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1. UVOD 
 
Danes, v razvitem gospodarstvu, se pojavlja podjetje kot osnovna gospodarska celica za 
organiziranje produkcije. Podjetja se med seboj razlikujejo po velikosti, organiziranosti, 
vodenju, rasti in nenazadnje tudi po cilju. Navkljub množici različnih ciljev, ki jih 
zasledimo pri podjetjih, pri vseh izstopa cilj, ki ga uravnava načelo racionalnosti, to je 
maksimiziranje rezultata oziroma dobička. Maksimiziranje dobička je vedno povezano s 
tveganjem, podjetništvo pa je proces, ki stalno usklajuje med tveganjem in potencialno 
nagrado, ki jo prinaša podjetniško delovanje. Pri tem je podjetje mesto, kjer se odvija 
podjetniški proces. Sam podjetniški proces ni statičen proces, postavljen je v dinamično in 
turbulentno okolje in je pod vplivom zunanjih in notranjih dejavnikov. V podjetniškem 
procesu se medsebojno prepletajo sredstva, podjetniška priložnost in ljudje. Ljudje so eden 
izmed ključnih dejavnikov znotraj podjetniškega procesa in se lahko pojavijo v funkciji 
podjetnika, managerja in lastnika. Seveda so lahko vse funkcije združene le v eni osebi.  
 
Lastniki, ki so svoje premoženje vložili v podjetje ali posel pričakujejo, da se jim bo to 
premoženje v prihodnosti maksimalno povečalo. Pričakovanja lastnikov bodo lahko 
uresničena le z maksimiziranjem tržne vrednosti podjetja, v katerega so vložili svoje 
premoženje. Povečanje tržne vrednosti podjetja bo možno le z rastjo podjetja, ki bo 
potekala skozi različne faze v življenjskem ciklu podjetja. Pri tem se bo rast podjetja 
odražala na različne načine, največkrat pa z rastjo dobička, prodaje ter števila zaposlenih. 
Pri rasti podjetja, podjetnik ne sme spregledati notranjih in zunanjih dejavnikov, ki lahko 
zavirajo ali celo ogrozijo rast podjetja. Spoznanja iz prakse opozarjajo, da lahko 
organizacijska struktura podjetja ter ljudje predstavljajo največjo omejitev pri rasti. Zato 
hitrejša, kot bo rast podjetja, hitrejše mora biti samo prilagajanje organizacijske strukture 
spremembam, ki so posledica rasti.  
 
Za doseganje rasti podjetja lahko podjetnik izbira med različnimi strategijami rasti. Lahko 
se odloči za generično rast, pri kateri gre za nadaljevanje osnovnega, obstoječega 
programa, ki je že preizkušen in tudi manj tvegan, kot je vpeljava novega posla. Druge 
strategije rasti, med katerimi lahko izbira podjetnik, so diverzifikacija posla, licenca ali 
franšiza, skupni posel, prevzem, spojitev in združitev ter razne oblike mreženj.  
 
V življenjskem ciklu podjetja, podjetnik ne uporablja samo ene strategije rasti, temveč jih 
največkrat uporabi več. Razlog je v tem, da lahko posamezna strategija rasti v določeni 
fazi postane neustrezna. Za pravilno odločitev katera strategija rasti je za izvajanje v 
danem trenutku najprimernejša, mora podjetnik ovrednotiti posamezno strategijo rasti v 
primerjavi z drugimi. Pri tem mora upoštevati vse relevantne prihodke in stroške, ki so 
posledica izvajanja določene strategije rasti. Prihodnje prispevke mora diskontirati na 
sedanjo vrednost. Tak način mu bo omogočil realno primerjavo med posameznimi 
strategijami rasti. Zato bo uspešen podjetnik tisti, ki bo imel v vsakem trenutku 
pripravljene različne strategije rasti. 



2 

Cilj, ki je opredeljen kot maksimiziranje razmerja med vrednostjo rezultata in vrednostjo 
vlaganj v poslovanje, najdemo tudi pri posebni obliki podjetij - družbah za upravljanje. 
Specifika družb za upravljanje je v tem, da je njihova dejavnost zakonsko omejena samo  
na upravljajnje investicijskih skladov. Iz upravljanja investicijskih skladov jim pripada 
tudi edini dovoljeni prihodek, to je provizija za upravljanje. Zato je racionalni cilj vsake 
družbe za upravljanje čimvečji obseg sredstev v upravljanju, ki nadalje vodi do večjih 
prihodkov iz naslova upravljavske provizije ter večjega dobička. Lastniki, ki so svoje 
premoženje vložili v družbo za upravljanje pričakujejo, da se jim bo to premoženje 
maksimalno povečalo. Ena izmed slovenskih družb za upravljanje je tudi Ilirika DZU, ki 
je izbrala generično rast kot svojo strategijo rasti. Postavlja se dilema ali je generična rast 
z obstoječim finančnim produktom (vzajemni sklad Modra kombinacija) pravilna 
strategija rasti ali pa je smiselno, da uporabi katero od drugih možnih strategij rasti. 
 
Glavni cilj magistrskega dela je testiranje hipoteze, da je sedaj izbrana generična rast 
Ilirike DZU pravilna. Testiranje hipoteze bom izvedel na podlagi podrobne analize 
dosedanje rasti Ilirike DZU, podrobne analize potrebnih pogojev za uspešno rast Ilirike 
DZU in podrobne analize (SWOT analiza, prispevčna analiza in finančna analiza) 
izvajanja vseh drugih možnih strategij rasti. V primeru zavrnitve hipoteze, bo cilj 
magistrskega dela ugotoviti, katera strategija rasti je trenutno najbolj primerna za Iliriko 
DZU, to je tista strategija rasti, ki bo v dinamičnem in turbulentnem okolju omogočila 
hitro in stabilno rast. Podrobna analiza posameznih strategij rasti bo po drugi strani 
omogočila, da v trenutku, ko obstoječa strategija rasti (generična rast) ne bo več primerna, 
v Iliriki DZU izvajamo drugo, primernejšo strategijo rasti. Pregled izvajanja posamezne 
strategije rasti bo upošteval tudi zakonske omejitve, ki jih nalaga Zakon o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1; Ur. l. RS, št. 110/02). 
   
Magistrsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu so 
obdelana določena teoretična spoznanja s področja podjetništva. Glavni poudarek je na 
teoretičnem pregledu izvajanja različnih možnih strategij rasti, med katerimi lahko 
podjetje izbira z namenom doseganja hitre rasti. Drugi del magistrskega dela je 
osredotočen na testiranje hipoteze, da je sedaj izbrana generična rast Ilirike DZU pravilna. 
 
V prvem delu magistrskega dela je predstavitev družbe za upravljanje Ilirika DZU ter 
njenega finančnega produkta VS Modra kombinacija. Teoretična spoznanja s področja 
podjetništva se najprej dotaknejo podjetniškega procesa. Ker je cilj proučevanja rastoče 
podjetje, se znotraj teoretičnega dela dotaknem rasti podjetja in hipotez o sami rasti 
podjetja. Z obravnavo življenjskega cikla rastočega podjetja nas pot teoretičnih spoznanj 
vodi do obravnavanja posameznih strategij rasti, kar je tudi temelj prvega dela. 
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V drugem, praktičnem delu so predstavljene podrobne analize izvajanja posameznih 
strategij rasti v Iliriki DZU. Praktični del zajema analizo dosedanje rasti Ilirike DZU ter 
opredelitev razvojnega cikla, v katerem se trenutno nahaja Ilirika DZU. Analiza nadalje 
obravnava vse pogoje, ki so potrebni za uspešno rast Ilirike DZU. Osrednji del analize je 
podroben pregled izvajanja posameznih strategij rasti v Iliriki DZU, kar bo tudi osnova za 
testiranje hipoteze magistrskega dela. V zadnjem, sklepnem delu sledi odločitev o 
sprejetju oziroma zavrnitvi hipoteze magistrskega dela. 
 
 
 
2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ILIRIKA DZU 
 
2.1. Predstavitev Ilirike DZU 
 
2.1.1. Opredelitev družbe za upravljanje 
 
Družba za upravljanje je po ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) gospodarska družba, 
ustanovljena kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo. Za upravljanje 
investicijskih skladov je upravičena do dela provizije od vrednosti sredstev v upravljanju. 
Družba za upravljanje mora za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti predhodno 
dovoljenje nadzornega organa, to je Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). 
 
Ilirika DZU je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo, za nedoločen čas. Edina 
njena dejavnost je upravljanje investicijskih skladov skladno z ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 
110/02). To pomeni, da lahko ustvarja prihodke samo iz naslova upravljanja investicijskih 
skladov (investicijske družbe in vzajemni skladi). Prihodki Ilirike DZU so iz naslova 
upravljanja vzajemnega sklada Modra kombinacija (VS Modra kombinacija) in se 
izplačujejo iz sredstev le-tega. Prihodek iz naslova upravljanja je upravljavska provizija (2 
odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev VS Modra kombinacija). Iliriki DZU 
pripada tudi vstopna in izstopna provizija, ki v osnovi znaša 1,4 odstotka od vsakega 
vplačila/izplačila, z velikostjo zneska pa se zmanjšuje po lestvici, objavljeni v uradnem 
prospektu VS Modra kombinacija.  
 
2.1.2. Začetki Ilirike DZU 
 
Začetki družbe za upravljanje segajo v leto 1990, ko je bilo ustanovljeno podjetje Rdeča 
pika, d.o.o.. Podjetje je pričelo poslovati šele novembra 1993. Konec omenjenega leta 
sledi sprememba imena podjetja v Rdeča pika, upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.. 
Edina dejavnost Rdeče pike je postala upravljanje investicijskih skladov. 18. novembra 
1993 je prišlo do ustanovitve VS Modra kombinacija.   
 
Drugi večji mejnik predstavlja leto 2000, ko skupina Ilirika izvede projekt nakupa družbe 
Rdeča pika, ki je upravljala VS Modra kombinacija. Sledi preimenovanje družbe v Ilirika 
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DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.. S tem postopkom nakupa je 
Ilirika DZU pridobila v upravljanje že omenjeni VS Modra kombinacija. Sam potek 
ustanavljanja družbe za upravljanje je razviden v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Zgodovina družbe za upravljanje 
 
 Datum Dogodek 

 23.01.1990  Vpis podjetja Rdeča pika, d.o.o. v sodni register, podjetje ni poslovalo do novembra 
1993. 

18.11.1993 Pričetek poslovanja VS Modra kombinacija. 
 22.12.1993 Registrirana sprememba podjetja v Rdeča pika, upravljanje  
  investicijskih skladov, d.o.o., Celovška 511. 

21.04.1994 Registrirana sprememba sedeža podjetja Rdeča pika v: Ljubljana, Gornji trg 4. 
19.01.1996 Vpis dejavnosti v sodni register: upravljanje investicijskih skladov, kot  
 edina dejavnost družbe. 
27.07.2000 Vpis spremembe imena družbe v sodni register: Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, Breg 22 

Vir: Prospekt za javno ponudbo investicijskih kuponov posebnega vzajemnega sklada Modra kombinacija, 
str. 16 
 
2.1.3. Rast Ilirike DZU 
 
S prevzemom v letu 2000 je Ilirika DZU pridobila v upravljanje VS Modra kombinacija, 
ki je spadal po zbranih sredstvih med najmanjše vzajemne sklade. Čista vrednost sredstev 
(ČVS) je znašala približno 170 mio SIT, v skladu pa je bilo približno 100 vlagateljev. Po 
prevzemu upravljanja se je nekaj vlagateljev odločilo za izstop in čista vrednost sredstev 
se je dodatno zmanjšala. Po takrat veljavnjem Zakonu o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (ZISDU; Ur. l. RS, št. 6/94) je bila minimalna čista vrednost sredstev 
vzajemnega sklada 50 mio SIT. Ta omejitev je predstavljala resno nevarnost, saj se je čista 
vrednost VS Modra kombinacija zaradi izplačil vlagateljev približevala 50 mio SIT. 
  
Majhen obseg premoženja za družbo za upravljanje je pomenil tudi majhen prihodek iz 
naslova upravljavske provizije in je mesečno znašal le nekaj 100.000 tolarjev. S ciljem 
ustvarjanja večjih prihodkov Ilirike DZU, se je ob prevzemu spremenila investicijska 
politika VS Modra kombinacija v smeri aktivnega upravljanja in večanja deleža delnic v 
portfelju. Velik poudarek je bil tudi na marketingu VS Modra kombinacija. Rezultat dela 
se je pokazal v začetku letu 2002, ko so začela naraščati vplačila v VS Modra 
kombinacija. Posledično so se povečevali prihodki družbe za upravljanje in poleti leta 
2002 so mesečni prihodki iz naslova upravljavske provizije prvič presegli vrednost 1,0 
mio SIT (slika 1, str. 5). Prihodki iz naslova upravljavske provizije so konstantno rastli in 
konec leta 2003 je mesečna upravljavska provizija že presegla vrednost 6 mio SIT. 
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Slika 1: Mesečna upravljavska provizija Ilirike DZU  

Vir: Interni podatki Ilirike DZU 
 
Poleg prihodkov iz naslova upravljavske provizije so se povečevali tudi prihodki iz 
naslova vstopne provizije. Delež izstopne provizije je bil zanemarljiv, saj v tem obdobju ni 
bilo večjih izplačil. Vplačila v VS Modra kombinacija so v mesecu oktobru 2003 znašala 
dobrih 300 mio SIT in so se v naslednjih mesecih še povečevala. Mesečno vplačilo v 
višini 300 mio SIT pri 1,4 odstotni vstopni proviziji pa je pomenil prihodek približno 4 
mio SIT. Pri tem velja opozoriti, da družbi za upravljanje ne pripada celotna vstopna 
provizija, saj jo le ta del vrne pooblaščenim agentom, in sicer za tiste vlagatelje, ki so jih 
le-ti pridobili. 
 
Družba za upravljanje ni rastla samo po prihodkih, temveč tudi kadrovsko. Sprva ni imela 
nobenega zaposlenega (leto 2000). Prenizki mesečni prihodki niso zadoščali za pokritje 
stroškov dela, zato sta v začetku delo upravljala dva delavca zaposlena v Iliriki BPH, d.d.. 
Delo je obsegalo upravljanje sklada, analize, knjižbe, marketing vzajemnega sklada ter 
vodenje Ilirike DZU. Konec leta 2002 se v družbi za upravljanje prvič redno zaposlita dve 
osebi. V letu 2003 se dodatno zaposlita še dve osebi. Danes ima Ilirika DZU štiri 
zaposlene v rednem delovnem razmerju, občasno pa dela opravljajo tudi študentje. Rast 
števila zaposlenih se bo nadaljevala tudi v letu 2004, saj je eden izmed razlogov za 
povečevanje števila zaposlenih tudi zahteva podzakonskega akta ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 
110/02), ki zahteva minimalno sedem zaposlenih v rednem delovnem razmerju.  
 
2.1.4. Organizacijska struktura Ilirike DZU 
 
Za organizacijsko strukturo Ilirike DZU lahko zapišemo, da je nastala spontano in je 
trenutno še zelo enostavna. Dela v Iliriki DZU obsegajo upravljanje z naložbami, analize, 
finance, računovodstvo, marketing, administracijo VS Modra kombinacija, kadrovanje ter 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

de
c.

 0
0

m
ar

.  0
1

ju
n.

 0
1

se
p.

 0
1

d e
c.

 0
1

m
ar

.  0
2

ju
n.

 0
2

se
p.

 0
2

d e
c.

 0
2

m
ar

.  0
3

ju
n.

 0
3

se
p.

 0
3

de
c.

 0
3

m
ar

. 0
4

m
es

.u
pr

av
lja

vs
ka

 p
ro

v.
 v

 0
00

 S
IT



6 

samo vodenje družbe za upravljanje. Vodenje Ilirike DZU opravlja prokurist in je 
centralizirano zaradi nizke kompleksnosti organizacije. Delo računovodstva in financ ter 
trženja in administracije opravljata dva zaposlena. 
 
Slika 2: Organizacijska struktura Ilirike DZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Vir: Interni akt Ilirike DZU o notranji organizaciji 
 
2.2. Predstavitev vzajemnega sklada Modra kombinacija 
 
Vzajemni skladi so institucije finančnega trga, ki zbirajo sredstva vlagateljev. Vrivajo se 
med podjetja in posameznike s prihranki, zaradi tega so pomembni finančni posredniki, saj 
omogočajo pretok sredstev od celic s finančnim presežkom (suficitne celice) do celic s 
finančnim primankljajem (deficitne celice). Zbrana sredstva investirajo v različne naložbe, 
ki tvorijo portfelj vzajemnega sklada. Portfelj vzajemnega sklada upravlja management v 
družbi za upravljanje.  
 
Tabela 2: Največje naložbe VS Modra Kombinacija na dan 10.11.2003 
obveznice % delnice - domače % 
SOS2E-OBVEZNICA SOD 7,30 MELR-MERCATOR 8,50 
ZT01-OBVEZNICA ZAV. TRIGLAV 3,08 IEKG-INTEREUROPA 8,36 
RS26-OBVEZNICA RS  2,78 KRKG-KRKA  8,03 
AB07-OBVEZNICA ABANKA 1,85 PETG-PETROL 6,80 
RS38-OBVEZNICA RS 1,85 TCRG-TERME ČATEŽ 5,50 
RS32-OBVEZNICA RS  1,31 LKPG-LUKA KOPER  4,68 
RS18-OBVEZNICA RS 0,64 MEDR-MEDALJON 4,15 
HTB1E-HOTELI BERNARDIN  0,21 GRVG-GORENJE 3,93 

    
kratkoročni vrednostni papirji % delnice - tuje % 
1. MES. ZAKLADNE MENICE 129  2,60 ADS-ADIDAS-SALOMON 0,72 
3. MES. ZAKLADNE MENICE 64  2,27 BAX-BAXTER INTER. 0,55 
12. MES. ZAKLADNE MENICE 17  2,25 PHCC-PRIORITY HEALTH. 0,35 

Čista vred. sredstev na dan 10.11.2003:  3.069.433.654,23 SIT  

Vir: Interni podatki Ilirike DZU 
 
VS Modra kombinacija je namembno premoženje, ki je oblikovano izključno z zbiranjem 
sredstev preko javne prodaje izdanih investicijskih kuponov. Zbrana sredstva investira v 

Prokurist: 
-vodenje družbe za upravljanje 

-kadrovanje 
-upravljanje

3 zaposleni: 
- računovodstvo 

- finance 
- marketing 

- administracija 
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različne naložbe. Vzajemni sklad je v lasti imetnikov investicijskih kuponov, premoženje 
vzajemnega sklada upravlja Ilirika DZU kot upravljavska družba in je od premoženja 
družbe za upravljanje ločeno. 
 
VS Modra kombinacija se s svojim portfeljem uvršča med mešane vzajemne sklade. V 
svoji investicijski politiki ima poleg zakonskih omejitev tudi lastno določeno omejitv, 
katera je maksimalno 75 odstotkov naložb v delnicah in minimalno 15 odstotkov naložb v 
obveznicah. 
 
 Slika 3: Struktura portfelja VS Modra kombinacija na dan 10.11.2003 

Vir: Interni podatki Ilirike DZU 
 
Z 56 odstotnim donosom v letu 2002 se je VS Modra kombinacija uvrstila na tretje mesto, 
z 21 odstotnim donosom v letu 2003 pa na drugo mesto najdonosnejših slovenskih 
vzajemnih skladov. Gibanje vrednosti točke (donosnost) je prikazana na sliki 4. 
 
Slika 4: Gibanje vrednosti točke VS Modra kombinacija  

Vir: Interni podatki Ilirike DZU 
 
Skladno z rastjo vrednosti točke VS Modra kombinacija, ki je bila posledica rasti 
celotnega slovenskega borznega trga, so se povečevala tudi vplačila vlagateljev. Povečalo 
se je število novih vlagateljev, ki so ob padanju obrestnih mer v bankah in rasti tečajev na 
borzi spoznali varčevanje preko vzajemnih skladov za zelo donosno. Vsa omenjena 
dejstva so povzročila hitro povečevanje čiste vrednosti sredstev VS Modra kombinacija. V 
slabih treh letih je VS Modra kombinacija, kot eden izmed najmanjših slovenskih 
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vzajemnih skladov, postal peti največji vzajemni sklad. Postal je tudi prepoznaven na trgu. 
Gibanje vrednosti premoženja je prikazano na sliki 5. 
 
Slika 5: Gibanje čiste vrednosti sredstev VS Modra kombinacija  

Vir: Interni podatki Ilirike DZU 
 
 
 
3. PODJETJE, PODJETNIŠTVO IN PODJETNIK 
 
3.1. Podjetje 
 
Praksa in teorija sta si danes enotni v tem, da zahteva razvojna stopnja proizvajalnih sil in 
proizvodnih odnosov v sodobni družbi uporabo tržnega načina gospodarjenja. Vsaka 
druga oblika koordinacijskega mehanizma v gospodarstvu je namreč manj učinkovita. 
Danes imamo opravka z blagovno proizvodnjo, do katere je prišlo razvojno z nastankom 
družbene delitve dela, pri tem so proizvajalci postali samostojni v gospodarskem in 
pravnem pomenu besede. Samostojnost proizvajalcev se kaže pri svobodni izbiri 
proizvodnje, njihovo ravnanje pa je izključno po ekonomskem računu, saj gre v bistvu za 
primerjanje med koristmi in žrtvami, ki jih ima proizvajalec pri svoji dejavnosti. V 
blagovnem gospodarstvu je torej ekonomski račun tisti odločilni dejavnik, ki uravnava 
povezovanje proizvajalcev s sredstvi v različne gospodarske enote, ki na najracionalnejši 
način proizvajajo in menjajo blago. Zato je merilo za oblikovanje osnovnih enot v tržnem 
gospodarstvu ekonomsko. Osnovne enote, osnovne celice gospodarstva so bile v različnih 
zgodovinskih načinih gospodarjenja različne. Za razvito blagovno proizvodnjo se je 
pojavilo podjetje kot tipična osnovna celica gospodarstva (Pučko, 1999, str. 1). 
 
Podjetje je določena enotnost v pravnem, ekonomskem, upravljalnoposlovodnem in 
finančnem pogledu, ki je podvržena pridobivanju dobička (Gutenberg, 1968, str. 5 in 395).  
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Gutenberg med drugim pravi, da je podjetje kapitalistična oblika eksplotacije, ki ga tvorita 
poleg produktivne kombinacije proizvodnih dejavnikov še načeli rentabilnosti in 
finančnega ravnotežja. Načelo rentabilnosti govori o maksimizaciji profitne stopnje (na 
dolgi in kratek rok). Načelo finančnega ravnotežja pa opozarja na vzdrževanje likvidnosti 
podjetja v vsakem trenutku. 
 
Penrose razlaga podjetje kot osnovno celico za organiziranje produkcije. Glavna naloga 
podjetja je organiziranje uporabe svojih proizvodnih resursov skupaj z drugimi zunanjimi 
resursi za proizvodnjo in prodajo blaga ter storitev s profitom (Penrose, 1995, str. 9, 31).  
 
Iz teorije organizacije je poznano, da ljudje dosegajo boljše ekonomske učinke, če delujejo 
skupaj. Zato prihaja do njihovega združevanja v okviru podjetij, v katerih njihova 
organizacija zagotavlja, da najbolj učinkovito uporabljajo resurse (proizvodna sredstva) za 
pridobivanje ekonomskih dobrin v družbi. Za vsa podjetja lahko ugotovimo neke skupne 
značilnosti. Vsa podjetja namreč opravljajo neke gospodarske naloge v okviru družbene 
reprodukcije s proizvodnimi sredstvi in delovno silo. Vsako podjetje je neka enota, ki je 
samostojna v pravnem, ekonomskem, operativnem, eksternem in internem pogledu, glede 
razvoja, odločanja o delu in organiziranju, razdeljevanju dobička, v pogledu ciljev in tudi 
v pogledu zagotavljanja svojega obstoja. Čeprav ima mnogo ciljev izstopa tisti, ki je v 
osnovi opredeljen kot maksimiziranje razmerja med vrednostjo rezultata in vrednostjo 
vlaganj v poslovanje (Pučko, 1999, str. 3). Vedenje vsakega podjetja je usmerjeno k 
doseganju svojega cilja, ki ga uravnava koncept racionalnosti. Racionalnost pomeni, da se 
z določenimi vlaganji doseže kar največji rezultat. Zaradi visoke samostojnosti pa podjetje 
po drug strani samo nosi riziko za uspešnost svojega poslovanja, za katero ima tudi stalni 
objektivni test na trgu. Visoka samostojnost podjetja pomeni, da je tudi samostojno z 
vidika upravljanja in poslovodenja, saj samo prevzema tveganje izgube in s tem stečaja. 
Da se to ne zgodi, se je podjetje stalno prisiljeno prilagajati spremembam v okolju. Prav te 
spremembe v okolju delajo podjetje za najbolj fleksibilno institucijo med vsemi 
institucijami v družbi.  
 
