, kar jim omogoča enostavno montažo in 

servisiranje. Glede na celovitost ponudbe njihovih izdelkov, je podjetje stroškovno učinkovito 

zaradi dobavnega roka, ki znaša 90 dni.  

Slabosti predstavljajo drugi del SWOT analize. Sem štejemo nizko prepoznavnost na 

nekaterih tržiščih, npr. na azijskem trgu, ki je najmočnejši trg v proizvodnji svetil. Zaradi 

investicij, ki so namenjene pospeševanju prodaje na globalnem trgu in novim produktom ter 

tehnologijam za nadomeščanje obstoječih izdelkov, ima podjetje omejen proračun za nastop 

na nekaterih trgih. K slabostim prištevamo še preobremenjenost določenega kadra, 

neprepoznavnost Slovenije v panogi ter majhnost lokalnega trga. 

Tretji del SWOT analize so priložnosti podjetja. Podjetje vlaga v razvoj novih, zahtevnejših 

produktov, ki so okolju prijazni, varčujejo z energijo ter zagotavljajo učinkovito svetlobno 

udobje na področju LED tehnologije. Podjetje vidi priložnost za vstop na nova tržišča tako v 

tujini (npr. ZDA) kot tudi na domačem trgu. Velik poudarek daje na izobraževanja 

zaposlenih, ki so lahko interna ali pa so to izobraževanja v zunanjih institucijah. Nenehno 

spremljanje glavnih konkurentov vidi podjetje Intra lighting, d. o. o., kot priložnost, saj sledi 

razvoju njihovih izdelkov. 

Nevarnosti predstavljajo zadnji del SWOT analize. Podjetje vidi nevarnost, ko nastopi kriza 

na tržišču, to pa pomeni, da je manj naročil in plačila kupcev niso redna. Glavna konkurenca 

podjetja Intra lighting, d. o. o., lahko zniža cene izdelkov, kar pomeni nevarnost izgube 

kupcev. Nekatera povpraševanja so sezonsko vezana (npr. šole), zato dohodek podjetja v 

določenem obdobju niha. Obstaja tudi možnost nevarnosti negativnih reklam, posledično tudi 

izgube kupca. 
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7 SKLEP 

Za izpopolnitev prvega cilja zaključne naloge je bilo treba v teoretičnem delu proučiti knjige 

o izbrani temi, uporabiti tuje članke in spletne strani domačih ekonomistov. V empiričnem 

delu je bil uporabljen poslovni načrt podjetja Intra lighting, d. o. o., ter intervju z direktorico 

podjetja, ki je pripomogel h končnemu cilju. 

Drugi cilj zaključne naloge je bila analiza uspešnosti poslovanja podjetja in predlog strategije 

poslovanja v prihodnje. Analiza poslovanja podjetja Intra lighting, d. o. o., je sistematična in 

naravnana v prihodnost. Gre za dolgoročno in strateško dobro načrtovanje poslovanja, kjer 

podjetje veliko investira v razvoj novih produktov z LED tehnologijo in ima potrebo po širitvi 

trga s poudarkom na reševanju svetlobnega problema v prostorih. Zaradi velikega vlaganja v 

razvoj izdelka se podjetje sooča z manjšimi likvidnostnimi težavami. Vendar je podjetje na 

področju prodaje svetil uspešno in v prihodnje se mora osredotočiti k širitvi na nove trge. 

Podjetje je uspešno tudi pri razvoju izdelkov na področju nove tehnologije. 

Vsako podjetje ima narejen poslovni načrt, ki pripomore k boljši poslovni uspešnosti in del 

katerega je tudi SWOT analiza. SWOT analiza je razdeljena na notranje in zunanje okolje. V 

notranje okolje uvrščamo prednosti in slabosti, v zunanje okolje pa priložnosti in nevarnosti. 

Za izpolnitev tretjega cilja je bilo treba opraviti analizo zunanjega in notranjega okolja. S 

pomočjo SWOT analize je bilo ugotovljeno, da notranje okolje podjetja gradi na prednostih in 

s tem odpravlja slabosti, kar je razvidno v SWOT matriki. Edina slabost, ki je omembe 

vredna, je nizka prepoznavnost na določenih tržiščih. Zato je notranje okolje pozitivno 

naravnano. V zunanjem okolju pa je bilo ugotovljeno, da ima podjetje priložnost prodreti na 

nove trge, s tem odpraviti slabost in izboljšati poslovanje podjetja. Paziti oz. spremljati pa 

morajo najpomembnejše konkurente, ki so največja nevarnost poslovnega učinka.   

Na podlagi analize poslovnega okolja smo prišli do ugotovitve, da ima podjetje 

Intra lighting, d. o. o., velik potencial na tujih trgih, torej bo s širitvijo slednjih še naprej dobro 

poslovalo. 
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