Danes prevladujeta dve osnovni delitvi podjetij, in sicer glede na velikost podjetja in glede 
na dinamiko rasti podjetja. Zakon o gospodarskih družbah deli slovenska podjetja glede na 
velikost v majhna, srednja in velika podjetja. Kriterij za razvrščanje je število zaposlenih, 
prihodek ter vrednost aktive. Pri delitvi podjetij glede na rast ločimo podjetja, ki rastejo 
zelo hitro (sem spadajo tudi gazele), podjetja, ki rastejo, stagnirajo ali upadajo in podjetja, 
ki odmirajo (Pšeničny, 2000, str. 149-150). Rast podjetij lahko merimo z rastjo celotnega 
prihodka od prodaje, dobička, števila zaposlenih itd.. 
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3.2. Podjetništvo 
 
S pojmom podjetništvo razumemo vse dejavnosti posameznika ali tima, ki vodijo od tržne 
potrebe (prepoznane tržne priložnosti), organiziranja, vključitve in kombiniranja vseh 
potrebnih sredstev do uresničitve poslovne priložnosti in s tem do ustvarjanja nove 
(dodane) vrednosti (Pšeničny, 2000, str. 6). Podjetništvo je način razmišljanja, strmenje za 
priložnostmi, prepričanje o doseganju ciljev ter usklajevnanje vodenja. Rezultat 
podjetniškega delovanja je kreiranje, povečevanje, realizacija in obnova vrednosti tako 
lastnikom kot tudi vsem ostalim delničarjem. Podjetništvo zahteva željo po prevzemanju 
tveganja (osebnega in finančnega) ter stalno usklajevanje med tveganjem in potencialno 
nagrado, ki jo prinaša podjetniško delovanje (Timmons, 1999, str. 27). Tveganje neuspeha 
podjetništva je v praksi lahko zelo visoko. Statistika pravi, da od treh na novo 
ustanovljenih podjetij, dve obstoječi podjetji propadeta. Največ neuspehov se pojavi v 
prvih dveh letih delovanja podjetja (Timmons, 1999, str. 32).   
 
S podjetništvom je vedno povezano nekaj aktivnega. Največkrat gre za uveljavljanje nekaj 
novega v družbi, novost, ki jo podjetje poskuša komercializirati v smislu široke uporabe v 
družbi. Lahko je podjetništvo povezano tudi z ugotavljanjem, kreiranjem in izkoriščanjem 
novih poslovnih priložnosti, kar vodi do ustvarjanja novih uporabnikov ter celo samih 
trgov. Podjetništvo ustvarja trge, kupec pa določa, kaj ceni kot vrednost oziroma 
koristnost in kaj ne. Kupec pravzaprav nikoli ne kupuje izdelka, ampak vedno le korist, to 
je kako mu določen izdelek ali storitev zadovoljuje neko njegovo potrebo (Pučko, 1999, 
str. 4). 
  
Podjetništvo lahko razumemo v makroekonomskem in mikroekonomskem smislu. V 
makroekonomskem smislu razumemo podjetništvo kot dejavnik makroekonomske 
politike, ustvarjanja novih delovnih mest in splošnega družbenega napredka. Pomeni tudi 
iskanje globalnega tržnega ravnovesja, kar dejansko povzroča razvojno dinamiko, rast in 
razvoj podjetij, regionalnih in nacionalnih gospodarstev ter svetovnega gospodarstva. V 
mikroekonomskem smislu pa razumemo podjetništvo predvsem zadovoljevanje potreb 
trga, kar pomeni iskanje tržnega ravnovesja ponudbe in povpraševanja po proizvodih in 
storitvah, ki jih ponujajo posamezna podjetja (Pšeničny, 2000, str. 8). 
 
Podjetništvo je tudi proces v katerem se povezujejo ljudje z določenimi viri, da bi lahko z 
novo kombincijo virov uresničili podjetniško priložnost, idejo, še neizkoriščeno možnost, 
nekaj novega, in sicer s ciljem, da bi zaslužili nagrado, med katero je vedno profit, za to pa 
so pripravljeni tudi tvegati. Najdemo ga v velikih in malih podjetjih, v hitro rastočih in 
počasi rastočih podjetjih, v zasebnih, javnih in tudi v neprofitnih delih gospodarstva 
(Timmons, 1999, str. 27). Podjetništvo je torej proces, ki teče med človekom, idejo in viri, 
podjetje ali posamezni posel pa je mesto, kjer se ta proces uresničuje. Podjetništvo je tudi 
v središču rastočih poslov in je neke vrste zadostni pogoj za rastoče posle, če so ljudje, 
ideje in viri zanj potrebni pogoj. 
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Podjetniški proces zelo dobro razloži Timmonsov model. Ključni elementi podjetniškega 
procesa so podjetniška priložnost, podjetnik oziroma podjetniški tim ter potrebna sredstva. 
Sam podjetniški proces je odvisen od ujemanja vseh treh ključnih elementov v 
dinamičnem podjetniškem okolju. Naloga podjetnika v podjetniškem procesu je 
upravljanje z razmerjem med tveganjem in nagrado. Podjetniški tim je osnova za uspeh, 
središče podjetniškega procesa pa je podjetniška priložnost. Vsak uspešen podjetnik se 
mora zavedati, da dobra ideja ni nujno tudi dobra priložnost. Pri tem je ključna sestavina 
za merjenje podjetniške priložnosti povpraševanje na trgu. Zadnji ključni element 
podjetniškega procesa so potrebna sredstva, kamor spadajo (1) finančni viri; (2) 
premoženje (tovarna in oprema); (3) ljudje (podjetniški tim, uprava podjetja, odvetniki, 
računovodje itd.) ter (4) poslovni načrt. Podjetnik se bo sam odločal kakšno količino 
posameznih virov bo potreboval v podjetniškem procesu. Stevenson ugotavlja, da 
podjetnik vedno išče najmanjšo možno potrebno količino virov v vsaki fazi rasti svojega 
posla (Timmons, 1999, str. 321). 
 
Slika 6: Timmonsov model podjetniškega procesa 
 

 
 
Vir: Timmons, 1999, str. 38 
 
Timmons pravi, da je motor podjetništva inovativni duh podjetnikov. Po drugi svetovni 
vojni v ZDA, so bila ravno majhna hitro rastoča podjetja kriva za polovico od vseh novih 
inovacij ter kar 95 odstotkov vseh pomembnejših inovacij. Druge študije so pokazale, da 
majhna hitro rastoča podjetja v ZDA proizvedejo dvakrat več inovacij na porabljen dolar v 
R&R kot velika podjetja (Timmons, 1999, str. 8-9).  
 
Razvoj podjetništva v ZDA je imel vpliv tudi na trg kapitala. Tako se je v 15 letih število 
delnic podjetij, ki so bile uvrščene v borzni indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) 
povzpelo iz 777 na preko 8000. Posledično se je povečalo število vzajemnih skladov ter 
vplačil v vzajemne sklade.  

priložnost sredstva 

tim 

komunikacija

vodenje kreativnost 
poslovni načrt
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Tabela 3: Vpliv podjetništva na trg kapitala v ZDA   
 Avgust 1982 Avgust 1997 

Število podjetij (DJIA) 777 8,000+ 
Število vzajemnih skladov 320 2,800+ 
Neto prilivi v vzajemne sklade -2 mrd USD +193 mrd USD 
Vir: Timmons, 1999, str. 15 
 
3.3. Podjetnik 
 
Podjetnik je lahko posameznik ali podjetniški tim, ki inovira in uresničuje, ki je sposoben 
prepoznati in izkoristiti poslovno priložnost, jo razviti v izvedljivo in tržno zanimivo 
idejo, vzpostaviti organizacijo za uresničitev poslovne ideje ter z vložkom časa, napora, 
denarja in spretnosti ob sodelovanju drugih ustvariti novo (dodano) vrednost. Za 
uresničitev poslovne ideje, v katero trdno verjame, podjetnik tvega svoj denar, čas, trdo 
delo in pogosto tudi svoj ugled. Ob uspehu požanje nagrado za svoje podjetniško ravnanje, 
ki pa ni zgolj finančne narave (Pšeničny, 2000, str. 6, 28). 
 
Značilnost uspešnega podjetnika je vztrajnost, želja po tekmovanju, kreativnost in 
inovativnost, iskanje priložnosti za izboljšanje skoraj vsake situacije itd.. Podjetnik 
verjame, da lahko ustvari pozitivno razliko pri končnem rezultatu tveganega posla 
(Timmons, 1999, str. 44). Poleg omenjenih sposobnosti spadajo k podjetniku še splošne 
managerske sposobnosti ter poznavanje posla. Podjetnika opredeljuje na eni strani visoka 
kreativnost ter inovativnost, na drugi strani pa visoka managerska sposobnost in 
poznavanje posla (slika 7).   
 
Slika 7: Lastnosti podjetnika 
 

 

Vir: Timmons, 1999, str. 46 
 
Uspešen podjetnik ima tri glavne značilnosti (Tajnikar, 2000, str. 78): 
- je kreativna oseba, ki ni toliko povezana z uresničevanjem poslovnih idej, pač pa je 

bolj nagnjena k strateškim odločitvam; 

 

ustanovitelj 

inovator podjetnik

manager 

visoko nizko 

visoko 

Kreativnost 
in 
inovativnost 

Splošne managerske sposobnosti in znanja  
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- je poslovna oseba, kar pomeni, da je tesno povezan s kupcem in da je vsa njegova 
dejavnost namenjena kupcu; 

- je oseba za reševanje problemov. 
 
Obstaja veliko število raziskav o človeškem obnašanju, ki pomagajo razložiti podjetniško 
mišljenje. McClelland in Atkinson zagovarjata teorijo, da so ljudje motivirani s tremi 
osnovnimi potrebami (Timmons, 1999, str. 216):  
- potreba po uspehu (tekmovanje proti lastno postavljenim standardom), 
- potreba po moči (želja po vplivanju na druge), 
- potreba po pridružitvi (želja po vzpostavitvi odnosa z drugim).  
 
Tabela 4: Klasične definicije podjetnika 
 
Avtor Definicija podjetnika 

Richard Cantillon 
(1680-1734) 

Podjetnik je vsak, ki prejema negotove prejemke in prevzema riziko. 

Jean Baptiste Say 
(1767-1832) 

Podjetnik je usklajevalec proizvodnega procesa. 

Joseph A. Schumpeter
(1883-1950) 

Podjetnik je inovator. 

Frank Knight 
(1885-1972) 

Podjetnik je usmerjevalec ekonomskih aktivnosti, ki bolje kot ostali ljudje ocenjuje 
negotovost in prevzema odgovornost za točnost svoje ocene. 

Israel Kirzner 
(1824-1911) 

Podjetnik je posameznik, ki je izredno pozoren in zato sposoben spoznati in izkoristiti 
priložnosti, ki so ostale neopažene. 

Harvey Leibenstein 
(1922-1993) 

Podjetnik je povezovalec različnih trgov, ki kompletira inpute in zapolnjuje tržne 
razkorake. 

Theodore Schultz 
(1902-1998) 

Podjetnik je posameznik, ki se odzove na spremembe v ekonomskih pogojih, in z 
realociranjem virov, s katerimi razpolaga, prispeva k odpravljanju neravnovesnega 
stanja. 

William Baumol 
(1922-       ) 

Podjetnik je oseba, ki v odvisnosti od pravil igre v delovni družbi usmerja svoje 
podjetniške sposobnosti v produktivno, neproduktivno ali destruktivno podjetništvo. 

Vir: Pšeničny, 2000, str. 21 
 
Številni avtorji klasificirajo podjetnike glede na njihove pomembnejše lastnosti. Tako 
Pšeničny v svoji knjigi loči več tipov podjetnika (Pšeničny, 2000, str. 77): 
- sanjač, z izrazitimi promotorskimi lastnostmi, ki mu je pomembno razviti proizvod ali 

storitev, običajno pa ni uspešen pri njegovi tržni uveljavitvi, 
- uresničevalec, svoje zamisli uspešno razvije in trži, omejen je pri najemanju tujih virov 

in sredstev, imenujemo ga tudi mali podjetnik s prevladujočo obrtniško identiteto, 
- strateg, uspe razviti rastoče srednje veliko ali veliko podjetje, imenujemo ga tudi 

dinamični podjetnik. 
 
Penrose razlikuje med podjetniki, ki so proizvodno usmerjeni (product-minded, 
workmanship-minded ali good-will builders) ter podjetniki ustvarjalci imperija (empire-
builder) (Penrose, 1995, str. 39-40). Interes podjetnika prvega tipa je stalna izboljšava 
kvalitete proizvodov, zniževanje stroškov proizvodnje, razvoj boljše tehnologije ter 
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produkcija tistih proizvodov za katere misli, da ima podjetje proizvodne prednosti. Pri 
drugem tipu podjetnika je njegov glavni interes ustvariti imperij. Podjetnik drugega tipa se 
še vedno zanima za izboljšavo kvalitete proizvoda ter se ukvarja s problemom 
zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja na trgu, vendar pa vse te aktivnosti delegira 
na druge v podjetju. Veliko več pozornosti namenja širitvi podjetja, zanimajo ga prevzemi, 
uničenje konkurence na trgu, zanima ga vsak tvegan posel, ki mu bo omogočal profit. 
Podjetnik drugega tipa je agresiven, ima sposobnost pogajanja ter je strateg. Takšnega 
podjetnika Pšeničny imeneuje dinamični podjetnik. Dinamični podjetniki niso le akcijsko 
usmerjeni ter sposobni hitrih odločitev, ampak so tudi vse bolj vizionarji, inovatorji in 
uresničevalci ter dolgoročni strategi dinamičnih podjetij (Pšeničny, 2000, str. 157-158). 
Klasično ambicijo do rasti vse bolj dopolnjuje njihova organiziranost in preudarnost. 
Najdemo jih v vseh dejavnostih in v vseh strokah ter tudi v vseh velikostih podjetij. 
 
Ljudje so ključni dejavniki podjetništva in se lahko pojavijo v treh funkcijah. Funkcije so 
lahko podjetnik, poslovodja ali manager ter lastnik (Tajnikar, 2000, str. 91). Funkcije so 
včasih v resnici povezane z različnimi osebami, pogosto pa so združene le v eni osebi. Pri 
malem podjetništvu je slednje skoraj pravilo. Funkcija podjetnika je že opredeljena, 
preostaneta še ostali dve funkciji. 
 
3.3.1. Manager 
 
Podjetnik lahko poleg podjetniške funkcije opravlja tudi poslovodno funkcijo v podjetju. 
Torej ni nujno, da sta obe funkciji združeni v eni osebi. Največkrat so v podjetju ljudje, ki 
so plačani za opravljanje poslovodne funkcije. V tem primeru govorimo o managerjih 
(poslovodnikih). Lipovec opredeljuje managerja kot zaupniški in izvršilni organ kapitala, 
ki s svojim ravnanjem zagotavlja uresničitev njegovih potreb in ciljev kot subjekta 
gospodarjenja. Managerji nastopajo kot aktivni zastopniki lastnikov kapitala proti delovni 
sili (Lipovec, 1997, str. 150).  
 
Tabela 5: Primerjava med managerjem in podjetnikom 
 

 Manager Podjetnik 
Plan 
 
 

Planiranje - določitev korakov za doseganje ciljev 
ter alokacija resursov za doseganje ciljev  

Vzpostavitev smeri – razvoj vizije prihodnosti 
ter razvoj strategij za doseganje vizije  

Razvoj strukture 
za doseg plana 
 
 

Organiziranje – vzpostavitev strukture za izpolnitev 
plana, postavitev  posameznikov v to strukturo, 
delegiranje odgovornosti za doseganje plana, 
vodenje ljudi ter vzpostavitev metod za nadzor 
implementacije  

Usmerjanje ljudi –  usmerjanje tistih 
zaposlenih, katerih delovanje vpliva na 
oblikovanje timov in bodo razumeli vizijo ter 
strategije    

Izvedba 
 
 

Kontrola in reševanje problemov – nadzor 
rezultatov napram planu, identificiranje razlik ter 
reševanje problemov 

Motivacija in inspiracija – opogumljanje 
ljudi, da presežejo ovire (politične, 
birokratske itd.) 

Vir: Timmons, 1999, str. 218 
 
V funkciji managementa (poslovodenja) imamo lahko operativno poslovodenje in na drugi 
strani tudi podjetniško poslovodenje. Koliko bo enega in drugega v podjetju, je odvisno od 
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podjetnikov (lastniki kapitala podjetja) in managementa podjetja (Pučko, 1999, str. 5). 
Temeljna odgovornost managerja je odgovornost za učinkovitost poslovanja. Manager 
mora postavljati vizijo, usmerjati razvoj podjetja, proučevati njegovo poslanstvo, 
postavljati cilje in organizirati delo, da bo podjetje doseglo rezultate, ki jih zahteva 
njegovo poslanstvo. 
 
Poslovodja ali manager je torej predvsem profesionalna funkcija, ko posameznik vstopa v 
upravljanje in bolj pogosto vodenje podjetja ali poslov kot strokovnjak, ki naj bi s svojim 
znanjem pripomogel k opredeljevanju podjetniških problemov in k njihovem reševanju. V 
tej opredelitvi se skriva tudi ena od temeljnih razlik med managerjem in podjetnikom. 
Manager pristopa k podjetju bolj analitično in v prvi vrsti odkriva probleme. Podjetnik pa 
jih rešuje. Če pri odkrivanju problemov manager najde tudi pot za njihovo rešitev, jo 
ponudi podjetju. Njegove rešitve so alternativne, izbiro med alternativami prepusti 
podjetnikom in včasih naprej lastnikom podjetja. Manager je nesporno človek, ki bolj 
podjetje ali posel vodi, kot pa ga upravlja (Tajnikar, 2000, str. 91).  
 
3.3.2. Lastnik 
 
Podjetnik ima lahko tudi funkcijo lastnika. Lahko rečemo, da je povezava lastnika in 
podjetnika, ki je investiral v podjetje ali posel, celo šolska oblika podjetništva. V takem 
primeru govorimo o podjetniku-lastniku ali o podjetniku-investitorju. Razliko med 
podjetnikom-lastnikom in podjetnikom pogosto zanemarjamo, ko govorimo o 
podjetništvu. Vendar med njima obstaja pomembna razlika v motivaciji, ki ju je pripeljala 
v posel. Bistvena značilnost podjetnika je, da je oseba, ki zasleduje podjetniške 
priložnosti, jih je sposobna zaznati in je dovolj inovativna, da je sposobna te priložnosti 
tudi izkoristiti. V sam posel vstopa zaradi omenjenega izziva, manj zaradi dejstva, da ima 
na voljo sredstva, ki bi jih lahko zaposlil v novih podjetniških podvigih (Tajnikar, 2000, 
str. 93). Drugače je pri lastnikih, ki vstopajo v posle, ker imajo denar in želijo z njim 
zaslužiti. So investitorj in njihov odnos do podjetij in poslov je opredeljen s presežkom 
denarja in s profitnim motivom. Lastniki v podjetništvo vnašajo posebno strategijo, ki jo 
imenujemo tudi žetveno strategijo, na katero so vezani interesi vseh drugih interesnih 
skupin v poslu. Investitor postane podjetnik-lastnik šele tedaj, če ga je v posel zvabila 
motivacija, značilna za podjetnike.   
 
 
 
4. RAST IN FAZE RASTI PODJETJA 
 
4.1. Rast podjetja 
 
Razlaga rasti podjetji je na prvi pogled videti zelo enostavna. Za primer vzamimo rast 
podjetja Microsoft v ZDA. Začetki podjetja Microsoft segajo v pozna 70-ta leta. Podjetje 
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je v letu 1980 zaposlovalo 38 delavcev ter ustvarilo letni prihodek od prodaje v višini 8 
mio USD. Konec leta 1997 je Microsoft zaposloval že 21.000 delavcev, letni prihodek od 
prodaje je narastel na 6,5 mrd USD, s tržno kapitalizacijo 151,4 mrd USD pa je 
predstavljalo šesto največje svetovno podjetje (Timmons, 1999, str. 5). Podrobnejši pogled 
rasti podjetja pokaže kompleksnost, saj rast podjetja ni samo povečevanje števila 
zaposlenih in prihodkov, kot je to v primeru Microsofta. Rast podjetja se lahko namreč 
odvija na različne načine, z večjo količino proizvodov in storitev, ki jih proizvede 
podjetje, s povečanjem prihodka, z zaposlovanjem dodatne delovne sile, z nakupom novih 
strojev in proizvodnih dvoran. Podjetje lahko raste tudi, kadar proizvodne zmogljivosti 
izkoristi bolje kot v preteklosti, ko se poveča produktivnost dela, ko poveča dobiček, ko se 
poveča baza kupcev ter ko spremeni politiko cen, saj z nižjimi cenami lahko poveča obseg 
prodaje blaga na trgu. Vzrok za rast podjetja lahko iščemo tudi v profitnem motivu, saj 
podjetje z večanjem investicij spreminja velikost ter zasluži večji profit. Lastnikom večji 
profit pomeni povečanje osebnega bogastva (Penrose, 1995, str. 27). Vidimo, da podjetje 
lahko raste na zelo različne načine. Rast podjetja najlažje opišemo kot pojav, ki nastane v 
trikotniku med količino proizvedenega blaga, ceno in v podjetju zaposleno delovno silo ter 
proizvajalnimi sredstvi (Tajnikar, 2000, str. 14). Penrose razlaga rast podjetja kot proces, 
velikost podjetja pa kot stanje (Penrose, 1995, str. 88).  
 
Rast je v teoriji podjetja določena kot povečanje outputa vse do optimalne velikost 
podjetja, ki je določena z najnižjo točko na krivulji povprečnih stroškov proizvoda, ki ga 
proizvaja (Penrose, 1995, str. 11). Pri tem je stopnja rasti omejena na zaposlenost virov v 
podjetju, predvsem se omejitev nanaša na sposobnost managerjev. Nezaposleni viri v 
podjetju bodo dali smer rasti podjetja. Coase razlaga, da bo podjetje rastlo dokler ne bodo 
stroški organiziranja in transakcij znotraj podjetja enaki stroškom enakih transakcij zunaj 
podjetja (Pitelis, 2002, str. 133,175). 
 
Sicer lahko rast podjetja razložimo tudi kot rezultat vlaganja kapitala, dodatnega dela in 
tehnološkega napredka v nekem časovnem obdobju. Pri tem vemo, da sta ekonomski 
prvini kapital in delo oziroma njuno dodatno vlaganje v podjetju izmerljivi. S tehnološkim 
napredkom (vplivi okolja, sociološki, psihološki, marketinški vplivi itd.) razumemo vrsto 
težje merljivih dejavnikov rasti podjetja (Pšeničny, 2000, str. 154).  
 
Rast podjetja se največkrat prikazuje z rastjo prodaje, rastjo dobička ter rastjo števila 
zaposlenih. Rast prodaje se meri v procentih in kaže povečanje tržne moči ter hitrost rasti 
podjetja. Rast dobička prikazuje povečanje neto dobička v procentih v primerjavi s 
predhodnim letom, pomeni pa koliko dodatnega denarja generira posel lastnikom kapitala. 
Rast števila zaposlenih se primerja s tremi kazalniki: prodaja na zaposlenega (prodaja / št. 
zaposlenih), dobiček na zaposlenega (neto dobiček / št. zaposlenih) in dodana vrednost na 
zaposlenega (neto dobiček plus plače / št. zaposlenih) (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 
67-69). 
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4.2. Hipoteze o rasti podjetja 
 
4.2.1. Neoklasična hipoteza 
 
Po neoklasični hipotezi je smoter podjetnika maksimizacija dobička, ki je opredeljena kot 
razlika med prihodki podjetja in oportunitenimi stroški vseh angažiranih poslovnih prvin. 
Edino omejitev za rast podjetja daje produkcijska funkcija. Ker je krivulja povpraševanja 
v popolnem konkurenčnem gospodarstvu vodoravna, mora podjetnik povečevati obseg 
proizvodnje do točke, ko se mejni stroški izenačijo s prodajno ceno proizvodov, da doseže 
maksimizacijo dobička. Če bi dolgoročni povprečni stroški podjetja s povečevanjem 
obsega proizvodnje padali zaradi ekonomije obsega, potem podjetje ne bi moglo doseči 
dolgoročnega ravnotežja, dokler ne bi postalo monopolist v svoji panogi. Neoklasična 
hipoteza na ta problem odgovarja s tezo, da padajoči donosi upravljanja in poslovodenja 
poskrbijo za opredelitev optimalnega obsega podjetja, s tem ko prispevajo k temu, da ima 
krivulja dolgoročnih povprečnih stroškov podjetja obliko črke U. 
 
Za neoklasično hipotezo je rast podjetja le slučajna, saj je vedenje podjetja osredotočeno 
na dolgoročno maksimizacijo dobička. Hipoteza se ne spušča v analizo, kaj narekuje ravno 
takšen smoter podjetja in ali se v praksi ta smoter res uveljavlja (Pučko, 1999, str. 37-38). 
 
4.2.2. Stohastična hipoteza 
 
Stohastična hipoteza razlaga, da so priložnosti za rast gospodarske celice odvisne od njene 
rentabilnosti in od mnogih drugih dejavnikov, ki so odvisni od kakovosti njenega 
upravljalno-poslovodnega aparata, od širine njenega proizvodnega oziroma prodajnega 
programa, od razpoložljivosti določene temeljne sestavine, od splošnih pogojev 
gospodarjenja itd.. Omenjeni dejavniki rasti povzročajo kombinirani učinek, ki ga izraža 
zakon proporcionalnega učinka. Zakon pravi, da je verjetnost, da bo gospodarska 
organizacija rastla po dani proporcionalni stopnji v danem časovnem obdobju, neodvisna 
od njene začetne velikosti.   
 
Stohastična hipoteza izhaja iz empiričnega spoznanja, da je frekvenčna porazdelitev 
podjetij po velikosti razpršena. Iz tega izhaja teza, da je koncept U-oblike krivulje 
dolgoročnih povprečnih stroškov podjetja neustrezen za pojasnitev rasti gospodarskih 
organizacij. V praksi se namreč uveljavljajo konstantni donosi z ozirom na obseg, po tem, 
ko je dosežen določen kritični minimalni obseg poslovanja. Podjetja, ki enkrat dosežejo ta 
minimalni obseg, rastejo različno hitro, odvisno od že omenjenih drugih dejavnikov. 
Njihovo kombinirano delovanje generira dano distrubucijo podjetij po velikosti. Dejanske 
stopnje rasti posameznih podjetij so rezultat slučajnosti (Pučko, 1999, str. 38-39). 
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4.2.3. Managerska hipoteza 
 
Managerska hipoteza jemlje rast kot smoter gospodarske organizacije ter trdi, da podjetje 
teži k maksimizaciji rasti ob neki zadovoljivi rentabilnosti. Rast podjetja je zaželjena, ker s 
tem prvič, ohranjamo svoj sorazmerni položaj na trgu, drugič, pridobivamo z velikostjo 
večjo varnost in stabilnost in tretjič, poslovni ugled in prestiž poslovodstva podjetja se z 
rastjo in velikostjo povečuje. Pri tem se predpostavlja, da je v takšnem podjetju funkcija 
upravljanja že ločena od funkcije poslovodenja podjetja, da imamo opravka z oligopolno 
strukturo trga in da je cilj podjetja rast ob doseganju stopnje rentabilnosti, ki omogoča 
zadovoljevati interese delničarjev oziroma lastnikov kapitala (Pučko, 1999, str. 39). 
 
Obstaja še več pogledov na rast podjetja. Tako naprimer, po mnenju Penrosove, podjetje 
raste zaradi dveh dejavnikov: zunanjih in notranjih. Spremembe v povpraševanju, 
tehnološke inovacije in spremembe v drugih pogojih na trgu ponujajo možnosti podjetju, 
da izboljša svoj konkurenčni položaj. Notranji dejavniki pa so v prvi vrsti neizkoriščeni 
resursi podjetja (Penrose, 1995, str. 12-22).  
 
4.3. Ekonomska teorija o rasti podjetja 
 
Ekonomska teorija loči kratek in dolgi rok. Pri tem kratek rok ni mišljen kot časovno 
obdobje, temveč stanje v katerem v podjetju odločajo pri danih proizvodnih zmogljivostih 
(stroji, zemlja, proizvodne hale in tehnologija), količinski obseg proizvodnje pa se 
spreminja le na ta način, da se zaposluje več ali manj delovne sile in porabi pri proizvodnji 
več ali manj surovin in energije. Pri dolgem roku gre za stanje, ko so vsi proizvodni 
dejavniki spremenljivi. V tem primeru se v podjetju ne odločajo o velikosti podjetja, torej 
ni rasti. Drugače je v primeru, ko podjetje spreminja proizvodne zmoglivosti. V tem 
primeru govorimo o velikosti podjetja in o njegovi rasti. Lastniki in upravljalci se na dolgi 
rok odločajo, koliko bodo imeli zaposlenih proizvodnih zmogljivosti ter kakšno 
tehnologijo bodo uvedli. Na ta način določijo velikost podjetja, šele nato se odločajo o 
obsegu proizvodnje, ki ga dopušča izbrana velikost podjetja. Če opredelimo rast podjetja 
iz teoretičnega vidika lahko rečemo, da raste tisto podjetje, ki povečuje proizvodne 
zmogljivosti, kar pomeni, da uporablja večjo količino strojev, večje proizvodne dvorane in 
učinkovitejšo tehnologijo. Povečanje proizvodnih zmogljivosti po vsej verjetnosti vodi do 
večanja obsega proizvodnje (Tajnikar, 2000, str. 14). 
 
Ekonomska teorija podaja tudi odgovor o vzroku oziroma motivu rasti. Vzrok za rast 
podjetja naj bi bila maksimizacija profita (profitni motiv). Lastnikom večji profit pomeni 
povečanje osebnega bogastva (Penrose, 1995, str. 27). Profitni motiv je temeljni motiv 
tudi pri gospodarjenju na kratek rok, ko gospodarijo pri danih proizvodnih zmogljivostih. 
Tudi pri danih proizvodnih zmogljivostih je namreč smiselno, da podjetje zaposluje takšno 
količino delovne sile in porabi toliko surovin in energije, da maksimizira profit. Podjetje 
lahko raste le do zgornje meje rasti, ki mu jo seveda postavlja trg. Toda lastniki podjetja 
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pri izbiri velikosti podjetja ne upoštevajo samo trga temveč tudi dejavnike znotraj podjetja 
(tehnologija, stroški in profit). Ekonomska teorija trdi, da podjetje ne dosega velikosti, ki 
mu jo dopušča trg, temveč dosega optimalno velikost. Optimalna velikost je tista velikost, 
ki jo po eni strani trg še dopušča, po drugi strani pa omogoča zaslužiti maksimalni profit 
na enoto vloženega kapitala. Zato z vidika ekonomske teorije podjetje raste do tiste meje, 
ko se mu profit še povečuje. Pri rasti podjetja nad to mejo, ko se mu začne zmanjševati 
profit na enoto vloženega kapitala, rast ni več smiselna.  
 
4.4. Rastoče podjetje 
 
Podjetja lahko ločimo tudi glede na rast, in sicer v dinamična in statična podjetja. Rastoča 
ali dinamična podjetja so tista, ki na dolgi rok sprejemajo odločitve na način, ki vodi do 
njihove rasti. Nasprotje rastočim podjetjem so statična podjetja. To so tista podjetja, ki na 
dolgi rok ne sprejemajo odločitev, ki bi vodila do rasti in se ukvarjajo z vprašanji 
kratkoročnega gospodarjenja (Tajnikar, 2000, str. 16). Ti dve skupini podjetij se 
razlikujeta z vidika cilja gospodarjenja, organizacijske strukture, načina vodenja, strukture 
notranjega računovodstva in ključnih spremenljivk, s katerimi podjetniki upravljajo 
podjetja. Ugotovimo lahko, da se rastoča in doživljenjska podjetja razlikujejo predvsem v 
finančnih kazalcih, ki jih podjetja skušajo maksimizirati ter po načinu vodenja podjetja.  
 
Tabela 6: Razlike med rastočimi in statičnimi podjetji 
KRITERIJI RAZLIKOVANJA RASTOČA PODJETJA STATIČNA PODJETJA 
Cilji poslovanja 
 

maksimizirajo profite, 
povečujejo prodajo 

manjši poudarek na 
profitih 

Organizacijska struktura 
 

razvejana struktura razvejana struktura le v 
zrelih podjetjih 

Način vodenja 
 

nastajanje ekip, 
fleksibilne oblike dela, 
oblikovanje stabilne 
strukture zaposlenih, 
avtokratski začetki 

paternalistični odnos 

Podatki o preteklem poslovanju 
 

spremljanje zelo malo 

Ključne spremenljivke vodenja 
 

mesečna napoved, 
gotovinski tok, 
profitnost, 
prodaja 

pomembni odnosi z 
dobavitelji 

Vir: Tajnikar, 2000, str. 17 
 
4.5. Modeli podjetniške rasti 
 
Podjetje se v rasti in razvoju spreminja ter doživlja različne preobrazbe. Te spremembe in 
preobrazbe različni raziskovalci opredeljujejo s posameznimi fazami v modelih rasti 
podjetja. V literaturi obstaja veliko modelov rasti podjetij. Modeli rasti pojasnujejo, katere 
so glavne oblike in faze podjetniške rasti ter kakšne so značilnosti rasti v posamezni fazi. 
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Zgrajeni so na različno široko upoštevanih dejavnikih rasti podjetja. Ker avtorji praviloma 
zajamejo v model samo nekatere dejavnike rasti, njihovi modeli ne pojasnujejo vseh 
vidikov rasti in razvoja podjetja (Pučko, 1999, str. 49). Pri tem poznavanje posameznih 
modelov in faz rasti ni mišljeno kot poznavanje receptov o rasti posameznega podjetja, 
temveč podjetniku omogoča, da se zaveda v kateri razvojni fazi se podjetje nahaja, koliko 
so poslovne funkcije prirejene tej razvojni fazi, kaj v podjetju ni dovolj razvito in je 
ostanek predhodnih razvojnih faz ter na koncu tudi kje so tisti preboji v poslovnih 
funkcijah podjetja, ki kažejo na vstop v višjo razvojno fazo. Podjetnika tudi opozarja kaj je 
potrebno izpopolnjevati in usklajevati pri posamezni razvojni fazi, vse to pa mu omogoča 
bolj učinkovito vodenje rastočega podjetja (Tajnikar, 2000, str. 44).  
 
Po Flamholtzu v življenjskem ciklu podjetja poteka rast skozi sedem ključnih faz: (1) novi 
posel, (2) ekspanzija, (3) profesionalizacija, (4) konsolidacija (glavni poudarek je na 
podjetniški kulturi), (5) diverzifikacija, (6) integracija ter (7) padec in oživljanje. Pri tem 
prve štiri faze obsegajo obdobje od začetka novega posla do oblikovanja organizacije. V 
teh fazah se podjetniški način vodenja spremeni v profesionalno upravljanje podjetja. 
Ostale faze potem obsegajo obdobje, ko podjetje že deluje in se širi (Flamholtz, 1990, str. 
32-33). 
 
V nadaljevanju je predstavljen najbolj razširjen model rasti podjetja, to je osnovni fazni 
model podjetniške rasti. Več o posameznih modelih rasti, kot so naprimer poslovodni 
fazni model, identitetni model, Churchill-Lewisov model itd., najdemo naprimer pri Pučku 
ali Tajnikarju. 
 
4.6. Osnovni fazni model rasti 
 
Temelj faznega modela je razvojni cikel podjetja, le-ta ta pa se povezuje z drugimi cikli, ki 
označujejo posamezne funkcije znotraj podjetja. Razvojni cikel podjetja je tesno povezan s 
proizvodnim, finančnim in zlasti z organizacijskim ciklom podjetja. Prav organizacija 
podjetja je ključnega pomena za optimalno velikost podjetja, saj pri določeni velikosti 
podjetje postane neučinkovito. Neučinkovitost se kaže v tem, da ga ni možno več 
učinkovito upravljati, voditi in nadzirati. Prav zato je z razvojnim ciklom podjetja najbolje 
povezan organizacijski cikel podjetja. Fazni model je razdeljen na štiri faze, s 
spreminjanjem posameznih razvojnih faz se spreminjajo tudi organizacijske faze 
(Tajnikar, 2000, str. 45-49).  
 
Slika 8: Faze rasti v osnovnem faznem modelu 
  
       
 
 
Vir: Tajnikar, 2000, str. 46 

ROJSTVO ČAS 
PREŽIVETJA

ZATON RAST 



21 

4.6.1. Faza rojstva 
 
V fazi rojstva gre lahko za rojstvo novega podjetja, lahko pa tudi za rojstvo novega posla 
znotraj že obstoječega podjetja ali pa zgolj v lastninski povezavi z obstoječim podjetjem, 
sam pa dobiva pravno-statusni položaj novo nastalega podjetja. V obeh primerih je prva 
faza v razvojnem ciklu podjetja povezana z istimi vprašanji. Na začetku so običajno odprta 
vsa vprašanja poslovnih funkcij v podjetju, reševanje nekaterih vprašanj pa sega v obdobje 
pred rojstvom podjetja. Vsekakor mora podjetnik že pred rojstvom podjetja obvladati 
proizvod ali storitev. Podjetnik je prisiljen, da pred nastankom podjetja svojo podjetniško 
idejo prenese iz oblike invencije, inovacije, razvoja prek poizkusne proizvodnje do 
serijske proizvodnje, ki bo potekala v podjetju. Zato je smiselno ustanoviti podjetje, ko 
podjetnik v celoti obvlada proizvodno stran (proizvod ali storitev in ustrezno tehnologijo) 
novo nastajajočega podjetja. Faza rojstva podjetja se bolj osredotoča na trg proizvodov in 
storitev, kot pa na nastanek le-teh. V tej fazi je potrebno poiskati prve kupce ter opredeliti 
začetni trg. Poleg tega, da podjetnik obvlada proizvodno stran novo nastajajočega podjetja 
ter da obvlada trg, je potrebno ob rojstvu podjetja zagotoviti ustrezni obseg financ. Gre za 
zagonska sredstva v času, ko podjetje še nima prihodkov od prodaje proizvodov in 
storitev. Zagonska sredstva služijo za nakup ustreznih surovin, za porovnavo stroškov 
delovne sile, za poravnavo prvih računov (elektrika, voda, PTT itd.), za nakup strojev, 
opreme in izgradnjo proizvodnih prostorov. Vprašanje financiranja se tudi navezuje na 
vprašanje morebitnih partnerjev pri nastajanju novega posla oziroma novega podjetja. 
Podjetnik si partnerje v osnovi pridobi, kadar mu lastna sredstva ne zadoščajo za novi 
posel, lahko pa mu tudi pomagajo rešiti proizvodni problem ali pa z njihovo pomočjo lažje 
prodre na trg. Prva faza razvojnega cikla je pogosto povezana s preprostimi pravno-
statusnimi oblikami podjetja ali s partnerskimi oblikami podjetja. Pri nas se v tej fazi 
najpogosteje uporablja pravno-statusna oblika podjetje-posameznik. Tudi, če gre za 
povezavo s partnerjem lahko podjetnik izbere to obliko. Vodenje je v tej fazi opredeljeno z 
manj formaliziranimi oblikami vodenja, saj je to tipično podjetniška faza.  
 
4.6.2. Faza preživetja 
 
V drugi fazi proizvodnja in delo v podjetju že normalno potekata. Jasno so opredeljeni 
lastnik podjetja, kupci ter oseba, ki vodi podjetje. Postavi se dilema ali podjetje uspešno 
vstopa med rastoča podjetja ali gre zgolj za borbo za preživetje podjetja. Po začetnem 
uspehu podjetja na trgu, pri iskanju financ ter ustvarjenih profitov lahko kaj hitro zabrede 
v težave. Podjetnik se lahko sreča s tremi različnimi razmerami, ki nastanejo v takem 
primeru (Tajnikar, 2000, str. 47): 
 
• Po začetnem uspehu na trgu podjetje v celoti zapolni tržno povpraševanje, ne najde 

novega povpraševanja, ki bi mu omogočilo nadaljno rast. V tem primeru je bilo rojstvo 
podjetja načrtovano napačno, podjetnik ni načrtoval trga, niti ponudbe. 
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• Podjetnik ugotovi, da obstaja trg in da ga je tudi možno ohraniti na daljši rok, vendar 
je trg stagnanten in se obsega povpraševanja po proizvodih podjetja ne da povečevati. 
Če je to stanje povezano še z relativno nizko donosnostjo podjetja, ki ne omogoča rasti 
podjetja in dizerfikacije v proizvodnem procesu in na trgu, je podjetje obsojeno, da bo 
vseskozi ostalo majhno ter nikoli ne bo vstopilo v skupino rastočih podjetij. 

• Zadnja možnost je, ko po začetnem uspehu na trgu podjetnik najde možnosti za 
povečevanje trga, za nove finance, za nove zaposlene, za izpopolnjevanje tehnologije 
ter organizacije podjetja, kar vse omogoča podjetju rast. Ta možnost je značilna za 
rastoče podjetje.  

 
Tajnikar pravi, da rastočega podjetja pač ne more biti, če nista izpolnjena dva temeljna 
pogoja. Prvi pogoj je obstoj rastočega trga, drugi pa, da obstaja dovolj visoka donosnost že 
v prvi in zlasti v drugi fazi razvojnega cikla podjetja, ki omogoča tudi nadaljne 
financiranje rasti. V primeru izpolnitve obeh pogojev je bistveno lažje poiskati ustrezno 
osebje in tudi finance, da podjetje lahko uresniči rast.  
 
Organizacijska oblika v fazi preživetja je povezana z bolj zamotanimi oblikami. Enako 
velja tudi za upravljanje in vodenje podjetja. V tej fazi najdemo kapitalske pravno-statusne 
oblike, kot je naprimer družba z omejeno odgovornostjo.  
 
4.6.3. Faza rasti 
 
Faza stabilizacije je začetek tretje faze, faze rasti podjetja. Vse več je zaposlenih, večji je 
trg na katerem deluje podjetje, večje je število dobaviteljev podjetja ter poveča se obseg 
finančnih sredstev. Podjetje ima s tem, ko raste tudi vse večji vpliv na trgu in posledično 
na konkurente. Zato je potrebno vse to pri rasti nadzorovati in se spremembam, ki so 
povezane z rastjo tudi stalno prilagajati. Spremembe rastočega podjetja se nanašajo 
predvsem na organizacijo podjetja in na upravljanje. Več o sami organizaciji podjetja 
lahko najdemo pri Lipovcu. Vodenje v fazi rasti postaja vse bolj formalno, saj podjetniški 
način razmišljanja ni več učinkovit in povzroča nastajanje konfliktnih situacij. Bistveno 
vprašanje, ki se lahko postavlja že v drugi fazi je ločitev vloge podjetnika od vloge 
managerja. V tej fazi so namreč donosi podjetja že tako visoki, da lastnikom in 
podjetnikom, ki so podjetje ustanovili, ni potrebno več sodelovati v proizvodnji ali pri 
vodenju podjetja kot managerji, da bi zaslužili ustrezen dohodek. Zato podjetniki izstopijo 
iz procesa vodenja tveganega posla in velik del svojega dotedanjega dela prepustijo 
managerjem ali poslovodjem, ki profesionalno opravljajo posamezne poslovne funkcije v 
podjetju. Vendar podjetnik nikoli ne izstopi v celoti iz vodenja tveganega posla, saj je za 
rastoče podjetje značilno, da je podjetniška funkcija povezana z vsemi fazami v razvojnem 
ciklu podjetja. 
 
Ločitev funkcije podjetnika in managerja povzroči tudi večjo profesionalizacijo drugih 
poslovnih funkcij (nabava, prodaja, proizvodnja in finance). Finančna funkcija je v fazi 
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rasti še kako pomembna, saj je eden glavnih problemov v tej fazi ravno zagotavljanje 
ustreznih financ. To pomeni skrbno upravljanje s finančnimi sredstvi, s katerimi 
financiramo rast.         
 
4.6.4. Faza zatona 
 
V zadnji fazi gre lahko za nadaljevanje tretje faze z vsemi značilnostmi v tej fazi, ali pa 
gre za zaton podjetja in borbo za preživetje. Glavni problem faze je načrtovanje četrte 
faze, saj vsako podjetje vstopi v četrto fazo, ko v podjetju ugotovijo, da je podjetje 
doseglo svojo maksimalno velikost, da ne obstaja več trg, ki bi omogočal nadaljno rast, ali 
pa je donosnost na trgu tako nizka, da podjetju ne zagotavlja ustreznih financ za nadaljno 
rast. To pomeni, da morajo v podjetju poiskati nov način nadaljnjega življenja (iskanje 
novega podjetja ali posla) in ponoven vstop v prvo fazo razvojnega cikla podjetja. 
  
Za uspešo podjetje je značilna tretja faza, podaljšana v dolgo obdobje rasti, ki omogoča, 
da podjetnik izstopi iz podjetja ter prične uresničevati nove poslovne priložnosti. Čim 
daljša je faza nadaljne rasti v četrti fazi, tem lažje podjetnik najde ustreznega kupca in 
večji je lahko ustvarjeni kapitalski dobiček ob prodaji podjetja. 
 
 
  
5. STRATEGIJE RASTI  
 
Odločitev o rasti v podjetju je vedno povezna s strategijami rasti. Te podjetnik oblikuje, 
ko se odloča, kako naj podjetje iz sedanjega stanja ob manjši velikosti privede v novo 
stanje, v katerem je podjetje večje. Rast podjetja ali posla je potem cilj strategij 
podjetniške rasti. Podjetniška strategija rasti je proces določanja poti, po kateri bo podjetje 
prešlo iz sedanjega stanja v stanje v prihodnosti (Lawson, 1987, str. 12). Strategije rasti 
razumemo tudi kot poslovne usmeritve podjetja, ki omogočajo doseg strateških ciljev 
podjetja in so rezultat ustvarjalnega in inovativnega napora v podjetju. Vsako podjetje 
mora glede na svoj specifični položaj inovativno razvijati lastne strategije. Oblikovanje 
novih strategij pa je tudi umetnost (Pučko, 1999, str. 173). 
 
Tabela 7: Strategije podjetniške rasti 

Št. STRATEGIJE RASTI 
1 Generična rast 
2 Diverzifikacija 
3 Licenca (nakup in prodaja) 
4 Franšiza (nakup in prodaja) 
5 Joint venture (skupni posel) 
6 Mreženje 
7 Spojitve, pripojitve in prevzemi 

Vir: Različni viri 
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V osnovi poznamo sedem strategij podjetniške rasti. V resnici sta izvirni le dve strategiji 
rasti, in sicer generična in diverzificirana rast, z drugimi pa pravzaprav le uresničujemo ti 
dve. Seveda se mora podjetje samo odločiti katero pot (strategijo rasti) bo izbralo, saj se 
postavlja vprašanje, katera strategija rasti je najboljša, ne da bi podjetje preveč tvegalo. Če 
bo strategija rasti prava, bo končni rezultat rast podjetja, kar se lahko kaže na različne 
načine (velikost podjetja, večji dobiček itd.) (Lawson, 1987, str. 12). 
 
Pri razvijanju strategije rasti je potrebno upoštevati notranje in zunanje dejavnike rasti 
podjetja. Med zunanjimi dejavniki rasti podjetja je potrebno opozoriti na hitro razvijajoče 
se gospodarske panoge, na obstoječe in ugotovljene tržne priložnosti, na učinke zunanje 
ekonomije ter na ekonomijo obsega. Notranji dejavniki pa so premalo izkoriščene 
določene prvine poslovnega procesa. Pri vsem tem ne smemo pozabiti tudi na primernost 
organizacijske strukture podjetja ter značilnosti upravljalno-poslovodstvenih sposobnosti, 
s katerim razpolaga podjetje (Pučko, 1999, str. 174-175).  
 
Za izbiro primerne strategije rasti podjetja obstaja več meril. Najbolj uporabljena je 
prispevčna (kontributivna) analiza, ki daje odgovor na vprašanje ali je smiselno sprejeti 
določeno poslovno odločitev. Temelji na prirastnih prihodkih in prirastnih stroških, razlika 
med njimi pa je prispevek. Prirastni prihodki so sestavljeni iz eksplicitnih sedanjih, 
oportunitetnih in bodočih prihodkov. Enako velja tudi za prirastne stroške, ki so 
sestavljeni iz eksplicitnih, oportunitetnih in bodočih stroškov. Pri prispevčni analizi 
moramo upoštevati še dve pomembni predpostavki. Prvič, upoštevati moramo samo tiste 
prihodke in stroške, ki nastanejo s poslovno odločitvijo, s katero izberemo posamezno 
strategijo rasti. Drugič, zajamemo samo tiste prihodke in stroške, ki so relevantni za 
poslovno odločitev oziroma za določeno izbiro strategije rasti.  
 
Pri izbiri posamezne strategije rasti podjetja je smiselno izvesti še tako imenovano SWOT 
(Strengths-Weaknesses, Opportunities-Threats) analizo. Analiza prednosti in slabosti se 
nanaša na analizo proizvoda oziroma storitve, cen in distribucije ter prodaje in 
managementa. Analiza možnosti in omejitve - ovire pa se nanaša na analizo okolja trga, 
strank, trga ter morebitne konkurence (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 31-62).  
 
Vsak rastoči posel je potrebno oceniti tudi s finančno analizo, ki omogoča medsebojno 
primerjavo različnih rastočih poslov. Z vidika investitorjev je najpomembnejši donos na 
zaposleni kapital - ROCE (return on capital employed). Gre za donos denarja 
investiranega v posel. ROCE je definiran z razmerjem med dobičkom pred davki in 
obrestmi ter zaposlenim kapitalom. Pri tem je zaposleni kapital določen kot seštevek 
stalnih sredstev in delovnega kapitala (gibljiva sredstva zmanjšana za kratkoročne 
obveznosti). Zaposleni kapital lahko določimo tudi iz desne strani bilance stanja. V tem 
primeru je določen s seštevkom lastniškega kapitala, zadržanega dobička ter dolgoročnega 
dolžniškega kapitala. Drugi pomembni kazalec je donos na delniški kapital - ROSC 
(return on shareholders  capital), ki meri dobiček, kateri je na razpolago delničarjem. 
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Določen je z razmerjem med neto dobičkom in vsoto lastniškega kapitala in zadržanega 
dobička. Stabilnost posla pa merimo s kratkoročnim koeficientom (current ratio) in 
pospešenim koeficientom (quick ratio) (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 63-65, 70).  
 
5.1. Generična rast 
 
Generična rast je temeljna oblika rasti podjetja. Zanjo je značilno, da podjetje povečuje 
svojo velikost, količino proizvodnje in prihodek na ta način, da povečuje proizvodnjo in 
prodajo ene vrste proizvoda ali storitve ali enakega asortimenta proizvodov in storitev. Z 
generično rastjo bo lahko podjetje izkoristilo prednosti ekonomije obsega, svoje obstoječe 
resurse pa bo lahko zaposlilo bolj učinkovito (Penrose, 1995, str. 88). 
 
Pri odločitvi za generično rast lahko izbiramo med dvema načinoma rasti. Prvi način je 
povečanje obsega poslovanja in prihodka (učinkovita prodaja, oglaševanje, odnosi z 
javnostjo, promocijske prodaje, učinkovita distribucija, nižje cene proizvodov, direktni 
marketing itd.), drugi način je povečevanje profita (večja proizvodna učinkovitost, strog 
finančni nadzor, nadzor režije, nadzor dobave itd.) (Tajnikar, 2000, str. 121-123). 
 
Prednost izvajanja generične rasti je predvsem v tem, da gre za nadaljevanje obstoječega 
posla. Pri obstoječem poslu obstaja veliko večja verjetnost, da bo le ta uspešen tudi v 
prihodnosti. Drugače je v primeru vpeljave novega posla, saj je lahko vpeljava novega 
posla veliko bolj tvegana. Pri odločanju za generično rast se porajata dve vprašanji 
(Lawson, 1987, str. 63):  
 
 Ali bo trg dovolj stabilen tudi v prihodnosti in bo zagotavljal uspešno generično rast?  
 Ali se bomo sposobni spoprijeti s problemi, ki bodo nastali s povečanjem proizvodnje 

in prihodkov zaradi generične rasti? 
 
 Do generične rasti podjetja ne pride avtomatično. Rast zahteva planiranje, in sicer na eni 
strani samo strategijo generične rasti, na drugi strani pa je potrebno planirati organizacijo 
resursov, ki so potrebni za uresničitev generične rasti. Optimalen plan generične rasti 
zahteva, da so resursi znotraj podjetja zaposleni na optimalen način. Poseben poudarek je 
na sposobnosti managerskega tima, saj ta lahko omejuje ekspanzijo podjetja. Ovire, ki 
omejujejo generično rast podjetja niso samo v sposobnosti managerskega tima, temveč se 
lahko pojavijo tudi na drugih področjih, tako znotraj, kot tudi zunaj podjetja (Penrose, 
1995, str. 45). 
 
5.1.1. Nevarnosti izvajanja generične rasti 
 
Rast podjetja ne more biti vedno uspešna, saj lahko podjetje pri rasti tudi zastane. Zato 
moramo biti pozorni na različne znake, ki kažejo, da rast ne bo uspešna. Flamholtz navaja 
deset ključnih točk, ki lahko resno ogrozijo načrtovano uspešno rast podjetja. Da se 
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izognemo nevarnosti, predlaga stalno nadziranje omenjenih desetih ključnih točk preko 
vprašalne pole ter ocenjevanja možnih nevarnosti  (Flamholtz, 1990, str. 53-70). 
  
Tabela 8 : Deset ključnih točk, ki lahko resno ogrozijo načrtovano uspešno rast podjetja 
 Nevarnosti izvajanja uspešne rasti podjetja: 
 zaposleni imajo občutek, da ima dan premalo ur, 
 zaposleni porabijo preveč časa za reševanje majhnih problemov, 
 zaposleni ne poznajo dela drugih, 
 zaposleni ne vedo, kakšen je cilj podjetja, 
 pomanjkanje dobrih managerjev v podjetju, 
 zaposleni imajo občutek, da bo delo opravljeno pravilno samo v primeru, da sami opravijo delo, 
 zaposlenim se zdijo sestanki zaprava časa, 
 delo ne poteka po narejenem planu, 
 zaposleni so negotovi glede svoje zaposlitve v podjetju, 
 podjetju raste prodaja, dobiček pa ne. 

Vir: Flamholtz, 1990, str. 53-54 
 
Generična rast je možna samo v primeru, če ima proizvod, ki ga proizvaja podjetje rastoči 
trg. Nevarnost izvajanja generične rasti je tudi pri zagotovitvi finančnih virov v podjetju. 
Finančne vire podjetje pridobi tako, da del profitov privarčuje, ali pa tako, da se zadolžuje 
na trgih dolžniškega kapitala, kar pomeni, da najema kredite. Redko pri generični rasti 
vstopa v podjetje tvegani kapital. V vseh primerih mora imeti podjetje dovolj visoke 
profite, da lahko financira svojo rast (Tajnikar, 2000, str. 125). Zato največkrat pri 
generični rasti podjetja, ko se le-ta zadolžuje, nastaja nenavadno stanje, v katerem je 
visoka profitnost povezana z visoko zadolženostjo podjetja. Poleg tega, mora tako podjetje 
velik del svojih tekočih denarnih prilivov namenjati za financiranje investicij, zato je 
lahko podjetje pri generični rasti hitro nelikvidno. Kar pomeni, da morajo v podjetju čim 
hitreje izstavljati račune, krajšati plačilne roke pri svojih kupcih in podaljševati plačilne 
roke pri svojih dobaviteljih, tesno morajo tudi sodelovati s prodajnimi službami, 
zaračunavati morajo zamudne obresti ter skrbeti, da se vse terjatve vnovčijo. 
 
Izvajanje generične rasti ima za posledico večanje količine blaga, to pa zahteva novo 
strojno opremo, nove kadre in zelo pogosto tudi novo organizacijo celotnega proizvodnega 
procesa. Vprašanje proizvodnje je povezano z vprašanjem kadrovanja in organizacijske 
strukture. Pri kadrovanju ne gre zgolj za zagotavljanje delovne sile za proizvodnjo, temveč 
se navezuje tudi na različne modele poslovodenja tveganih poslov, saj podjetje v relativno 
kratkem času preraste v večje podjetje. Podobno je tudi z organizacijsko strukturo. Pri 
generični rasti se podjetje veča, to pomeni, da zahteva bolj zamotane oblike organizacijske 
strukture. Zato organizacijske cikle podjetja najbolj pogosto srečamo ravno v podjetjih, ki 
rastejo na generičen način. 
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5.1.2. Pogoji za uspešno generično rast 
 
Lawson poleg rasti trga in možnosti ustvarjanja ustreznih finančnih virov navaja še tri 
področja, na katera moramo biti pozorni, da bo generična rast uspešna (Lawson, 1987, str. 
70): 
 v podjetju mora biti razvit informacijski sistem, ki daje možnost vpogleda v 

obstoječe stanje v podjetju ter v napredek, ki ga podjetje naredi z rastjo, 
 organizacijska struktura se mora spreminjati tako, da je vseskozi skladna z rastjo 

podjetja, 
 pozorni moramo biti na tisti del zaposlenih, od katerih je odvisno doseganje 

strateških ciljev, ki smo si jih zastavili z načrtovanjem rastočega posla. 
 
Razvit informacijski sistem bo omogočal stalni nadzor na poti doseganja strateškega cilja 
ter omogočal informacije o tem, kako napreduje generična rast. V mislih imamo nadzor 
nad prihodki, profitom in denarnim tokom. Smiselno je, da je informacijski sistem v 
podjetju razvit do te mere, da je možno mesečno pregledovati omenjene podatke, ne pa 
samo na letni ravni. Le pri sprotnem nadzoru bomo lahko stalno nadzorovali, kje prihaja 
do odstopanja pri doseganju strateškega cilja. Dober informacijski sistem bo omogočal 
stalno sledenje in nas opozarjal na morebitne probleme, omogočal bo takojšnje reševanje 
problemov. Brez dobrega informacijskega sistema rast ne more biti uspešna (Orsino, 
1994, str. 35). 
 
Učinkovita organizacija je tista, ki se ujema s poslovnim okoljem podjetja in omogoča 
doseči strategijo podjetja. Zato se mora skladno z generično rastjo podjetja spreminjati 
tudi organizacijska struktura. Učinkovito organizacijo bomo vzpostavili, če upoštevamo 
sedem ključnih točk (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 99-104):  

 organizacija se mora skladati s poslovnim okoljem podjetja, 
 oblikovanje jasne vizije podjetja, 
 gradnja kulture in pripadnosti podjetju, 
 vključitev zaposlenih v vizijo podjetja, 
 vzpostavitev fleksibilne organizacijske strukture, 
 vzpostavitev koalicije in timskega dela, 
 izgradnja učinkovitega sistema nagrajevanja. 

 
Flamholtz našteva šest ključnih področij, ki so lahko kritična pri razvoju organizacije: (1) 
določitev tržne niše, (2) razvoj proizvodov in storitev, (3) pridobitev in razvoj dodatnih 
resursov za rast podjetja, (4) razvoj operacijskega sistema (računovodstvo, oglaševanje, 
kadrovanje, prodaja, dostava itd.), (5) razvoj sistema upravljanja (planiranje, organizacija, 
management itd.) in (6) razvoj podjetniške kulture (Flamholtz, 1990, str. 18-19). 
 
Spreminjanje organizacije pri generični rasti mora biti premišljeno, saj lahko spremembe v 
že vzpostavljenih odnosih v podjetju negativno vplivajo na zaposlene. Z rastjo podjetja se 
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zaposljuje tudi nove ljudi, obstoječi zaposleni lahko to kaj hitro razumejo kot svoje 
nazadovanje. Zato moramo pri spremembah v organizaciji upoštevati vsakega 
posameznika, spremembe v organizaciji pa posameznik ne sme občutiti kot zmanjšanje 
svojega ugleda (Lawson, 1987, str. 86). V organizaciji je potrebno tudi proučiti kako se 
delovanje vsakega posameznega člena sklada z uresničevanjem skupnega strateškega cilja. 
Raziskave med največjimi podjetji v ZDA so namreč pokazale, da je potrebno šest let za 
spremembo strateškega cilja velikega podjetja ter 10 do 30 let za spremembo kulture v 
takem podjetju (Timmons, 1999, str. 28). 
 
Zaposleni v podjetju so ključni dejavniki uspešnega izvajanja generične rasti (Barrow, 
Brown, Clarke, 1994, str. 114-117). Spoznali smo že, da je za uspešno generično rast 
nujno potrebno določiti strateške cilje ter izvajati vse aktivnosti za uresničitev teh ciljev. 
Toda postavitev strateških ciljev v podjetju brez upoštevanja ciljev zaposlenih je nesmisel, 
saj so ravno zaposleni ključ za uresničevanje strateških ciljev. Za doseganje strateških 
ciljev potrebujemo najboljše ljudi, ki bodo pripravljeni vložiti maksimalen napor. 
Ustrezno nagrajevanje zaposlenih ima na tem mestu seveda pomembno vlogo. Le od 
zadovoljnih zaposlenih lahko pričakujemo maksimalno angažiranost  (Lawson, 1987, str. 
87-89). 
 
5.1.3. Ostali pogoji za uspešno generično rast 
 
Moss in Clarke navajata pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je generična rast uspešna 
(Tajnikar, 2000, str. 119): 
 Obstoj dovolj velikega tržnega potenciala, ki lahko zadovolji cilje podjetniške rasti. 
 Velikost konkurence ne sme biti takšna, da bi otežila vsako povečanje prodaje. 
 Sposobni moramo biti ustvariti nove proizvodne zmogljivosti, ki bodo zadovoljile 

povečano povpraševanje, ki ga izzovemo z rastjo. 
 Distribucijska mreža mora biti sposobna izpeljati dodatno prodajo, v nasprotnem 

primeru je potrebno poiskati nove oblike distribucije. 
 Povečanje prodaje ne sme izzvati znižanja cene, kar ima lahko za posledico, da 

postane celoten podjetniški podvig neprofiten.  
 
Med ostale pogoje znotraj podjetja za uspešno generično rast prištevamo še marketing in 
odprodajo neprofitnih enot v podjetju (Lawson, 1987, str. 92). Namen marketinga je 
ustvariti ustrezno okolje na trgu za prodajo naših proizvodov. Bistvo marketinga je, da pri 
kupcu ustvarimo potrebo po našem proizvodu, da se zave, da je naš proizvod najboljši ter 
da ve, da je naše podjetje najboljši proizvajalec tega proizvoda. Vse tri omenjene zahteve 
marketinga so odvisne od lastnosti trga. Če delujemo na novem trgu, je potrebno dati 
poudarek na prvo zahtevo. Na trgu, kjer je konkurenca zelo močna, je potrebno poudariti 
drugo in tretjo zahtevo. Tudi pri marketingu moramo planirati strategijo in ta se mora 
skladati s celotno strategijo rasti podjetja. Marketing je zelo živ proces in zahteva stalen 
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nadzor. Dober marketing bo temeljil na inovativnih prijemih, ki nas bodo ločili od 
konkurence. Povzročiti moramo, da se trg zave obstoja našega proizvoda. 
 
Omenili smo že, da lahko podjetje raste na različne načine, lahko povečuje prihodke, 
število zaposlenih, velikost hal, profit itd.. Vendar je samo rast profita smiselna, zato je v 
podjetju potrebno stalno nadzorovati poslovanje posameznih enot. Tiste enote, ki 
poslujejo slabo in celo ustvarjajo izgubo nam zmanjšujejo celotni profit podjetja. Seveda 
so lahko vzroki za neprofitnost različni. V primeru uvajanja novega posla lahko 
pričakujemo v začetnem obdobju izgubo, tak problem ni problematičen. Kritičen je 
primer, ko posamezne enote podjetja na daljši rok ne ustvarjajo pričakovanega profita. 
Rešitev je v odprodaji neprofitnih enot podjetja ali reševanje poslovanja v smeri, da tudi te 
enote postanejo profitne. Če se odločimo za odprodajo neprofitne enote podjetja, se 
moramo zavedati, da za to obstaja kupec, ki kupuje posel samo zato, ker pričakuje profit. 
Zato je smiselno, da se vprašamo zakaj sami nismo sposobni narediti obstoječega posla 
profitnega, ali je cena posla, ki ga prodajamo pravšnja, ali ni bolje odprodati samo del 
posla ter s tem v primeru, da kupec bolje opravlja posel dobimo tudi del njegovega profita 
(Lawson, 1987, str. 101-103)? 
 
5.1.4. Analize pred samim izvajanjem generične rasti 
 
Pred samim izvajanjem generične rasti moramo izvesti dober plan marketinga. Dober plan 
marketinga je sestavljen po pravilu 5P (product-price-promotion-place-people) (Barrow, 
Brown, Clarke, 1994, str. 245-250). Zato je smiselno, da izpeljemo zelo natančno analizo 
trga in proizvoda (tržna analiza) ter analizo proizvodov ali storitev. Dobra tržna analiza bo 
zajemala naslednja vprašanja (Tajnikar, 2000, str. 120): 
 Kakšen je sedanji obseg trga, kakšen je tržni potencial in koliko bodo kupci kupili v 

bodoče? 
 Kakšen je naš tržni delež in ali ga je mogoče povečati? 
 Kako ljudje kupujejo sedaj in kako in koliko bodo kupovali v bodoče? 
 Kje in na kakšen način kupujejo ljudje naše proizvode? 
 Katerih značilnosti proizvoda še nismo dovolj predstavili? 
 Koliko kupcev lahko pridobimo od konkurentov? 

 
Analiza proizvodov ali storitev pa zajema naslednja vprašanja (Tajnikar, 2000, str. 120): 
 Kakšni so mejni stroški posameznega proizvoda ali storitve in koliko stroškov bi 

nastalo, če bi te proizvode prodajali v večjem obsegu? 
 Kaj vaši kupci menijo o vašem proizvodu ali storitvi? 
 Kaj vaši konkurenti menijo o proizvodu ali storitvi glede na svoje proizvode in 

storitve? 
 Kakšne dopolnitve lahko naredite na vašem proizvodu? 
 Kakšne izpolnitve in prihranke lahko naredite v sami proizvodnji in dobavi proizvoda 

ali storitve? 
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 Koliko zaračunavajo za podobne proizvode in storitve vaši konkurenti? 
 Kakšno promocijo uporabljajo konkurenti? 
 Kolikšen del vaših proizvodnih zmogljivosti pri posameznem proizvodu ali storitvi 

danes izkoriščate? 
 Koliko blaga kupujejo posamezne skupine kupcev? 
 Koliko posameznih proizvodov kupujejo kupci iz vaše celotne palete ponudbe? 

  
5.2. Diverzifikacija 
 
Generična rast ni vedno najboljša strategija rasti, v nekaterih primerih je lahko tudi 
nevarna. Diverzifikacija poslovanja je zelo razširjena strategija rasti tveganega posla. Gre 
za način rasti tveganega posla tedaj, kadar se velikost podjetja povečuje z uvajanjem novih 
proizvodov, storitev in novih trgov (Orsino, 1994, str. 13). Diverzifikacija pomeni 
dodajanje novih vrst proizvodov, ki se bistveno razlikujejo od dosedanjih, ki spadajo v 
druge skupine dejavnosti (zanje je potrebna drugačna tehnološka osnova) in zadovoljujejo 
drugačne potrebe (njihova tržna namembnost in način prodaje je drugačna), k poslovnemu 
programu podjetja (Pučko, 1999, str. 185). Lahko je posledica odgovora podjetja na 
priložnosti v okolju, v katerem deluje,  lahko je sredstvo za rešitev specifičnih problemov 
ter končno je lahko tudi temeljna strategija rasti podjetja (Penrose, 1995, str. 144). 
Diverzifikacija je lahko tudi izhod pri zastoju v rasti podjetja, do katerega lahko pride 
zaradi zrelosti obstoječega posla, ki ne more več zagotavljati nadaljne rasti podjetja 
(Flamholtz, 1990, str. 323). 
 
Podjetja, ki diverzificirajo proizvodnjo, v bistvu uvajajo novo proizvodnjo in pogosto s 
tem tudi novo organizacijo. Planiranje diverzifikacije je formalni proces (Orsino, 1994, 
str. 32). Pri načrtovanju diverzifikacije je potrebno narediti dober poslovni načrt za vsak 
nov proizvod, storitev ali trg, ki ga podjetje želi z diverzifikacijo osvojiti (Tajnikar, 2000, 
str. 135). Poslovni načrt nam bo omogočil analizo učinkov uvajanja novih proizvodov in 
storitev na položaj in rast podjetja. Za vsak novi proizvod in storitev, ki nastaja z 
diverzifikacijo, je potrebno sprožiti tudi postopek generacije poslovne ideje ali priložnosti, 
preverjanja take poslovne priložnosti, analize ciljnega trga, ki mu namenjamo novi 
proizvod. Proizvod je potrebno pripeljati od ideje v poizkusno in potem serijsko 
proizvodnjo, izpeljati ustrezna testiranja in popravke tehnologije ter zagotoviti prodajo še 
preden sprožimo proizvodnjo novega proizvoda ali storitve v velikem obsegu (Tajnikar, 
2000, str. 135). Z diverzifikacijo ne smemo izgubiti nadzora nad osnovnim, temeljnim 
programom v podjetju (Lawson, 1987, str. 65). 
 
Diverzifikacija je običajno hitrejša od generične rasti, po drugi strani pa tudi bolj tvegana, 
saj je zamenjava proizvodov in trgov povezana z večjim tveganjem, kot stalna povezanost 
z eno vrsto proizvodov ali storitev. Čim večja je takšna zamenjava, večje bo tudi tveganje 
(Tajnikar, 2000, str. 129). Odločitev za diverzifikacijo je lahko prednost v primeru 
recesije, saj v takem primeru ni nujno, da bodo vsi naši proizvodi, storitve ali trgi enako 
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prizadeti (Lawson, 1987, str. 64). Diverzifikacija zmanjšuje tudi nevarnost, kateri je 
izpostavljeno podjetje, ki se specializira v proizodnjo samo enega proizvoda (Penrose, 
1995, str. 112). Kljub vsemu je diverzifikacija tvegana strategija rasti, ki lahko resno 
ogrozi obstoj obstoječega posla, še več, vodi lahko v propad posla (Barrow, Brown, 
Clarke, 1994, str. 170). 
 
Lawson pravi, ko ugotovimo, da z generično rastjo ne dosegamo zastavljenih ciljev 
obstajata dve možnosti. Lahko kupimo obstoječ posel ali podjetje, ki se ukvarja z isto 
dejavnostjo, v tem primeru govorimo o pripojitvah, spojitvah in prevzemih. Druga 
možnost pa je diverzifikacija poslovanja. Diverzifikacija lahko poteka tudi v smeri, da 
obstoječi posel opravljamo na novi lokaciji. Pred izbiro diverzifikacije kot strategije rasti, 
je potrebno upoštevati glavno pravilo: nikoli ne izvajajmo diverzifikacije, če je z našim 
obstoječim poslom karkoli narobe (Lawson, 1987, str. 107). Vse probleme obstoječega 
posla moramo odpraviti še pred začetkom izvajanja diverzifikacije. Diverzifikacijo 
moramo smatrati kot orodje za doseganje rasti. Izvajati jo moramo kot del pozitivne ter 
agresivne strategije rasti. Ne smemo je jemati kot defenzivo. Nikoli ne podcenjujmo 
diverzifikacije, saj lahko ogrozi zdravje našega podjetja. 
 
Diverzifikacija lahko poteka v smeri proizvodnih aktivnosti. Veliko vlogo pri tem igrajo 
aktivnosti podjetja na področju tehnoloških raziskav. Podjetje lahko z novim postopkom 
pridobi pomembno konkurenčno prednost. Diverzifikacija lahko poteka tudi v smeri 
prodajnih aktivnosti. Samo diverzifikacijo lahko izvaja podjetje znotraj obstoječega 
področja delovanja (področje specializacije) ali pa na novih področjih (Penrose, 1995, str. 
109).  
 
Diverzifikacijo veliko avtorjev povezuje s prevzemom, saj je prevzem podjetja tudi oblika 
diverzifikacije obstoječega poslovanja prevzemnega podjetja. S prevzemom prevzemno 
podjetje pridobi novo znanje, ki je potrebno za vstop na novi trg, nove managerje, 
proizvodnjo itd.. Prevzemi pogosto tudi ne zahtevajo veliko denarja, zato so za podjetja, 
katerih finančna pozicija ni močna, zelo primeren način diverzifikacije. Več o prevzemih 
je napisano v poglavju 5.7.. 
 
5.2.1. Razlogi za diverzifikacijo poslovanja 
 
Razloge za rast podjetja s pomočjo diverzifikacije razdelimo na tiste, ki jih je podjetje 
prisiljeno sprejti in tiste, ki jih sprejme podjetje zavestno (Lawson, 1987, str. 108-111; 
Tajnikar, 2000, str. 129). Ti razlogi so: 
 
 Podjetje ne more več rasti na generični način. V primeru, ko je podjetje majhno in 

proizvod, ki ga proizvaja predstavlja majhen tržni delež, ni problemov, saj bo trg 
absorbiral vsako povečanje proizvodnje. Drugače je v primeru, ko podjetje raste hitreje 
kot trg, dosega visoko profitnost in je tudi sposobno zagotavljati nadaljno generično 
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rast. Problem nastane pri trgu, ker le-ta tega ne dopušča, podjetje bi v primeru nadaljne 
rasti preraslo trg ali pa bi lahko samo sebi ustvarilo konkurenco s preveliko ponudbo 
svojih proizvodov. Podjetje je v tem primeru prisiljeno v diverzifikacijo, zato bo 
profite in prihranke investiralo v nove proizvodnje in z diverzifikacijo omogočilo 
nadaljno rast podjetja. 
 Večina podjetij začne samo z enim proizvodom. Takšno podjetje sčasoma postane 

problematično. Prvič, obstaja lahko drugo večje konkurenčno podjetje, ki ga lahko 
izrine s trga. Drugič, če deluje v industriji, ki je občutljiva na tehnološke spremembe, 
spremembe dizajna itd., lahko že manjša sprememba ogrozi njegov obstoj na trgu. 
Tretjič, v primeru iskanja novih investitorjev, ki bi omogočili dodatne finance za rast, 
lahko pričakuje neuspeh, saj se investitorji izogibajo podjetjem z enim proizvodom 
zaradi tveganosti poslovanja.  
 Odprava konkurenčne slabosti. Z diverzifikacijo podjetje zmanjša tveganje poslovanja, 

ki nastaja z generično rastjo. Ustvarjanje novih proizvodov, storitev in trgov omogoči, 
da morebitne izgube na enem trgu, nadomesti z učinki z novih trgov. 
 Diverzifikacija v proizvode, ki so si komplementarni, povzroči hitrejšo rast podjetja. 

Podjetje, ki ima temeljni program prodajo kuhinj, bo z uvedbo prodaje svetil lahko 
povečalo prodajo in s tem rast podjetja. Gre za znani koncept “one-stop shopping”. 
 Diverzifikacija prepreči, da bi podjetje z generično rastjo postalo preveliko in ne 

dovolj fleksibilno pri prilagajanju spremembam na trgu. Z diverzifikacijo se lahko 
podjetje razvije v množico manjših podjetij, ki ohranijo vse pozitivne lastnosti malih 
podjetij ter hkrati izkoriščajo pozitivne lastnosti matičnega podjetja, ki s svojo 
velikostjo lahko uveljavlja prednosti pri dobaviteljih, investitorjih, bankah itd.. 
 Z diverzifikacijo lahko uporabimo neizkoriščene človeške in strojne zmogljivosti v 

podjetju. Podjetje lahko v primeru krčenja trga svoje presežne zmogljivosti zaposli v 
proizvodnji novih proizvodov in storitev ter tako diverzificira proizvodnjo in ponudbo. 
 Z diverzifikacijo lahko podpremo temeljni, že obstoječi program in mu omogočimo 

nadaljno generično rast. Takšen primer se pokaže pri kompenziranju učinkov 
cikličnosti oziroma sezonskosti glavnega programa, kar je značilno za turizem, 
gradbeništvo itd.. Z diverzifikacijo uvajamo v proizvodnjo takšne proizvode in 
storitve, ki imajo sezonski cikel drugačen od sezonskega cikla temeljnega programa. S 
tem bomo zmanjšali tveganje temeljnega programa. 
 Diverzifikacija se uporabi kot način motiviranja zaposlenih, saj daje nove izzive in 

možnosti zaposlenim. 
 
5.2.2. Nevarnosti diverzifikacije poslovanja 
 
Glavna nevarnost diverzifikacije je v primeru, da se vodstvo začne preveč ukvarjati z 
novimi proizvodnjami, s tem prične zanemarjati obstoječi, pogosto tudi nosilni program v 
podjetju. Tako lahko nastanejo razmere, da podjetje ni uspešno niti na novih programih, 
niti na osnovnih programih. Druga slabost divezifikacije se nanaša na zaposlene, saj 
diverzifikacija lahko pokaže, da ekipa v podjetju ni dovolj izkušena za obvladovanje novih 
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proizvodov, storitev in trgov. Zato je eden temeljnih pogojev za uspešno diverzifikacijo, 
da podjetje ne posega v take proizvodnje, ki se veliko razlikujejo od obstoječih (Tajnikar, 
2000, str. 131). Najboljši pogoji za uspešno diverzifikacijo so v primeru, ko se podjetje 
odloča za nove proizvode, ki se tehnološko ne razlikujejo od glavnega proizvoda, prav 
tako velja tudi za prodajne poti. 
 
Nevarnost izvajanja diverzifikacije je odvisna od okoliščin in seveda kaj nameravamo 
doseči z diverzifikacijo. Diverzifikacija lahko pomeni lansiranje novega proizvoda na trg, 
vstop na novi trg itd.. Vsi ti načini izvajanja diverzifikacije so unikatni in zato se tudi 
nevarnosti diverzifikacije od primera do primera razlikujejo. Obstajajo nekatere osnovne 
nevarnosti, ki so značilne za vse primere in te je potrebno upoštevati, da bi bila 
diverzifikacija uspešna. Lawson podaja naslednja pravila za uspešno diverzifikacijo 
(Lawson, 1987, str. 111-115): 
 Ne izvajaj diverzifikacije, če je karkoli narobe s temeljnim oziroma obstoječim 

poslom! Problemi z obstoječim poslom bodo onemogočili posvečanje zadostne 
pozornosti novim proizvodom in storitvam. Lahko se zgodi tudi obratno, da novim 
poslom namenimo dovolj pozornosti, zanemarimo pa obstoječe. Pogoj za uspešno 
diverzifikacijo je, da z obstoječim poslom ni nič narobe. Le v tem primeru bomo lahko 
ves čas in energijo posvetili novemu poslu. 
 Obliko diverzifikacije izberi tudi na strateški ravni, še preden se lotiš samega 

izvajanja! Pri diverzifikaciji moramo prav tako nameniti vso pozornost uresničevanju 
novih proizvodnih programov, podobno kot to delamo, ko ustanavljamo novo podjetje. 
Kar pomeni, da morajo biti naše odločitve povezane z našimi sposobnostmi, s tržnimi 
možnostmi, lokacijo in vsemi drugimi dejavniki, ki vplivajo na nastanek novega posla. 
Diverzifikacija na področja, kjer nimamo dovolj znanja, je lahko zelo nevarna. 
 Nikoli diverzificirati posla, če ga prej nisi natančno preučil! Le v takšnem primeru 

lahko zaznamo morebitne probleme že vnaprej, saj se diverzifikacija na začetku ne 
razlikuje od ustanavljanja podjetij. Nikoli ne izvajajmo diverzifikacije, če nimamo 
dostopa do ustreznih strokovnjakov in znanja. Razlog za uspeh v našem obstoječem 
programu je bil ravno v ustreznem znanju. Če potrebujemo dodatno znanje in 
strokovnjake za novi program, jih kupimo. Le s takim načinom bomo minimizirali 
tveganje diverzifikacije. 
 Minimizrati tveganje pri diverzifikaciji poslov! Seveda je vsak posel tvegan, toda 

tveganje moramo zmanjšati na minimum. Ignoriranje tveganja ni nič drugega, kot 
hazardiranje s poslom. Tak primer je lahko dober poslovni načrt, narejen še preden 
izvajamo diverzifikacijo. Smiselno je izdelati testno proizvodnjo in prodajo, še preden 
kupimo stroje. Dober poslovni načrt pomeni, da predvidimo vse nevarnosti in poti za 
reševanje v primeru zapletov. 
 Čim hitrejša integracija novih aktivnosti, nastalih z diverzifikacijo, v obstoječo 

organizacijsko strukturo podjetja. Težnja mora biti k čim hitrejši vzpostavitvi 
normalnega stanja vodenja, nadzora in odgovornosti. Dalj časa, kot bomo vodili novi 
program ločeno od obstoječega programa, večja bo verjetnost, da pride do rivalstva 
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med zaposlenimi. S hitro integracijo bomo prenesli odgovornosti na druge, sami pa se 
bomo lahko osredotočili na nove projekte. 

 
5.2.3. Časovni okvir in izpeljava diverzifikacije 
 
Čas izvedbe diverzifikacije kot strategije rasti je lahko zelo kritičen element, zato mora 
biti strateško planiran. Pri diverzifikaciji se moramo zavedati, da imamo opravka tako z 
obstoječim kot tudi z novim programom. Ne smemo hiteti v nekaj novega, kar je na prvi 
pogled videti zelo donosno. Tej skušnjavi se večina podjetnikov ne more upreti. Podjetniki 
hočejo največkrat izpeljati posel takoj in ne jutri, kar je lahko zelo nevarno (Lawson, 
1987, str. 115). Podjetnik mora iskati posel, ki bo tudi čez čas donosen ter bo prispeval k 
celotni rasti podjetja. Hitenje v posel, ki mora biti izpeljan v trenutku, onemogoča strateški 
pristop k poslu. Za izpeljavo uspešne diverzifikacije je potrebo žrtvovati nekaj časa za 
raziskave tržnega potenciala, proizvoda, zahtev kupcev itd.. Skratka potrebno je raziskati 
in pregledati vse možnosti, ki jih ponuja diverzifikacija. Šele potem bomo lahko izbrali 
tisto, ki nam bo dala najboljše možnosti za uspeh. Novi posel naj tudi ne bo preveč 
obsežen in zahteven. Kajti večji, kot bo obseg in zahtevnost, večje bo tudi tveganje za 
uspeh. 
 
5.2.4. Vrste diverzifikacije 
 
Penrose loči tri tipe diverzifikacije (Penrose, 1995, str. 110): (1) vstop na novi trg z novim 
proizvodom z obstoječo proizvodno tehniko, (2) razširitev ponudbe z novim proizvodom 
na obstoječem trgu z drugo proizvodno tehniko, (3) vstop na novi trg z novim proizvodom 
in novo proizvodno tehniko. Tajnikar pa loči med čisto diverzifikacijo, razvojem novega 
proizvoda in tržnim razvojem. Pri čisti diverzifikaciji gre za ponudbo novega proizvoda na 
novem trgu. Ponudbo novega proizvoda na že obstoječem trgu imenujemo razvoj novega 
proizvoda. Pri zadnjem načinu, to je pri tržnem razvoju, gre za ponudbo obstoječega 
proizvoda na novem trgu (Tajnikar, 2000, str. 133).   
 
Najpogostejši razlogi izvajanja čiste diverzifikacije so (Penrose, 1995, str. 134-145): 
zmanjšanje tveganja, ki je posledica specializacije, zmanjšanje vpliva sezonskega nihanja 
povpraševanja po proizvodu ali storitvi ter zmanjšanje cikličnih fluktuacij trga, povečanje 
velikosti trga, preprečitev negativnega vpliva staranja svojih proizvodov, doseganje 
hitrejše rasti, izkoriščanje zmogljivosti, ki so v podjetju še neizkoriščene v celoti, 
omogočanje hitrejšega razvoja tudi drugim proizvodom in storitvam, ki jih ponujamo ter 
odgovor na izziv konkurence. 
 
Čista diverzifikacija je povezana tudi s številnimi tveganji, ki lahko nastanejo na trgu: 
lahko precenimo velikost trga, ne poznamo dovolj ponudnikov in smo lahko predragi ali 
ne dovolj solidni v proizvodnem procesu, ki ga ne obvladamo in ga nismo sposobni 
učinkovito organizirati; ne potrudimo se dovolj, da bi se povezali z novo nastajajočo 
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proizvodnjo, ker nove proizvodnje nismo sposobni integrirati v obstoječo, ker ima lahko ta 
negativen učinek za obstoječi posel; ker lahko pretirano znižamo motivacijo zaposlenih, ki 
ostajajo povezani s starim poslom in ker je integracija draga in dolgotrajna; ker ne 
moremo takoj doseči ustrezne kakovosti; ker lahko preveč prodajnih naporov 
preusmerimo na nove proizvodnje in ker lahko preveč denarja potrošimo za nastajanje 
diverzificirane proizvodnje. Idejo za takšen način diverzifikacije lahko dobimo tako, da 
opazujemo gospodarski svet okoli nas, da poiščemo različne analize in informacije o 
proizvodih, da izhajamo iz problema podjetju, ki ga želimo rešiti z diverzifikacijo, da se 
posvetujemo z ljudmi in zlasti, da sodelujemo z operativnim osebjem v podjetju, ki je 
pogosto polno idej (Tajnikar, 2000, str. 133). 
 
Diverzifikacija z razvojem novega proizvoda lahko nastane tako, da (Tajnikar, 2000, 
str. 134): 
 izpopolnimo obstoječi proizvod, 
 obstoječi proizvod nadomestimo z novim, 
 uvedemo novi proizvod, ki nam razširi ponudbo ob uporabi obstoječih prodajnih 

kanalov, 
 uvedemo novi proizvod, ki nam razširi ponudbo ob uporabi starih prodajnih 

kanalov, 
 ponudimo nove proizvode po novih prodajnih kanalih na obstoječi trg. 

 
Pri vseh omenjenih načinih si lahko najlažje pomagamo s kupci, ki nam svetujejo, v katero 
smer je potrebno razvijati proizvod. Lahko tudi organiziramo raziskave in razvoj 
proizvodov. Smiselno je, da se v čim večji meri uporabljajo za razvoj proizvodov 
obstoječe zmogljivosti in zaposleni v podjetju. Enako velja tudi za prodajo, saj je potrebno 
prodajati na že obstoječi trg in po že znanih prodajnih kanalih ter ponujati proizvode s 
promocijo, se v čim večji meri izogibati odprtemu spopadu s konkurenco in se odločati o 
uvedbi novega proizvoda na podlagi ocene njegove bodočnosti. 
 
Pri diverzifikaciji s tržnim razvojem ločimo več tipov. Najbolj tipični so tisti z 
razširitvijo geografskega območja. Svoje proizvode ali storitve moramo v takšnem 
primeru diverzifikacije usposobiti za novo uporabo in za zadovoljevanje novih potreb ali 
poiskati nove uporabnike (Tajnikar, 2000, str. 134). Smiselno je tudi razmisliti o 
proizvodnji in sicer ali bomo diverzificirano proizvodnjo organizirali v podrejenem 
podjetju, ali jo bomo pustili podpogodbenikom, ali jo bomo locirali v novo zgradbo, ali 
bomo proizvajali in prodajali z obstoječimi delavci, ali jo bomo zaupali nekomu zunaj 
podjetja in ali jo bomo financirali kot del obstoječega posla ali kot nov izločen projekt.  
 
5.3. Nakup in prodaja licence 
 
Ena od strategij rasti podjetja je lahko prodaja ali nakup licence. V prvem primeru malo 
podjetje proda tehnologijo, s katero razpolaga drugemu podjetju, s pomočjo prodaje 
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licence. V drugem primeru lahko malo podjetje poveča svojo velikost na ta način, da z 
nakupom licence vpelje novo tehnologijo. V obeh primerih pride do povečanja velikosti 
podjetja. S prodajo licence daje prodajalec kupcu licence ekskluzivno pravico do 
ekonomskega izkoriščanja ali uporabe ustrezne procesne tehnologije, patentov, ustreznega 
oblikovanja v obliki vzorcev in modelov in tržnih ekspertiz, zlasti blagovnih in storitvenih 
znamk oziroma pravic industrijske lastnine ter know-how-a (Hearn, 1987, str. 114). 
Uporaba licence kot strategije rasti je manj tvegana kot diverzifikacija, saj z nakupom 
licence kupimo pravico izdelave in trženja že preizkušenega proizvoda oziroma izdelan 
koncept (patent, copyright itd.) (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 220).  
 
Licenca je pravica do uporabe intelektualne lastnine, brez nje bi bila uporaba intelektualne 
lastnine ilegalna. Z licenco pridobi kupec pravico do uporabe intelektualne lastnine, 
pravica je lahko napisana v obliki pogodbe, lahko pa je tudi v obliki ustnega dovoljenja. 
Pravica uporabe licence je v nekaterih primerih lahko zgolj ekskluzivna. Licenca zajema 
(Eckstrom, 1980, str. 1/104): 
 patente, 
 know-how, 
 avtorske pravice (copyright), 
 blagovne znamke (trade mark). 

  
Patent je izum, ki omogoča napredek in je primeren za industrijsko uporabo. Izum je 
lahko proizvod, proces ali oboje. Patent omogoča lastniku v času njegove veljave 
ekskluzivno pravico uporabe (Eckstrom, 1980, str. 3/108). Veljavnost patenta od časa 
prijave je 17 let v ZDA, 20 let v Veliki Britaniji, Belgiji in Franciji ter 15 let v Italiji. 
Kakršna koli uporaba patenta brez dovoljenja lastnika patenta je lako predmet tožbe 
(Wilkof, 1995, str. 6-7). 
 
Know how je težje določljiv kot patent. Hearn razlaga know-how kot vsako informacijo, 
znanje in tehniko, ki pomaga v proizvodnem procesu (Hearn, 1987, str. 145). Po Wilkofu 
je know-how skupek zaupnega znanja, ki omogoča dodano vrednost. Obsega znanje s 
področja tehnologije in znanosti, kot tudi druga znanja (spisek poslovnih partnerjev, tržne 
raziskave itd.). Know-how je zaupne narave, v nasprotju s patentom ni nobene registracije, 
zato je njegova veljavnost časovno neomejena. Lastnik know-how-a se lahko odloči ali ga 
v zameno za določeno licenčnino razkrije kupcu licence (Wilkof, 1995, str. 8-9). 
 
Avtorska pravica (copyright) se nanaša na zaščito posameznikovega kreativnega dela 
proti nedovoljenemu kopiranju ali reprodukciji. Največkrat se avtorska pravica nanaša na 
zaščito dela na področju literature, umetnosti, glasbe ter dramskega dela (Wilkof, 1995, 
str. 10-11). 
 
Po Wilkofu je blagovna znamka (trade mark) znamka, ki se uporablja v povezavi z 
blagom z namenom njegove identifikacije. Obsega lahko besede (osebna imena), dizajn, 
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črke, števila in obliko blaga ter njegovo pakiranje (Wilkof, 1995, str. 12-13; Eckstrom, 
1980, str. 3/130). Licenca blagovne znamke določa pot, po kateri se blago ali storitev 
prodaja, trži in distribuira tako na domačem, kot tujem trgu (Wilkof, 1995, str. 1).    
 
Vse pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem licence so natančno opredeljene z 
licenčno pogodbo. Licenčna pogodba mora navajati primere kršitve uporabnika licence ter 
kazenske sankcije. Z licenčno pogodbo mora prodajalec licence obdržati nadzor in 
kontrolo tudi po prodaji le-te. Nadzor in kontrola nad izvajanjem licence se lahko nanaša 
na proizvodnjo, marketing in druga področja. V licenčni pogodbi se natančno opredeli 
pristojbina uporabe licence in provizija ter trajanje licenčne pogodbe. Velikost provizije se 
največkrat veže na velikost prodaje licenčnega proizvoda in je določena posebej za porabo 
know-how-a, blagovne znamke ter patenta. Prodajalec licence mora kupcu po sklenitvi 
licenčne pogodbe nuditi vso tehnično podporo. V pogodbi se lahko opredeli, da mora 
kupec licence prodajalcu licence kriti vse stroške, ki nastanejo z obiski kozultantov. 
Prodajalec licence pa je odgovoren za vse napake, ki bi nastale ob uporabi licence v 
proizvodnem procesu (Hearn, 1987, str. 115-117, 123). 
 
5.3.1. Prodaja licence 
 
V primeru, da se podjetje odloči, da proda oziroma razkrije svojo intelektualno lastnino 
ima na izbiro naslednje alternative (Eckstrom, 1980, str. 1/143): 
- proda svojo intelektualno lastnino, 
- sklene licenčni dogovor, 
- da v najem zaščiten proizvod, 
- izpelje skupni posel (joint venture). 
 
V primeru prodaje licence malo podjetje ponudi svoj proizvod ali proizvodni proces 
drugim podjetjem v zameno za določeno licenčnino. Sama vrednost licenčnine se lahko 
določi glede na število prodanih proizvodov ali glede na obseg uporabe proizvodnega 
procesa ali preprosto enkratno ob nakupu licence. Podjetje ima lahko s prodajo licence cilj 
povečati svojo likvidnost in pridobiti finančna sredstva za povečanje svoje proizvodnje 
oziroma lahko sredstva tudi vloži v novo proizvodnjo. S prodajo licence si lahko podjetje 
tudi zagotovi rast svojega posla s pomočjo drugih podjetij. V takšnem primeru bo podjetje, 
ki je prodalo licenco, zelo hitro prodrlo na nove trge, kar velja še zlasti, če proda licenco 
podjetjem, ki imajo dostop do trgov, do katerih prodajalec nima. S tem načinom si 
podjetje omogoča geografsko širitev trga. Prodaja licence je način vstopa na nove trge, 
kjer drug način ni možen (npr. lokalna oblast omejuje tuje neposredne naložbe). Prodaja 
licence lahko služi tudi kot način lansiranja blagovne znamke na določene trge, seveda, če 
kupec licence uveljavlja prodajalčevo blagovno znamko na teh trgih. Prednosti prodaje 
licence se kažejo v zmanjšanju stroškov razvoja, saj jih razprši med prodajalce in kupce 
licence, omogoča pa tudi maksimizacijo prihodkov prodajalca licence, ne da bi za to imel 
posebne obveznosti pri kapitalskih vlaganjih. Prodaja licence omogoča majhnemu 
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podjetju priložnost za dodatni prihodek, ne da bi podjetje dodatno vlagalo kapital 
(Rugman, Lecraw, Booth, 1986, str. 93-94, Tajnikar, 2000, str. 136-137). 
 
Eckstrom navaja sledeče razloge za prodajo licence (Eckstrom, 1980, str. 1/151-1/155): 
- licenca omogoča podjetju prihodke iz naslova uporabe le-te, 
- licenca omogoča večanje tržnega deleža, 
- licenca omogoča rast prodaje blaga, ne da bi ga bilo treba proizvesti, financirati in 

prodajati, 
- licenca omogoča povečanje področja uporabe za svoje blago, 
- licenca omogoča vzpostavljanje temeljev za ekspanzijo v prihodnosti, 
- prodaja licence omogoča zaščito trga, ker podjetju omogoči, da s svojo idejo pokrije 

celoten trg, 
- licenca zmanjša nevarnost sezonskega vpliva, 
- licenca razprši stroške razvoja proizvoda in omogoči povrnitev dela stoškov, ki jih je 

imelo podjetje z razvojem.    
 
5.3.2. Nakup licence 
 
Nakup licence je pot med lastnim razvojem proizvoda, storitve, procesa ali odkrivanjem 
novega trga in pripojitvijo podjetja, ki vse to že ima (Tajnikar, 2000, str. 136). V takšnem 
primeru je potrebno plačati ustrezno licenčnino prodajalcu licence za to, da lahko 
uporabljamo proizvodni proces, ki omogoča bolj učinkovito proizvodnjo. Nakup licence 
omogoča, da proizvajamo in prodajamo na trge, ki jih prodajalci licence ne pokrivajo, 
zagotavljamo storitve skupini kupcev, ki jih prodajalci licence ne dosežejo in prevzemamo 
posle, do katerih do tedaj nismo imeli dostopa. 
 
Z nakupom licence se izognemo dragim raziskavam in stroškom razvoja. Veliko malih 
podjetij nima sredstev za tehnološka inoviranja, zato lahko sodobno tehnologijo pridobijo 
z nakupom licenc. Nakup licence ni smiselen samo za mala podjetja, temveč je lahko 
koristen tudi za tista velika podjetja, ki so zastala v razvoju in lahko dohitijo konkurenco 
le na ta način. Nakup licence iz tega vidika si razlagamo kot vlaganje investicijskih 
sredstev v novo proizvodnjo. S takšnim načinom se bistveno zniža investicijsko tveganje, 
saj je nakup licence običajno že preverjena investicija s strani trga in s strani ekonomike. 
Nakup licence je prednost napram joint venture poslom, saj v primeru nakupa licence 
podjetje obdrži svobodo pri upravljanju podjetja, kar pa ni nujno pri joint venture poslih 
(Killing, 1983, str. 120). 
 
5.3.3. Nevarnosti nakupa in prodaje licence 
 
Rast s pomočjo licence lahko postane nevarna tako za kupca, kot tudi prodajalca. Za kupca 
licence je lahko usodno, da mu z licenco ne uspe pritegniti dovolj srednjega managementa, 
ki je v največji meri povezan s proizvodnjo. Ta lahko dobi ob nakupu licence občutek, da 
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mu je bila ta vsiljena ter da lastnik ne upošteva njegovih sposobnosti in znanja. Po drugi 
strani licenca zahteva tudi določen čas za uresničitev, saj je največkrat povezana z uvedbo 
nove tehnologije in novega proizvoda, ne pa tudi načina prodaje, financiranja, 
organizacije, kadrovanja in drugih poslovnih funkcij. Uveljavljanje nove licence v 
podjetju lahko pomeni tudi veliko porabljenega časa in izgubljeno mesto v konkurenci. 
 
Nevarna je tudi prodaja licence, ker lahko zniža konkurenčnost podjetja, ki licenco 
prodaja. Na drugi strani pa kupcu licence omogoči, da tudi sam razvije proizvod, ki ga do 
takrat ni bil sposoben. S tem postane konkurenčen prodajalcu licence.  
 
Eckstrom navaja naslednje nevarnosti licenc v primeru, da podjetje izvaja prodajo licence 
kot strategijo širjenja na tuje trge (Eckstrom, 1980, str. 1/147): 
- problem dvojnega obdavčevanja dobičkov, 
- diskriminacijska davčna politika, 
- stabilnost lokalnih vlad, 
- lokalne inflacije, 
- devizni tečaj, 
- omejevanje uvoza in izvoza. 
 
5.4. Nakup in prodaja franšize 
 
Franšizing je poslovna priložnost, s katero franšizor (lastnik ali proizvajalec proizvoda, 
storitve ali blagovne znamke) daje franšiziju ekskluzivno pravico uporabe proizvoda ali 
storitve, v zameno za plačilo pristojbine. Sam posel temelji na pogodbenem odnosu med 
franšizorjem in franšizijem (Bygrave, 1994, str. 353). 
 
Franšizing je sistem trženja blaga, storitev in tehnologije, zasnovan na tesnem in stalnem 
sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in 
posameznimi franšiziji, pri katerem franšizor svojim franšizijem daje pravico in 
odgovornost, da poslujejo skladno z njegovim konceptom. Ta pravica hkrati pooblašča in 
zadolžuje posameznega franšizija, da v zameno za neposredno ali posredno nadomestilo 
uporablja franšizorjevo trgovsko ime, blagovno znamko, znamko storitvene dejavnosti, 
know-how, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov in druge pravice. Franšizing je 
torej način poslovnega sodelovanja pravno in finančno samostojnih podjetij (Pšeničny, 
2000, str. 182-183). Prodajalca franšize ponavadi imenujemo franšizor, kupca pa franšizij. 
 
Orsino opredeli franšizing kot način rasti s pomočjo denarja drugih ljudi. Franšizor daje 
franšiziju dovoljenje za uporabo proizvoda, storitve, prodajnega procesa in podobno, v 
zameno za določeno pristojbino (pristojbina za nakup, pristojbina od prodaje ali od 
dobička itd.) (Orsino, 1994, str. 86). 
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Franšizing obstaja že dalj časa. Prvo podjetje, ki je zgradilo franšizo, je bila tovarna 
šivalnih strojev Singer. Franšizne povezave so se razvijale z izjemno dinamiko tudi na 
področju proizvodnje avtomobilov, pijač in prodaje bencina. Danes v ZDA zajema 
franšiza pri prodaji avtomobilov in bencina okoli 70 odstotkov vse prodaje bencina in 
avtomobilov (Potočnik in Petrin, 1996, str. 124). Največji franšizni sistem na svetu, z več 
kot 27.000 franšizami v več kot 100 državah predstavlja McDonald’s (Pšeničny, 2000, str. 
182). V sodobnih franšiznih povezavah so kupci in prodajalci franšiz tesno povezani med 
seboj ne le zaradi vrste izdelka in blagovne znamke, temveč zaradi celotnega načina 
poslovanja – od tržne strategije prodajnega osebja, nabave, standardov, kakovosti in 
nadzora. Razmerje med kupcem in prodajalcem franšize temelji na pogodbenem odnosu. 
Pogodbeni odnos ponavadi traja 15 do 20 let (Bygrave, 1994, str. 368). 
 
Najpomembnejši razlogi za razvoj franšiznega poslovanja so (Potočnik in Petrin, 1996, 
str. 124):   
- kapitalske prednosti, 
- možnosti zniževanja distribucijskih stroškov, 
- visoka motivacija vodstva. 
 
Kapitalske prednosti so najpomembnejši razlog za franšizno sodelovanje. Pristopni 
znesek, ki ga mora plačati kupec franšize prodajalcu, je glavni vir obratnega kapitala. 
Pridobitev kapitala s prodajo franšize omogoča prodajalcu franšize veliko prožnost 
poslovanja in hitro akumulacijo kapitala. Kapital lahko porabi za razvoj, za usposabljanje 
kupcev franšize, za reklamo itd.. Franšizno poslovanje znatno znižuje distribucijske 
stroške, in sicer takrat, kadar bi bila lastna drobnoprodajna mreža edina možna prodajna 
pot. Investicijski stroški graditve lastne prodajne mreže so zelo veliki. Prav tako so veliki 
stroški vzdrževanja lastnih prodajaln na različnih lokacijah. Z uporabo franšize se večina 
teh stroškov prenese na kupca franšize. 
 
5.4.1. Značilnosti franšizinga 
 
Franšizing ima z licenciranjem veliko skupnih značilnosti, saj na podoben način vpliva na 
rast podjetja. Tudi za franšizing je značilno, da je povezan z rastjo podjetja, ki prodaja 
franšizo, kot tudi podjetja, ki to franšizo kupuje. Razlika med franšizingom in 
licenciranjem je v tem, da gre pri licenci običajno zgolj za prodajo tehnologije novega 
proizvoda in včasih tudi trga, pri franšizingu pa gre za prodajo zaokroženega poslovnega 
koncepta, ki ga prodajalec franšize prodaja drugim podjetjem kot kompleten posel. 
Franšizing namreč pomeni prodajo znanja o tem, kako proizvod prodajati, na kakšen način 
ga proizvesti, kakšni naj bodo odnosi s kupci in dobavitelji ter kako naj bo podjetje 
organizirano (Tajnikar, 2000, str. 139). Franšizing lahko celo predstavlja zapoved o 
določenih oblikah finančnega poslovanja podjetja, ki kupi franšizo. Statistični podatki 
kažejo, da samo 10 odstotkov novih poslov preživi prvih 5 let. Pri franšizingu, kjer 
kupimo že uveljavljen posel je ta delež 90 odstotkov (Lawson, 1987, str. 12). 
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Franšize temeljijo na naslednjih poglavitnih značilnostih (Pšeničny, 2000, str. 184): 
- enostavni dostopnosti, 
- hitrosti storitve, 
- zmerni ceni, 
- visoki kakovosti. 
 
5.4.2. Nakup franšize 
 
Franšizing je lahko za kupca najpreprostejša podjetniška oblika. Razlog je v tem, da 
največkrat nastaja prav zaradi pomanjkanja podjetniške ideje in nesposobnosti podjetnika, 
da bi sam začel s poslom. Tako franšiza igra pomembno vlogo pri tistih podjetniških 
projektih, kjer manjka poslovna ideja (Tajnikar, 2000, str. 139). To, da ima podjetnik 
finance, s katerimi lahko začne posel, lahko smatramo kot zadostni pogoj, podjetniška 
ideja, ki jo dobimo z nakupom franšize pa je potrebni pogoj za izpeljavo samega posla. 
 
Kupec franšize je motiviran za prevzem franšize predvsem zaradi naslednjih prednosti 
(Potočnik in Petrin, 1996, str. 124): 
- manjša negotovost, ker novo podjetje začenja s poslom, ki je že uveljavljen, 
- privrženost porabnikov izdelkov je ponavadi že razvita, 
- pomoč in številne storitve, ki jih prodajalec franšize opravlja za svoje kupce franšize, 

in sicer pri izbiri lokacije, analize trga, pripravi priročnikov za poslovanje, vodenju 
računovodstva itd., 

- franšiza omogoča posamezniku vstop v dejavnost, ki bi sicer bila predraga, če bi jo 
hotel razvijati sam. Posameznik, ki kupuje franšizo, lažje dobi finančno pomoč pri 
bankah, kot če bi ustanavljal podjetje na podlagi popolnoma nove poslovne zamisli, 

- franšiza omogoča zaslužek v razmeroma kratkem času, pogosto prej, kot ga prinese 
povsem nova dejavnost. 

 
Za franšizija lahko nakup franšize predstavlja tudi tveganje, saj se z nakupom franšize 
prostovoljno obveže (pet, deset in več let), da bo spoštoval pogodbo in priročnike o 
proizvodnih in poslovnih procedurah (Pšeničny, 2000, str. 184-185). 
 
Tabela 9: Franšizijeva tveganja 
 
Kapital Franšizij vloži prihranke, zastavi svoj denar, dediščino, kredite itd..  
Čas Živi in diha v poslu. To mu lahko vzame ves prosti čas (popolna predaja poslu). 
Napor Posveti se učenju, gradnji, vzdrževanju in širjenju posla, tudi ob neobičajnih urah. 
Varnost Opusti plačano zaposlitev, pristane na hipoteko nad svojim domom ter zastavi prihranke, da 

najame kredit. 
Izkušnje Uporabi koristne izkušnje npr. iz področja menedžmenta in računovodstva ter tehnične in 

prodajne izkušnje. 
Svoboda Je manjša kot pri samostojnem začetku posla. Omejen je s pogodbenim odnosom s 

franšizorjem. Odpove se pravici, da vodi podoben posel po lastni zamisli. 
Vir: Pšeničny, 2000, str. 185 
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Seveda je nakup franšize smiselen samo v primeru, ko je povečanje prihodkov, ki so 
posledica nakupa franšize, večji kot pa znaša pristojbina in dajatve za uporabo franšize 
(Bygrave, 1994, str. 355).  
 
5.4.3. Prodaja franšize 
 
Kot smo že ugotovili, je franšiza z vidika kupca pravzaprav najpreprostejša podjetniška 
oblika. Drugače je, če jo gledamo z vidika prodajalca. Franšiza je namreč eden 
najučinkovitejših načinov, kako prodajalec z znano blagovno znamko svoj poslovni 
koncept razširi na nove trge (Tajnikar, 2000, str. 139). S prodajo franšize lahko razširimo 
trg geografsko ter povečujemo svoj posel, ne da bi pri tem vlagali dodatni kapital. 
Pristojbina od prodaje franšize lahko postane pomemben vir prihodka podjetja in malemu 
podjetju omogoči, da bo hitro prerastlo v veliko. Za uspešno prodajo franšize pa rabi 
podjetje dobro vpeljan posel, visoko profitno in finančno zdravo podjetje (prodaja franšize 
zahteva precej denarja - promocijska literatura, prodajni sestanki itd.), posel, ki ga z 
lahkoto predstavimo kupcem in je lahko prenosljiv, jasno ustvarjeno ter zaščiteno 
blagovno znamko.  
 
Rast s pomočjo franšize je lahko tudi nevarna. Franšizor mora franšiziju točno predstaviti, 
kaj dobi z nakupom franšize, vzpostaviti mora sistem nadzora izvajanja franšize, franšizija 
seznanjati z novostmi, voditi izobraževalne seminarje, nuditi pomoč pri opremljanju 
trgovine, marketingu in oglaševanju, pomoč v računovodstvu itd.. Nevarnost za franšizorja 
je tudi v izgubi nadzora nad celotnim poslom, kar lahko zmanjša z dobro pogodbo, ki naj 
razmeji pravice in obveznosti obeh strank (Orsino, 1994, str. 87-90). 
 
Orsino navaja tri ključne prednosti rasti s pomočjo prodaje franšize (Orsino, 1994, str. 87): 
 Finance  

Potrebne so majhne finance za rast, na dolgi rok prodaja franšize omogoča visoke 
prihodke iz naslova raznih pristojbin za uporabo franšize. 
 
 Management  

V primeru ekspanzije na nove trge nastane problem upravljanja vseh enot. S prodajo 
franšize odpravimo ta problem, saj kupci franšize (lastnik-manager) sami upravljajo 
svojo enoto. 
 
 Čas  

 Prodaja franšize omogoča hitro rast in visoko profitnost. 
 
5.5. Skupni posli 
 
Pri joint venture poslih (skupni posli) gre za skupno uresničevanje poslovnih priložnosti 
dveh ali večjega števila podjetij. Skupni posli nastanejo, ko se dve ali več podjetji odloči 
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ustanoviti ločeno tretje podjetje z namenom, da bi skupaj izvedli določen posel. Podjetja 
največkrat ohranijo v novo nastalem podjetju enake deleže. Po preteku razlogov za skupni 
posel se le-ta lahko enostavno prekine (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 207-208). 
 
Število joint venture poslov v svetu stalno narašča. Analiza, ki jo je Alan Janger izvedel za 
podjetja v ZDA kaže, da je več ko 40 odstotkov podjetij s prodajo nad 100 mio USD 
udeleženo v vsaj enem joint venture poslu. Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da so 
ameriška podjetja manj naklonjena skupnim poslom, kot so naprimer podjetja držav v 
razvoju (Killing, 1983, str. 2-3). 
 
Tabela 10: Pomembni skupni posli v avtomobilski industriji (1978-1980) 
 
Leto Joint venture 
1978 Fiat - General Electric: gradnja ladijskih turbin 
1978 Fiat - Peugeot - Citroen: izgradnja tovarne za izdelavo tovornjakov v Italiji 
1979 Fiat - SAAB - Scania: izdelava skupnega prototipa 
1979 GM - Isuzu: izgradnja tovarne za izdelavo tovornjakov na Filipinih 
1980 Honda - Brazilija: proizvodnja motornih koles 
1980 Nissan Motor - Motor Iberica: proizvodnja tovornjakov v Španiji 
Vir: Killing, 1983, str. 5 
 
Razlog za nastanek skupnih poslov dobro razloži Rugman v teoriji internacionalizacije 
mednarodnega podjetja. Ključni element v omenjeni teoriji so transakcijski stroški. Pod 
določenimi pogoji so lahko transakcijski stroški v primeru skupnega posla dveh podjetij 
nižji kot v primeru, če podjetje samo izvaja posel. Partnerski podjetji, ki vstopata v skupni 
posel, imata svoje specifične prednosti, to pa nadalje vodi v znižanje transakcijskih 
stroškov (Rugman, 1996, str. 74-75). Največkrat v skupni posel vstopata multinacinalno 
podjetje ter lokalno podjetje iz države, v katero se namerava multinacionalno podjetje 
širiti. Pri tem multinacionalno podjetje prinaša znanje, tehnologijo ali kapital, lokalno 
podjetje pa prinaša znanje o lokalnem trgu. V primeru, ko v skupni posel vstopa več 
multinacionalnih podjetij z lokalnim podjetjem, govorimo o konzorciju (Rugman, Lecraw, 
Booth, 1986, str. 92). 
 
Joint venture posli omogočajo prenos znanja s področja managiranja ter prenos procesne 
tehnologije v novo podjetje (Eckstrom, 1980, str. 2/108). Temeljna značilnost takšnih 
podjetniških priložnosti je prav v izrabi ustrezne procesne tehnologije na novem mestu in s 
tem tudi novem trgu (Tajnikar, 2000, str. 141). Pri joint venture projektih lahko podjetja 
ustanovijo novo podjetje, v katerem izpeljejo projekt. Bolj pogosto se zgodi, da eno od 
podjetij uresničuje prenos procesne tehnologije, drugo pa to procesno tehnologijo vlaga v 
to podjetje ter ohrani določene nadzorne pravice. Slednje daje dajalcu procesne 
tehnologije ustrezni prihodek, to pa podjetju, v katerega je procesna tehnologija prenesena, 
pomoč pri nastanku in uresničitvi novega podjetja oziroma podjetniškega projekta. 
Prednost skupnih poslov je tudi v primeru, ko obe podjetji obvladujeta samo določeno 
znanje (marketing, proizvodnja, finance). V tem primeru skupni posel omogoča dostop do 
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manjkajočega znanja. Pri tem lahko postanejo problematični tisti skupni posli, kjer ima 
samo eno podjetje vso potrebno znanje, drugo pa igra pasivno vlogo (Killing, 1983, str. 
54).  
 
Nadzor nad izvajanjem projekta je največkrat urejen s pogodbo. Samo v nekaterih 
primerih je joint venture projekt narejen tudi z vlaganjem kapitala in s pridobitvijo 
lastninskih deležev v novem podjetju oziroma novem projektu. Pogodba določa na kakšen 
način podjetje vpliva na upravljanje novo nastalega podjetja ter kako je udeleženo v 
profitu, ki nastaja z joint venture poslom. Pogodba mora tudi natančno določati, na kakšen 
način se začne joint venture posel ter kdaj medsebojne obveznosti prenehajo.    
 
Sodelovanje med dvema podjetjema mora temeljiti na zaupanju. Zato je pri skupnih poslih 
pomembna pravilna izbira partnerskega podjetja, poleg tega gre pri skupnih poslih za 
daljše poslovno sodelovanje. Bolj, kot bosta podjetji podobni, večja bo možnost za uspeh 
skupnega posla. Pri izbiri partnerskega podjetja ne smemo zanemariti tudi kulturnih razlik. 
Managerji različnih narodnosti imajo namreč različen odnos do osnovnih stvari kot so 
bogastvo, ugled, želja po spremembi itd.. Večji, kot bo kulturni razkorak, večja bo 
možnost nastanka problemov. Ravno iz zadnjega razloga je v 70. letih propadlo veliko 
skupnih poslov med japonskimi in ameriškimi podjetji (Killing, 1983, str. 56-59). 
 
5.5.1. Vzroki za nastanek skupnega posla 
 
Najbolj pogost vzrok za skupne posle je vstop na nove trge ter dostop do surovin. Killing 
navaja naslednje vzroke za nastanek skupnih poslov (Killing, 1983, str. 6-7): 
- zahteva države. Večina držav je bolj naklonjena skupnim poslom, kot pa da tuje 

podjetje ustanovi svojo podružnico v državi. Ta trend je značilen za države v razvoju. 
- projekt je prevelik (finančno tveganje), da bi ga lahko izpeljalo le eno podjetje, 
- podjetje nima ustreznih sposobnosti in izkušenj (tehnologija, marketing), ki bi 

zagotavljale uspešno lastno izvedbo projekta, 
- z združenimi močmi obeh partnerjev se lahko doseže ekonomija obsega v R&R, 

proizvodnji ali marketingu. 
 
Tajnikar navaja še druge razloge za izpeljavo skupnih poslov (Tajnikar, 2000, str. 142): 
- nobeden od partnerjev ni pripravljen prepustiti kontrole nad projektom zgolj drugemu, 
- skupni posel je lahko tudi poskusna doba pred pripojitvijo ali prevzemom podjetja, 
- skupni posel je lahko tudi obramba pred sovražnim prevzemom, saj lahko temelji na 

pogodbi, ki daje določeno prioriteto pri nakupih podjetij, 
- skupni posel omogoča tudi popravljanje določenih slabosti posameznega partnerja v 

poslu.  
 
Skupni posli so velikokrat problematični. Problemi se pokažejo v organizaciji in 
upravljanju skupnega posla. Pri skupnih poslih sodeluje vedno več partnerjev, to pa lahko 
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vodi do nastajanja konfliktov interesov. Konflikti nastanejo na ravni uprave, ki se 
ponavadi sestoji iz obeh partnerjev. Drugo možno mesto nastanka konfliktov je pri 
managerjih. Obstaja dilema ali naj posamezno funkcijo opravljata managerja obeh 
partnerjev. V primeru, da funkcijo opravljata managerja obeh partnerjev, lahko prihaja 
zopet do konfliktov. Praksa je pokazala, da v takem primeru večina skupnih poslov 
postane neuspešnih. Razlog za propad skupnih poslov je lahko tudi v kulturnih razlikah 
med obema partnerjema (Rugman, 1996, str. 78). Kako velik je problem upravljanja 
skupnega posla kaže tudi statistika, saj kar 30 do 40 odstotkov skupnih poslov propade. 
Problem upravljanja skupnega posla se lahko zmanjša v primeru, ko partnerja nimata 
enake vloge in ima en partner dominantno vlogo (Killing, 1983, str. 8-12). Rugman 
navaja, da bo skupni posel uspešen le v primeru, če bo učinkovit kontrolni mehanizem 
preprečeval oportunistično obnašanje nasprotnega partnerja ter preprečil, da si partner od 
drugega partnerja pridobi njegove specifične prednosti (Rugman, 1996, str. 74). 
 
Ker so skupni posli lahko nevarni, Killing svetuje, da pred samo odločitvijo za izvedbo 
skupnega posla, poiščemo vse druge alternative. Pomankanje tehnološkega znanja lahko v 
podjetju nadomestimo z licenco, ki pušča podjetju večjo fleksibilnost kot skupni posel. 
Pomanjkanje managerskega znanja nadomestimo z iskanjem novih managerjev itd. 
(Killing, 1983, str. 120-122).  
 
5.5.2. Posebna oblika skupnih poslov 
 
Posebna oblika skupnih poslov so strateška partnerstva oziroma strateška zavezništva 
(Tajnikar, 2000, str. 142). Strateška partnerstva so manj zamotane oblike izvajanja 
skupnih projektov, kot je to v primeru skupnih poslov. Običajno temeljijo na sporazumu,  
ki je lahko le verbalne narave in določa, da bosta dve podjetji skupaj poskušali uresničiti 
nek tretji posel. Strateška partnerstva lahko potekajo z dobavitelji, strankami, podizvajalci 
itd.. Omogočajo lahko povečanje prodaje, dostop do novih trgov, razvoj novih produktov 
ter izboljšanje kvalitete (Orsino, 1994, str. 93).  
 
Strateška partnerstva imajo napram skupnim poslom prednosti. Pri strateških partnerstvih 
ni organizacijskih problemov, ne domnevajo nastajanja določenih pravno-statusnih oblik, 
mogoče jih je izpeljati mnogo hitreje kakor skupne posle, mogoče je z lahkoto ustaviti 
projekt, če se izkaže za neuspešnega ter zahtevajo manj stroškov za uresničitev. Strateška 
zavezništva lahko potekajo tudi izven meja države. Takšno zavezništvo omogoči podjetju 
dostop do tujih trgov z majhnimi stroški, saj mu ni potrebno odpirati podružnice na novem 
trgu (Orsino, 1994, str. 92). 
 
5.6. Mreženje 
 
Pri mreženju gre za različne oblike medpodjetniškega sodelovanja. V tem primeru podjetje 
administrativne odnose razširi na področja, ki jih običajno obvladujejo tržni odnosi. 
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Mreženje privede do procesa poglabljanja delitve dela in povečanja specializacije. Oboje 
sili posamezna podjetja k medsebojnemu povezovanju, kar povzroča nastajanje mrežnih 
struktur z večjim številom podjetij, povezanih v strateška zavezništva. Takšno sodelovanje 
med podjetji največkrat poteka na podlagi pogodbe ali dogovora, ki mora temeljiti na 
zaupanju. 
 
Tradicionalno razmišlanje obravnava velika podjetja kot učinkovita, a v določeni meri 
toga, mala podjetja pa kot prilagodljiva, vendar nestabilna. Nastajanje mrežnih struktur 
omogoča novo obliko organizacije, ki združuje odlike obeh. Pri tem velikost podjetja ni 
več pomembna, ampak kvaliteta poslovnih odnosov, ki združuje podjetja med seboj. 
Ključna enota produkcije ni več individualno podjetje, temveč decentralizirana mreža 
podjetij. Mreže so lahko sestavljene iz vertikalnih povezav, ki združujejo male dobavitelje 
z velikimi končnimi producenti. V drugih primerih so povezave horizontalne in 
povezujejo številna bolj ali manj enakovredna manjša podjetja (Jaklič, 1994, str. 153). 
 
5.6.1. Nastajanje mrežnih struktur 
 
Nastajanje mrežnih struktur je posledica dveh med seboj odvisnih procesov. Prvi je proces 
zmanjšanja velikosti posameznih podjetij, drugi je proces kooperacijskega izločanja 
posameznih elementov podjetniškega delovanja iz določenega podjetja. Izkušnje kažejo, 
da sta oba procesa bistveno učinkovitejša in pripeljeta do bolj učinkovitega poslovanja, če 
jima uspe na koncu vzpostaviti mrežno strukturo s strateškim zavezništvom ali 
partnerstvom večjega števila podjetij (Tajnikar, 2000, str. 143). 
 
Samo izločanje poslovnih dejavnosti poteka na dva načina. Prvi način je konkurenčen 
način, drugi je kooperativen način. Pri konkurenčnem načinu gre za hierarhične 
pogodbene odnose med različnimi podjetji, s katerimi naj bi podjetja minimizirala stroške. 
Ti odnosi so posledica konkurence v času iskanja morebitnih partnerjev pri izločanju 
poslovnih operacij, končajo pa se pri strogih hierarhičnih, vnaprej določenih odnosih med 
pogodbenimi partnerji, med katerimi pride do specializacije po načelu izločanja poslovnih 
operacij. Pri kooperativnem načinu ne gre za konkurenčno vzpostavljanje poslovnih in 
pogodbenih odnosov, temveč za tihe dogovore, ki temeljijo na zaupanju, vzajemnosti in 
medsebojnem prilagajanju podjetij, ki omogočajo povezovanje večjega števila podjetij v 
zaokroženo mrežo. Pogodbeni odnosi torej ne temeljijo na konkurenci, temveč na podlagi 
medsebojnega zaupanja v sposobnost partnerjev, da pokažejo ob skupni pomoči najboljše 
značilnosti svojega poslovanja. Kooperativno izločanje poslov omogoča, da podjetja 
ostajajo mala in da z visoko specializacijo svojih operacij ostajajo tudi neodvisna. To, da 
podjetja ostajajo mala omogoča, da medpodjetniški odnosi temeljijo na enakopravnosti. 
Različna velikost podjetij lahko kaj hitro povzroči, da posamezno podjetje dominira nad 
drugim, kar vodi v razpad takšnih zaokroženih mrež. 
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Prav kooperacijsko izločanje poslov privede do mrežne organizacije. Zanjo je značilno, da 
podjetniške strategije postanejo podrejene strategiji mreže. Za mrežo je tudi značilno, da 
ne temelji samo na dvostranskih zavezništvih, temveč na večstranskih odnosih med 
podjetji. Nastane mreža odnosov znotraj določenega strateškega zavezništva med 
posameznimi podjetji. Takšne oblike medpodjetniške organizacije srečamo najpogosteje 
na področju proizvodnega inoviranja in uveljavljanja novih proizvodnih tehnik, dizanja in  
trženja. Sicer se lahko oblikujejo različne oblike mrežnih struktur, ki opredeljujejo 
različen položaj posameznega podjetja, pa tudi vlogo v vzpostavljanju zunanjih zvez.  
 
Temeljno načelo izločanja posameznih poslov je v tem, da naj bi podjetje izločilo tiste 
posle, v katerih ne more doseči konkurenčnih prednosti, jih opravlja dražje kot drugi ali pa 
jih opravlja manj učinkovito. Le v takem primeru bo izločanje omogočilo, da se bo 
management usmeril na tiste poslovne funkcije, ki poudarjajo konkurenčen položaj 
posameznega podjetja. Seveda se pri izločanju poraja vprašanje, koliko poslov je smiselno 
izločiti. Podjetje mora tehtati med stroški in dobrobiti, ki nastajajo s takim procesom. Kot 
stroške, ki nastanejo z izločanjem, mislimo predvsem stroške znanja, opreme in kapitala, 
ki ga izloči v druga podjetja, izgubljeni profiti itd.. Dobrobiti z izločanjem so lahko v 
cenejši nabavi materiala, cenejšem opravljanju določenih poslovnih funkcij (marketing, 
nabava, prodaja, razvoj itd.) in nenazadnje tudi večjem profitu. Za posamezno podjetje je 
tako smiselno, da izloča svoje posle tako dolgo, dokler pričakuje, da bodo dobrobiti 
izločanja večje od stroškov, ki nastanejo z izločanjem poslov (Tajnikar, 2000, str. 145). 
 
5.6.2. Modeli mrežnih struktur 
 
Različni avtorji največkrat omenjajo horizontalne in vertikalne mrežne strukture ter 
kombinacijo obeh. Jarillo razlaga vertikalno mrežno strukturo kot inovativno organizacijo 
z dogovorom o skupnem sodelovanju med dvema podjetjema. D‘Cruz razlaga vertikalno 
mrežno strukturo v svojem modelu kot mrežo sestavljeno iz petih partnerjev: glavno 
podjetje, dobavitelji, stranke, konkurenca in nepodjetniška infrastruktura (državne 
organizacije, izobraževanje itd.) (Jaklič, 1998, str. 361). 
 
ILO študija obravnava dva modela mrež, in sicer kraljestva in republike. Oba modela se 
medsebojno ne izključujeta, saj lahko podjetje v določenem časovnem obdobju prehaja iz 
enega v drug model ali pa lahko celo pripada obema hkrati. Kraljestvo predstavlja mrežno 
strukturo, ko velika korporacija povezuje manjša podjetja v vertikalno verigo dobaviteljev 
pod strateškim vodstvom velikega podjetja. Republike združujejo med seboj mala, visoko 
specializirana podjetja v horizontalno mrežno strukturo, kjer ne prevladuje nobeno 
podjetje. Strateškega vodstva ne zagotavlja eno veliko podjetje, ampak posrednik 
(ponavadi javna ali privatna institucija). Klasičen primer modela republike so evropska 
industrijska okrožja (v Italiji, Nemčiji in na Danskem) (Jaklič, 1994, str. 154).  
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Znotraj mrežnih struktur je pomembna sama pozicija podjetja. Thorelli ugotavlja, da je 
pozicija podjetja v mrežni strukturi tako pomembna, kot je pomembna pozicija proizvoda 
na trgu. Skratka gre za moč podjetja v celotni mreži.  
 
5.6.3. Prednosti in slabosti mrežnih struktur 
 
Mreženje je zelo učinkovit koncept za majhna in srednje velika podjetja, v katerih je 
največkrat problem v zaostajanju s tehnologijo in znanjem za večjimi podjetji. Mreženje 
omogoča odpravo teh slabosti, še več, omogoča lahko tudi večjo akumulacijo kapitala. 
Mreženje lahko privede do povečanja moči, pridobivanja manjkajočega znanja in visoko 
kvalitetnih storitev, omogoča delitev tveganja znotraj mreže ter povzroči prost pretok 
informacij, kar vse lahko omogoča večji uspeh celotne mreže (Jaklič, 1998, str. 359, 361-
362). Koncept mrežnih struktur podjetij lahko zagotovi malim in srednje velikim 
podjetjem moč za konkurenčni nastop na svetovnih trgih. 
 
Zmanjšanje velikosti podjetij je značilnost poslovnih trendov v zadnjih dveh desetletjih. Z 
zmanjšanjem velikosti podjetij nastane večja specializacija, lažja dosegljivost obstoječih in 
novo nastajajočih tržnih niš, povečevanje produktivnosti in učinkovitejši proces nastajanja 
in izpopolnjevanja inovacij. Proces zmanjševanja velikosti podjetij je še posebno značilen 
za sektorje z visoko tehnologijo. Seveda pri zmanjševanju velikosti podjetij ne gre zgolj za 
to, da se zmanjša velikost posameznih obratov. Zmanjševanje velikosti podjetja namreč 
pomeni celovito transformacijo podjetja, ki zajema tudi spremembo cilja podjetja, 
drugačno izvajanje raziskovalnega in razvojnega dela, drugačne odnose z dobavitelji in 
kupci, drugačno sodelovanje zaposlenih pri vodenju podjetja itd.. Najpogostejša oblika 
take transformacije velikih podjetij nastane z izločanjem določenih poslovnih opravil v 
nekem podjetju v samostojne ali partnerske firme (Tajnikar, 2000, str. 143). Z izločanjem 
podjetja širijo področje delovanja, znižujejo stroške in se specializirajo na najbolj 
konkurenčna področja. Končni rezultat takšnega procesa je segmentiranje operacij v 
manjše število podjetniških enot, ki so bolj učinkovite, avtonomne in fleksibilne. 
 
Mreže podjetij so lahko tudi problematične. Ker večina mrež vzpostavlja bližnje in 
dolgoročne povezave med kupci, dobavitelji, pogodbeniki in distributerji, zelo hitro 
postanejo stabilne mreže, kar lahko nadalje vodi do rigidnosti in zastarevanja sistema. Če 
naprimer postane dobavitelj ali pogodbenik izključno vezan na glavno podjetje oziroma 
funkcioniranje ene same mreže, potem njegova cena in kvaliteta izdelkov nista več 
preverjani na širšem trgu. Dobavitelj ali pogodbenik lahko postane tudi preveč 
specializiran in izgublja inovativni naboj. Omenjeni dejstvi sta lahko zelo nevarni tako za 
obstoj posameznega podjetja, kot tudi cele mreže. Zato je pomembno, da mreža ostane 
prilagodljiva in da podjetja sodelujejo tudi z drugimi mrežami oziroma podjetji. Mreženje 
lahko nadalje vodi do izgube kontrole nad operacijami in izgubo konkurenčne prednosti. 
Problem je tudi izbira podjetij, ki bodo povezana v mreži ter prilaščanje tehnologije s 
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strani posameznih podjetij v mreži. Mreže morajo temeljiti na zaupanju in na osnovi 
poslovne etike (Jaklič, 1994, str. 156, 158; Jaklič, 1998, str. 362-363).  
 
5.7. Spojitve, pripojitve in prevzemi 
 
Strategija rasti z generično rastjo ni vedno primerna. Enako velja tudi za diverzifikacijo 
poslovanja, s katero podjetje sicer lahko zmanjša tveganje, po drugi strani pa je ravno 
vpeljava novega posla lahko zelo tvegana. S tega vidika je prevzem primernjši in cenejši, 
saj podjetje na ta način pridobi obstoječi posel, ki je že preizkušen (Penrose, 1995, str. 
156). 
 
Danes obstaja več hipotez, ki vsaka na svoj način poskuša pojasniti motive za omenjeno 
strategijo rasti podjetja. Neoklasična hipoteza razlaga, da je temeljni motiv priključitve 
podjetja, ki izvaja omenjeno strategijo rasti, doseči povečanje vrednosti za delničarje 
podjetja. Vrednost delnic naj bi takemu podjetju porastla. Managerska hipoteza razlaga, da 
za podjetje izvajanje spojitve, pripojitve in prevzema pomeni samo rast podjetja. Večje 
podjetje bo omogočilo dvig ravni plač in dodatkov managerjem v njem, hkrati jim 
povečuje tudi moč, status in ugled. Managerjem pa prinaša tudi zmanjšanje tveganja, ker 
jim povečuje varnost zaposlitve (Pučko, 1999, str. 188). 
 
Spojitve, pripojitve in prevzemi so najzahtevnejše oblike povezovanja podjetij. Za spojitve 
je značilno, da podjetja skupaj združijo moči, iz spojenih podjetij nastane novo podjetje, 
prvotna podjetja pa prenehajo obstajati. Pri pripojitvah gre za povezovanja podjetij, pri 
katerih eno podjetje pripoji drugo, pri tem običajno pripojeno podjetje preneha obstajati ali 
deluje naprej kot podrejeno hčerinsko podjetje prevzemnega podjetja. Drugače je s 
prevzemi, ki so največkrat sovražni. Običajno gre pri prevzemu za pridobitev določenega 
deleža lastninskih pravic v prevzetem podjetju, kar prevzemnemu podjetju zagotavlja 
kontrolni delež za vplivanje na poslovanje podjetja (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 
207). 
 
Lahko so spojitve, pripojitve in prevzemi tudi način izstopa podjetnika iz posla zaradi 
različnih razlogov, najpogosteje osebnih razlogov (Bygrave, 1994 str. 400).  
 
Običajno rast s pomočjo spojitev, pripojitev in prevzemov poteka na dva načina. Lahko 
kupimo podjetje, ki opravlja isto dejavnost kot naše podjetje, ali pa podjetje, ki deluje na 
povsem drugem področju kot mi. Cilj prevzemnega podjetja je, da vodi posel bolje kot 
obstoječi management v prevzetem podjetju. Toda preden se odločimo za strategijo rasti s 
pomočjo spojitve, pripojitve in prevzema, moramo odgovoriti na dve vprašanji (Lawson, 
1987, str. 66): 
 Ali je nakup podjetja smotrnejši, kot da sami ustanovimo novo podjetje? 
 Zakaj prodajalec prodaja podjetje? Kakšni so njegovi resnični razlogi za prodajo? 
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Barrow, Brown in Clarke navajajo ključni vprašanji, na katera moramo znati odgovoriti, 
da bo izvedba spojitve, pripojitve ali prevzema uspešna (Barrow, Brown, Clarke, 1994, 
str. 211-214):  
 Zakaj hočemo kupiti podjetje (večanje tržnega deleža, dostop do novih trgov, 

pridobitev določenih znanj itd.)? 
 Kaj hočemo kupiti (področje posla, lokacijo, management itd.)? 

 
Ko poznamo odgovore na ti dve vprašanji, lahko sledi (Barrow, Brown, Clarke, 1994, str. 
214-219): 
 iskanje potencialnih podjetij, ki so predmet morebitnega nakupa, 
 vrednotenje podjetij (bilance, P/E itd.), 
 minimizirati tveganja, ki so lahko posledica nakupa podjetja, 
 čim hitrejša integracija.  

 
Drugačen je primer, ko nekdo podjetje prodaja. Tu je glavno vprašanje, ki si ga moramo 
postaviti kot kupec: zakaj prodajajo podjetje? Prodajalec lahko prodaja podjetje, ker se 
hoče umakniti iz posla, morda nima naslednika. Razlog za prodajo je lahko tudi, da 
podjetje s prodajo dela podjetja doseže usmeritev k svoji osnovni dejavnosti. Obstaja še 
nekaj razlogov za prodajo, ki so dobri za kupca. Pozorni pa moramo biti na naslednja 
negativna razloga za prodajo (Lawson, 1987, str. 126): 
 posel, ki se prodaja, bo v prihodnosti zahteval nekaj, kar prodajalec ne bo sposoben 

izpeljati; 
 s poslom je nekaj hudo narobe in prodajalec tega ni sposoben rešiti. 

 
Seveda je nakup podjetja v takem primeru zelo tvegan in sami se moramo vprašati, ali 
bomo sposobni posel izpeljati.  
 
5.7.1. Oblike spojitev, pripojitev in prevzemov 
 
V primeru, ko se povezujejo podjetja z enako proizvodnjo, govorimo o horizontalnih 
spojitvah, pripojitvah in prevzemih. Podjetja v tem primeru zelo hitro povečujejo svojo 
velikost in pričakujejo, da bodo z večanjem velikosti pridobila večjo učinkovitost s tako 
imenovanimi ekonomijami obsega. Horizontalni način spojitev ustvarja velike 
proizvajalce, ki lahko na trgu nastopijo monopolno. Ekonomija obsega znotraj podjetja in 
monopolna moč zunaj podjetja so tako glavni razlog za horizontalne oblike povezovanj 
podjetij (Tajnikar, 2000, str. 148). Spojitve, pripojitve in prevzemi so lahko tudi vertikalni. 
V takšnem primeru se povezujejo podjetja, ki proizvajajo v reprodukcijski verigi. Tako 
lahko proizvajalci v težki industriji najdejo partnerje v predelovalni industriji ali pa se 
povežejo in pripojijo podjetja znotraj predelovalne industrije. Glavna prednost omenjenih 
povezav je v zmanjšanju transakcijskih stroškov in v zmanjšanju stroškov, ki nastajajo pri 
tržnem povezovanju. Povezovanje pa zmanjša tudi tveganje poslovanja.  
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Tako horizontalne kot vertikalne povezave so lahko geografske, kar pomeni, da z 
medsebojnim povezovanjem skušajo nastati velika podjetja, ki ne obvladujejo zgolj 
lokalnih trgov, temveč tudi vse večje trge. Poznamo tudi konglomeratne povezave 
podjetij, o katerih govorimo tedaj, kadar se povezujejo podjetja iz nepovezanih trgov 
oziroma panog. Ozadje teh povezav so največkrat finančni razlogi, saj se prav z njimi 
uresničuje načelo zelo hitro rastočih poslov. Poznamo tudi koncentrične povezave podjetij, 
katere ustvarjajo vezi med podjetji, ki se ukvarjajo z enakimi poslovnimi procesi, 
uporabljajo enako tehnologijo ali nastopajo na istih trgih. Koncentrične povezave nastajajo 
okoli določenih jeder, ki predstavljajo podjetja z večjim številom poslovnih odnosov, tako 
na strani nabave, kot na strani prodaje, pa tudi na trgu in pri razvoju tehnologije (Tajnikar, 
2000, str. 149).  
 
5.7.2. Razlogi za spojitve, pripojitve in prevzeme 
 
Prevzem kot strategija rasti podjetja omogoča (Zenoff, 1980, str. 55): 
- hitro mednarodno ekspanzijo posla ali podjetja, 
- pridobiti prodajo, dobiček ter tržni delež na drugih trgih, 
- pridobiti premoženje (managerje, tehnologijo, R&R, blagovno znamko itd.) drugega 

podjetja, ki je na drug način nedosegljivo, 
- zmanjšanje negotovosti in tveganja v primeru ustanavljanja novega posla ali podjetja. 
 
Tajnikar razloge za spojitve, pripojitve in prevzeme razvršča na različne načine. Prva 
delitev je na strateške in finančne. Strateški razlogi so tisti, ki so povezani z 
uresničevanjem podjetniških strategij. Finančni razlogi pa so tisti, ki vplivajo na vrednost 
podjetja in doseganje zgolj finančnih učinkov. Seveda se ti razlogi med seboj prepletajo, 
saj so običajno cilj strateških razlogov finančni, teh pa ni mogoče doseči brez strateških. 
Druga delitev je na zunanje in notranje podjetniške razloge. Zunanji nastajajo na prodajnih 
in nabavnih trgih ter v odnosu do drugih poslovnih partnerjev (investitorji, država itd.). Pri 
zunanjih gre predvsem za doseganje konkurenčne moči na nabavnih in prodajnih trgih, 
višjih prodajnih cen, nižjih nabavnih cen, novih trgov, večjih količin, nižjih obrestnih mer 
itd.. Notranji razlogi pa so povezani z racionalizacijami v povezavi z vsemi poslovnimi 
funkcijami (Tajnikar, 2000, str. 149-150). 
 
Razloge za spojitve, pripojitve in prevzeme razvrstimo tudi glede na njihov vpliv na 
uresničevanje strategij rasti. Takšne oblike povezovanja lahko nastanejo zato, da bi 
uresničili generično ali diverzificirano rast. Lahko pa razloge za spojitve, pripojitve in 
prevzeme razvrstimo po posameznih poslovnih funkcijah: trženje, proizvodnja in razvoj, 
organizacija in kadri ter financiranje. Na trgu lahko dobimo monopol na nabavni in 
prodajni strani ter uresničimo vse tri oblike diverzifikacij. V proizvodnji gre za 
izkoriščanje učinkov specializacije in delitve dela, uvajanje proizvodnje v velikem obsegu 
itd.. V organizaciji lahko dosežemo racionalizacijo s specializacijo in boljšim 
izkoriščanjem človeških zmogljivosti. Na področju financiranja pa lahko dosežemo 
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zmanjšanje potrebnih obratnih sredstev, optimalnejšo strukturo kapitala, boljši položaj 
nasproti investitorjem itd.. 
 
5.7.3. Prednosti spojitev, pripojitev in prevzemov 
 
Glavna prednost spojitev, pripojitev in prevzemov je diverzifikacija ter pridobitev sredstev 
potrebnih za financiranje nadaljne rasti (Bygrave, 1994, str. 402). Orsino sklepa, da 
spojitve, pripojitve in prevzemi omogočajo (Orsino, 1994, str. 102-103): 
- večjo učinkovitost (racionalizacija proizvodnje, zmanjšanje stroškov), 
- povečanje prihranka in profitnosti posla zaradi večje učinkovitosti, 
- večjo možnost preživetja (sinergija v marketingu, prodaji, distribuciji, tehnologiji itd.), 
- večjo moč. 
 
Prednost spojitev, pripojitev in prevzemov je lahko v času, trgu, spisku poslovnih 
partnerjev, usposobljenosti, premoženju in nadzoru. Za podjetje je zelo pomembno, v 
kakšnem času ohrani ali pridobi svojo konkurenčno prednost, zato je pripojitev in prevzem 
prednost. Razvoj popolnoma novega posla zahteva leta, s prevzemom to eleminiramo in 
znižamo tveganje neuspeha novega posla. S spojitvami, pripojitvami in prevzemi podjetje 
tudi najlažje osvoji trg, nakup podjetja je tako lahko oblika vstopanja na novi trg. Pri tem 
lahko celo izkoristimo blagovno znamko in ugled prevzetega podjetja. S pripojitvijo 
podjetja lahko pridobimo tudi poslovne partnerje, ki so sodelovali s pripojenim podjetjem. 
To velja za posle, ki so močno odvisni od velikega števila partnerjev. Usposobljenost se 
kaže v tem, da s pripojitvijo in prevzemom lahko v podjetje pripeljemo novo ekipo 
strokovnjakov, ki omogoča odpravo tistih slabosti, ki jih opažamo v podjetju. Prevzemno 
podjetje na tak način pridobi tudi management, ki je na voljo v drugem podjetju. Seveda 
se moramo vprašati ali potrebujemo samo določene strokovnjake ali celoten tim. Če 
potrebujemo samo določene strokovnjake, potem je ceneje, da jih kupimo, kot da 
prevzamemo celotno podjetje. Sprememba v lastništvu podjetja, ki je posledica prevzema 
lahko sproži fluktuacijo zaposlenih. Torej moramo pri prevzemu upoštevati tudi slednje. 
Prednost priključitve poslov je tudi v pridobivanju premoženja po nižji ceni. Namen 
prevzema podjetja, ki ima težave, ni v ohranitvi obstoječega posla, pač pa v pridobitvi 
premoženja in zaposlitvi tega premoženja v novih poslih. S prevzemom lahko pridobimo 
cenejši dostop do opreme in strojev, saj predstavlja nakup popolnoma novih veliko 
investicijo (Lawson, 1987, str. 120-121). 
 
5.7.4. Financiranje spojitev, pripojitev in prevzemov 
 
Ko določimo prevzemno podjetje, prevzemno ceno in čas prevzema, ostane odprto 
vprašanje o financiranju prevzema. Nakup podjetja lahko financiramo s sredstvi znotraj 
podjetja ali zunanjimi viri. Pri notranjem financiranju moramo zagotavljati stalen 
pozitiven denarni tok, ki ne sme ogroziti naše obstoječe dejavnosti in s tem našega 
obstoja. Zunanji viri se največkrat pojavljajo v obliki raznih bančnih kreditov. Pri bančnih 
kreditih odplačujemo obresti za izposojanje denarja. Tudi pri bančnih kreditih moramo 
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zagotavljati sredstva za odplačilo obresti, po izplačilu bančnega kredita je posel v celoti 
naš. Drugače je v primeru financiranja s pomočjo raznih delniških skladov. V tem primeru 
ponudniki kapitala dobijo tudi del lastništva v kupljenem podjetju. To pomeni tudi pravico 
do udeležbe v profitu prevzetega podjetja. Največkrat je najboljša oblika financiranja 
bančni kredit, saj je postopek pridobivanja hiter, enostaven in tudi poceni. Prednost je tudi 
v že omenjeni lastnosti bančnih kreditov, ker po plačilu kredita nimamo nobenih 
obveznosti do kreditodajalca (Lawson, 1987, str. 128-132). 
 
5.7.5. Uspeh in neuspeh spojitev, pripojitev in prevzemov 
 
Uspešnost prevzema je odvisna od čim hitrejše integracije med prevzetim in prevzemnim 
podjetjem. Za vsako podjetje je značilno, da ima določene svoje značilnosti (način 
managiranja, svoj pogled na poslovne priložnosti itd.). Pomembna je tudi razlika med 
velikostjo obeh podjetij. Drugače pa je pri podjetju, ki je kupilo podjetje s problemi. 
Takšno prevzeto podjetje je potrebno najprej sanirati. Hitrost integracije je nadalje odvisna 
od razlike v kulturi ter jeziku. Hitro zmanjševanje omenjenih razlik bo omogočalo uspešno 
in hitro integracijo prevzetega podjetja k prevzemnemu. Hitra integracija bo imela za 
posledico, da bo prevzeto podjetje delovalo v določeni tržni niši in bo zagotavljalo 
prevzemnemu podjetju hitro rast (Zenoff, 1980, str. 55-57). 
 
Orsino navaja tri glavne razloge za neuspeh spojitev, pripojitev in prevzemov (Orsino, 
1994, str. 104-105): 
- podjetji se finančno ne poznata dovolj pred spojitvijo; 
- slabo planiranje spojitve, slaba komunikacija, cilji podjetij se ne skladajo; 
- razlika v kulturah lahko pretehta teoretične prednosti spojitve (sinergije, profit).   
 
Izkušnje v svetu kažejo, da spojitve, pripojitve in prevzemi pogosto niso uspešni, saj so 
povezani s številnimi težavami. Kot prvo niso preprosti in zahtevajo dolgotrajna 
pogajanja. Neuspeh lahko izvira tudi iz napačne ocene vrednosti prevzetega podjetja. 
Lahko se namreč izkaže, da so stroški nakupa bistveno višji od povečanja profitov. 
Prevzem in pripojitev sta tudi neuspešna v tistih primerih, ko se na področju, kjer deluje 
prevzeto podjetje, v kratkem času pojavijo novi konkurenti. Pri prevzemu moramo biti 
pozorni na zaposlene, saj s prevzemom lahko pridobimo tudi managerje v prevzetem 
podjetju. Problem pa se lahko pojavi, če ključni managerji zapustijo prevzeto podjetje po 
prevzemu (Orsino, 1994, str. 26). Zaradi vseh nevarnosti pri prevzemih in pripojitvah je 
potrebno narediti poslovni načrt, oceniti vse tiste elemente tržne, proizvodne, 
organizacijske in kadrovske narave, ki vplivajo na pričakovane donose podjetja in s tem 
tudi na vrednost podjetja (Tajnikar, 2000, str. 155).  
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6. ANALIZA DOSEDANJE RASTI ILIRIKE DZU 
 
6.1. Osnovni fazni model rasti Ilirike DZU 
 
Za določitev razvojnega cikla družbe za upravljanje Ilirika DZU bomo uporabili najbolj 
razširjen model vodenja tveganih poslov, to je osnovni fazni model podjetniške rasti 
predstavljen v poglavju 4.6.. Temeljna domneva osnovnega faznega modela je, da razvojni 
cikli potekajo zvezno ter da podjetje normalno prehaja iz ene faze v drugo.  
 
Analiza razvojnega cikla Ilirike DZU bo omogočala opredelitev, v kateri razvojni fazi se 
trenutno nahaja družba za upravljanje. Kar pomeni, v kolikšni meri so posamezne 
poslovne funkcije (finance, organizacija itd.) prirejene posamezni razvojni fazi, kaj v 
družbi za upravljanje ni dovolj razvito in je še ostanek predhodnih razvojnih faz ter kaj 
potrebuje za izpopolnjevanje in usklajevanje. Analiza razvojnega cikla bo prikazala kje se 
kažejo preboji, ki nakazujejo prehod v naslednjo razvojno fazo. Poznavanje razvojnih 
ciklov bo opozarjalo na nevarnosti v zastoju rasti ter na nezmožnost, da bi družba za 
upravljanje rastla še naprej na enak način. To bo vodilo k uporabi druge strategije rasti, ki 
bo omogočala nadaljno uspešno rast. Analiza in poznavanje razvojne faze, v kateri se 
nahaja Ilirika DZU, bo osnova za uspešno izvajanje katerekoli strategije rasti ter 
učinkovitega vodenja družbe za upravljanje in njene nadaljne rasti. Izvajanje različnih 
strategij rasti brez poznavanja razvojnega cikla družbe za upravljanje, bi lahko resno 
ogrozilo obstoj le-te. 
 
6.1.1. Faza rojstva 
 
Omenili smo že, da osnovni fazni model podjetniške rasti loči v razvojnem ciklu podjetja 
fazo rojstva, fazo preživetja, fazo rasti ter fazo zatona. Ilirika DZU je v svojem razvojnem 
ciklu že prešla fazo rojstva. Faza rojstva Ilirike DZU je časovno trajala zelo dolgo obdobje 
in obsega čas od ustanovitve družbe Rdeča pika v letu 1990 (poslovati prične šele v letu 
1993) vse do leta 2000, ko skupina Ilirika kupi družbo Rdeča pika ter jo preimenuje v 
Iliriko DZU.  
 
Glavni in edini proizvod ali storitev, ki ga je družba za upravljanje v fazi rojstva ponujala 
trgu, je bil finančni produkt VS Modra kombinacija. Tipično za fazo rojstva je, da podjetje 
pozna proizvod ali storitev še pred samo ustanovitvijo podjetja. V primeru družbe Rdeča 
pika to spoznanje ne velja v celoti, saj je bilo upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji 
v letu 1990 šele na začetku razvoja. To ne velja za Evropo in ZDA, kjer ima “industrija” 
investicijskih skladov že dolgoletno tradicijo. “Industrija” investicijskih skladov je 
povezana z razvitostjo kapitalskega trga, ki se je v Sloveniji po osamosvojitvi šele pričel 
razvijati. V tem času je šlo v Sloveniji za pionirstvo na področju vzajemnih skladov. 
Rojstvo Rdeče pike in VS Modre kombinacije je bilo povezano s trgom, ki takrat 
praktično ni bil razvit. V fazi rojstva je bilo potrebno poiskati prve kupce - vlagatelje. To 
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je predstavljalo resen problem, saj potencialni vlagatelji v Sloveniji niso imeli zaupanja v 
takšen način varčevanja. Večina vlagateljev ni poznala vzajemnih skladov, njihovega 
delovanja, njihovega namena, zakonodaje itd.. Po drugi strani pa je bila to za družbo za 
upravljanje podjetniška priložnost z veliko mero tveganja. Družba za upravljanje se je v 
fazi rojstva predvsem ukvarjala s problemom iskanja prvih kupcev- vlagateljev. Problem 
trga vzajemnih skladov pa je bil kot smo že omenili v njegovi nerazvitosti, vstopnih ovir 
pri vstopu na trg takrat ni bilo. 
 
Ob rojstvu podjetja je potrebno zagotoviti ustrezne finance za financiranje novo 
nastajajočega podjetja. V mislih imamo zagonska sredstva, s katerimi bomo financirali 
stroške delovne sile in režijske stroške v času, ko podjetje še ne ustvarja ustreznih 
prihodkov. V primeru družbe za upravljanje Rdeča pika je bil to resen problem, saj je faza 
rojstva trajala več let in družba za upravljanje zaradi majhne velikosti vzajemnega sklada 
ni uspela ustvariti ustreznih prihodkov, ki bi ji omogočali preživetje. Ker je edina 
dovoljena dejavnost družbe za upravljanje upravljanje investicijskih skladov je lahko 
prihodke ustvarjala samo iz naslova upravljavske provizije ter vstopnih in izstopnih 
provizij. Majhen obseg sredstev zbranih v VS Modra kombinacija posledično pomeni 
majhno upravljavsko provizijo družbe za upravljanje (slika 1, str. 5). Velikost VS Modra 
kombinacija je bila v letu 2000 približno 170 mio SIT (slika 5, str. 8), vlagateljev pa je 
bilo manj kot 100, kar je po sedmih letih delovanja vzajemnega sklada dokaj skromen 
rezultat. Kako resen je bil problem ustvarjanja ustreznih prihodkov, prikaže izračun letne 
upravljavske provizije (2 odstotka povprečne letne vrednosti sredstev v upravljanju) 
družbe za upravljanje, ki je pri upravljanju vzajemnega sklada velikosti 170 mio SIT, na 
letni ravni znašala 3,4 mio SIT.    
 
Organizacijska struktura družbe za upravljanje je bila zelo enostavna. Samo vodenje je 
bilo opredeljeno z manj formaliziranimi oblikami vodenja. Pravno statusna oblika družbe 
za upravljanje je bila družba z omejeno odgovornostjo.  
 
6.1.2. Faza preživetja 
 
Z nakupom Rdeče pike in preimenovanjem v družbo za upravljanje Ilirika DZU v letu 
2000, je vstopila družba za upravljanje v fazo preživetja v razvojnem ciklu. Ilirika DZU je 
dobila novega lastnika ter novega vodjo, ki je postal prokurist. Jasno postanejo opredeljeni 
kupci - vlagatelji v VS Modra kombinacija. Ciljna skupina postanejo vlagatelji, ki niso 
naklonjeni visokemu tveganju. S tem namenom Ilirika DZU tudi spremeni investicijsko 
politiko VS Modra kombinacija, ki postane mešani vzajemni sklad z delnicami in 
obveznicami v svojem portfelju (min. 15 odstotkov obveznic in max. 75 odstotkov delnic).  
 
V fazi preživetja se pojavlja dilema ali družba za upravljanje vstopa v svet rastočih 
podjetij, ali gre za borbo za preživetje. Iliriki DZU je z aktivnim upravljanjem, 
spremenjeno investicijsko politiko VS Modra kombinacija, učinkovitim trženjem in 



56 

poudarkom na gradnji učinkovitega servisa vlagateljev, uspelo povečati njihovo število. 
Rezultat se je pokazal v povečanju sredstev v upravljanju, kar je nadalje vodilo k 
povečevanju prihodkov iz naslova upravljavske provizije ter vstopne/izstopne provizije. 
Obstajala je tudi dilema ali so uspehi le kratkoročne narave. Stanje je pokazalo, da začetni 
uspehi ob prevzemu upravljanja niso bili kratkoročne narave, saj obstajajo možnosti za 
povečevanje trga, za ustrezne finance, za novo osebje ter za izpopolnjevanje organizacije. 
Sklepamo lahko, da obstajajo vsi pogoji, ki bodo Iliriki DZU omogočili nadaljno rast. Vse 
omenjeno pa nakazuje možnost prehoda Ilirike DZU v naslednjo fazo, to je v fazo rasti.  
 
Tajnikar pravi, da rastočega podjetja ne more biti, če nista izpolnjena dva temeljna pogoja. 
To je obstoj rastočega trga ter obstaj dovolj visoke donosnost, ki bo omogočila nadaljne 
financiranje (Tajnikar, 2000, str. 47). Navedena pogoja sta v primeru Ilirike DZU 
nedvomno izpolnjena, v nadaljevanju pa si vseeno podrobneje poglejmo pogoje za 
uspešno rast Ilirike DZU. 
 
6.2. Pogoji za nadaljno uspešno rast Ilirike DZU 
 
6.2.1. Rastoči trg 
 
Slovenski trg vzajemnih skladov je rastoč, še več je v fazi hitre rast. O stopnji rasti trga 
govori podatek, da je bilo konec leta 2001 v upravljanju v vseh slovenskih vzajemnih 
skladih zbranih 14,5 mrd SIT. Konec leta 2003 se je ta vrednost povečala na skoraj 100 
mrd SIT, kar kaže na visoko stopnjo rasti trga. VS Modra kombinacija je konec leta 2003 
dosegla skoraj 4,5 odstotni tržni delež (www.finance-on.net). Pri tem velja opozoriti, da je 
rast sredstev v vseh vzajemnih skladih sestavljena iz dveh delov. Prvi del zajemajo sama 
vplačila vlagateljev, drugi del rasti sredstev pa je posledica rasti tečajev vrednostnih 
papirjev na Ljubljanski borzi, čemu smo priča zadnja leta. Rast tečajev na Ljubljanski 
borzi je posledica sklepne faze privatizacije, to je konsolidacije lastništva podjetij ter 
prevzemov posameznih podjetij. Rast vplačil vlagateljev pa sproža trend zniževanja 
obrestnih mer ter napoved o postopni obdavčitvi vezanih vlog v bankah, kar bo varčevanje 
v bankah iz davčnega vidika izenačilo z varčevanjem v vrednostnih papirjih (tako 
posredno, kot neposredno varčevanje).  
 
Kako velik je tržni potencial priča podatek Banke Slovenije, da je v slovenskih bankah 
zbranih preko 2.000 mrd SIT v obliki raznih depozitov. Mesečni prilivi v depozite pri 
slovenskih bankah znašajo približno 50 mrd SIT. Prav na ta tržni potencial pa računajo 
slovenski vzajemni skladi. V prid vzajemnim skladom deluje tudi nadaljni trend 
zniževanja obrestnih mer, zniževanje inflacije ter postopna obdavčitev bančnih depozitov. 
Vse to racionalne varčevalce v bankah usmerja, da razmišljajo o alternativnih oblikah 
varčevanja, kar pa vzajemni skladi nedvomno so.  
 

http://www.finance-on.net/
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Enostaven izračun prihodkov slovenskih družb za upravljanje iz naslova upravljavske 
provizije (2 odstotka povprečne letne čiste vrednosti sredstev) prikaže, da pri dosedaj 
zbranih sredstvih (100 mrd SIT), družbam za upravljanje pripada letna upravljavska 
provizija v višini 2,0 mrd SIT. Ob enaki stopnji rasti sredstev v vzajemnih skladih lahko v 
naslednjih dveh letih pričakujemo 500 mrd SIT zbranih sredstev v vzajemnih skladih. 
Visoko privlačnost “industrije“ vzajemnih skladov s strani družb za upravljanje v 
naslednjih dveh letih prikaže enostaven izračun upravljavske provizije, ki bi v tem primeru 
znašala 10 mrd SIT na letni ravni. 
 
Trenutno je v Sloveniji 21 vzajemnih skladov, ki jih upravlja 11 družb za upravljanje. 
Večina družb za upravljanje upravlja poleg vzajemnih skladov tudi investicijske družbe. 
Od vseh družb za upravljanje samo Ilirika DZU, Abančna DZU ter Medvešek Pušnik 
družba za upravljanje upravljajo izključno vzajemne sklade. Stanje v Sloveniji na področju 
vzajemnih skladov bo v prihodnjem še zelo živahno. Vse družbe za upravljanje se morajo 
uskladiti s podzakonskimi akti ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) do konca leta 2003. 
Uskladitev zajema vsa področja delovanja družb za upravljanje (uprava, kadrovska 
organizacija, informacijski pogoji, organizacijski pogoji, obvladovanje tveganj itd.). Rok 
za uskladitev vzajemnih skladov je konec leta 2004. Ko bo končana uskladitev 
vzajemnega sklada, se bo iz imena vzajemnega sklada črtala beseda “posebni”, kar bo 
pomenilo, da je vzajemni sklad popolnoma usklajen z novo zakonodajo. 
 
Na koncu velja omeniti še prihod tuje konkurence, saj bodo po 1. maju 2004 prenehale 
omejitve glede trženja tujih vzajemnih skladov.   
 
6.2.2. Ustrezen obseg financ 
 
Naslednji pogoj za rastoče podjetje je ustrezen obseg financ, ki bo Iliriki DZU omogočal 
hitro rast. Konec leta 2003 je Ilirika DZU dosegla mesečne prihodke iz naslova 
upravljavske provizije v višini 6 mio SIT (slika 1, str. 5). Trenutno predstavljajo glavne 
stroške družbe za upravljanje plače in stroški za marketing. Drugih stroškov Ilirika DZU 
praktično nima.  
 
V primeru pravilne izbire strategije rasti lahko Ilirika DZU zelo hitro generira lastne 
finančne vire iz naslova upravljavske provizije. Zato ocenjujem, da dodatne finance v 
obliki dolžniškega kapitala niso potrebne za financiranje nadaljne rasti. Družba za 
upravljanje lahko pri 6 mrd SIT v upravljanju generira prihodke iz naslova upravljavske 
provizije v višini 120 mio SIT na letni ravni. Iz vsega povedanega lahko zaključimo, da je 
tudi drugi pogoj za Iliriko DZU izpolnjen, potrebna je le izbira pravilne strategije rasti.  
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6.2.3. Organizacijska struktura 
 
Organizacijska struktura Ilirike DZU je trenutno zelo enostavna, z manj formaliziranimi 
oblikami vodenja (slika 2, str. 6). Formalno vodenje Ilirike DZU, kot tudi upravljanje 
portfelja VS Modra kombinacija vodi prokurist. Drugače pa v družbi za upravljanje pri 
vsem sodelujejo vsi zaposleni (prokurist + 3 delavci). Administrativna dela opravljajo v 
Iliriki DZU študentje na podlagi pogodbe o študentskem delu. Ta način organizacije je 
možen samo v začetni fazi rasti, že sedaj pa se pojavljajo potrebe po spremembi 
organizacijske strukture.  
 
Za uspešno izvajanje strategije rasti Ilirike DZU je nujno potrebno čimprej spremeniti 
organizacijsko strukturo. Prikaz organizacijske strukture, ki bo najbolje omogočala 
uspešno izvajanje katerekoli strategije rasti, je razviden na sliki 9. Vodenje v novi 
organizacijski strukturi bo postalo bolj formalno. Nova organizacijska struktura bo 
preprečevala nastajanje konfliktnih situacij in omogočala večjo usklajenost med 
posameznimi poslovnimi funkcijami v družbi za upravljanje. V novi organizacijski 
strukturi bo ločena vloga podjetnika-investitorja ter vloga managerja. Managerja bosta v 
Iliriki DZU dva in bosta sestavljala upravo družbe. Funkcija managerja bo profesionalno 
upravljanje posameznih poslovnih funkcij, ki mu bodo dodeljene. Podjetnik-lastnik bo v 
tej fazi lahko izstopil iz procesa vodenja tveganega posla.  
 
Slika 9: Organizacijska struktura Ilirke DZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Vir: Magistrsko delo in akt o notranji organizaciji Ilirike DZU 
 
Dvočlanska uprava v Iliriki DZU je tudi zahteva ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02). Pod 
pristojnost uprave bo spadalo vodenje in zastopanje družbe za upravljanje, notranja 
kontrola ter kadrovanje. Zaradi učinkovitega vodenja bodo upravi podrejeni oddelek 

Uprava

Oddelek 
upravljanja 

Računovodstvo in 
administracija

Pravni del 
 

2 člana: 
- vodenje družbe 
- notranja kontrola 
- kadrovanje 

Trženje in odnosi z 
vlagatelji

BANKA SKRBNICA 
 

Računovodstvo in 
administracija 

AGENTI 
 

Trženje in odnosi z vlagatelji 



59 

upravljanja, oddelek računovodstva in administracije, pravni oddelek ter oddelek trženja in 
odnosov z vlagatelji.  
 
Glavna naloga oddelka upravljanja bo upravljanje portfelja VS Modra kombinacija, kar 
zajema posredovanje borznih naročil, spremljanje trga vrednostnih papirjev, priprava 
analiz dnevnega trgovanja, priprava analiz trga vrednostnih papirjev ter spremljanje 
makroekonomskih gibanj, ekonomskih in gospodarskih novic v Sloveniji in tujini. V 
primeru ustanavljanja novih vzajemnih skladov bo oddelek upravljanja skrbel za 
upravljanje vseh skladov, ki jih bo upravljala Ilirika DZU. 
 
V oddelku računovodstva in administracije se bodo izvajale kontrole računovodstva 
vzajemnega sklada, ki ga izvaja banka skrbnica. Nadalje, v pristojnost oddelka bo spadalo 
računovodstvo družbe za upravljanje, obveščanje ATVP in drugih nadzornih organov ter 
vsa ostala notranja kontrola. Tudi pri oddelku računovodstva in administracije velja enako, 
da se v primeru ustanovitve novih skladov naloge oddelka razširijo na posamezne nove 
vzajemne sklade. 
 
Pristojnosti pravnega oddelka bodo pravno svetovanje upravi družbe za upravljanje, 
spremljanje zakonodaje na področju družb za upravljanje in investicijskih skladov, pravni 
pregled poslovanja in dokumentacije družbe za upravljanje. 
 
Oddelek trženja in odnosov z vlagatelji bo skrbel za vzpostavljanje dolgoročnega odnosa s 
strankami, pridobivanje strank, posredovanje informacij ter svetovanje strankam, 
oglaševanje itd.. 
 
Družba za upravljanje mora skladno z določili ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) v letu 2004 
imeti skrbniško banko, ki bo skrbela za pravilno poslovanje vzajemnega sklada. Banka 
skrbnica mora seveda imeti dovoljenje nadzornega organa (Banka Slovenije in ATVP) za 
opravljanje skrbniških storitev. Za opravljanje skrbniških storitev banki skrbnici pripada 
skrbniška provizija, ki se izplačuje iz sredstev vzajemnega sklada, torej gre v breme 
vzajemnega sklada. Na podlagi zbranih ponud se razpon provizije za opravljanje 
skrbniških storitev giblje med 0,1 in 0,3 odstotka povprečne letne čiste vrednosti sredstev 
vzajemnega sklada. ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) dopušča, da družba za upravljanje 
lahko na drugo osebo prenese posamezne storitve upravljanja (trženje, administracija itd.), 
pri tem pa ne sme biti zmanjšana učinkovitost. Prenos posameznih storitev mora na koncu 
potrditi ATVP. O prenosu posameznih storitev upravljanja se bomo dotaknili v poglavju 
mreženja in podpogodbeništva kot oblike strategije rasti Ilirike DZU.  
 
Na podlagi pregleda stanja trga, obsega financ in organizacijske strukture lahko sklepamo, 
da ima Ilirika DZU vse potrebne pogoje za uspešno uresničevanje nadaljne rasti. Potrebno 
je le testirati hipotezo, da je sedaj izbrana generična rast Ilirike DZU pravilna. V 
nasprotnem primeru je potrebno izbrati najprimernejšo strategijo rasti, ki ji bo omogočila 
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nadaljno rast ter uspešen vstop v svet rastočih podjetij. Pri izbiri najprimernejše strategije 
rasti je potrebno tudi upoštevati posebnost dejavnosti družbe za upravljanje, saj se le ta 
loči od podjetja katerega dejavnost je naprimer proizvodnja ali trgovina. Spremembam, ki 
jih bo prinašala rast se bo potrebno tudi prilagajati. Čim hitrejša kot bo rast, tem hitrejše 
morajo biti spremembe v Iliriki DZU. Glavne spremembe v nadaljni rasti bodo v obliki 
organiziranosti in samem upravljanju Ilirike DZU.  
 
 
 
7. ANALIZA IZVAJANJA POSAMEZNIH STRATEGIJ RASTI V 

ILIRIKI DZU 
 
Ugotovili smo že v kateri fazi rasti se nahaja družba za upravljanje, kje so problemi ter kje 
se kažejo preboji za rast v višjo fazo. Vemo tudi, da ima družba za upravljanje vse 
potrebne pogoje za uresničevanje nadaljne uspešne rasti. Ima rastoči trg ter ustrezen obseg 
financ. Zato bomo v tem poglavju analizirali izvajanje posameznih strategij rasti v Iliriki 
DZU. Analizirali bomo možnosti za izvedbo posamezne strategije rasti preko SWOT 
analize, prispevčne analize in finančne analize. Vse analize nam bodo služile za testiranje 
hipoteze, da je sedaj izbrana generična rast Ilirike DZU pravilna.  
 
7.1. Generična rast kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
Za generično rast je značilno, da podjetje raste s povečevanjem proizvodnje in prodaje ene 
vrste proizvoda ali storitve. V primeru Ilirike DZU izbrana generična rast pomeni 
nadaljevanje njene uspešne rasti z upravljanjem premoženja obstoječega VS Modra 
kombinacija. Pri tem je tveganje pri nadaljevanju obstoječega posla veliko manjše kot je 
tveganje v primeru vpeljave novega posla.  
 
Slika 10: Generična rast kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
Vir: Magistrsko delo 
 

družba za upravljanje
Ilirika DZU 

VS Modra 
kombinacija 
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Pri generični rasti Ilirike DZU je poudarek na učinkovitem marketingu, učinkovitem 
upravljanju z naložbami VS Modra kombinacija ter gradnji dobrega servisa vlagateljev. 
Cilj Ilirike DZU bo povečevanje oglaševanja in širjenje distribucijske mreže (pooblaščeni 
agentje za trženje investicijskih kuponov VS Modra kombinacija). Pri upravljanju se bo 
izvajala investicijska politika z namenom doseganja stabilne rasti premoženja vlagateljev, 
ki bo presegala letne obresti bančne vezane vloge. 
 
7.1.1. Pogoji za uspešno generično rast 
 
Pri izvajanju generične rasti kot strategije rasti Ilirike DZU moramo razjasniti kar nekaj 
vprašanj in sicer: 
 Trg vzajemnih skladov v Sloveniji  

Trg vzajemnih skladov mora tudi v prihodnosti zagotavljati uspešno generično rast 
Ilirike DZU. V poglavju 6.2.1. smo že ugotovili, da je trg vzajemnih skladov v 
Sloveniji še vedno v fazi hitre rasti. Ob trenutnih 100 mrd SIT v slovenskih vzajemnih 
skladih, lahko ob enaki stopnji rasti v prihodnjih dveh letih pričakujemo velikost trga 
vzajemnih skladov 500 mrd SIT. Rast sredstev vzajemnih skladov bo posledica novih 
vplačil vlagateljev, rasti tečajev vrednostnih papirjev, ki so v portfeljih vzajemnih 
skladov kot tudi preoblikovanja investicijskih dužb v odprte družbe, to je vzajemne 
sklade. Rast vplačil vlagateljev ter rast tečajev vrednostnih papirjev, bo v prihodnjih 
dveh letih spodbujal trend zniževanja obrestnih mer, inflacije, postopna obdavčitev 
bančnih depozitov, vstop Slovenije v Evropsko unijo ter prevzem še kakšnega 
slovenskega podjetja.  
 
Zaključimo lahko, da na trgu slovenskih vzajemnih skladov obstaja še vedno zelo visok 
potencial za nadaljno rast trga. Velikost konkurence na slovenskem trgu vzajemnih 
skladov, pa navkljub dejstvu, da samo ena družba za upravljanje (KD Investments) 
pokriva več kot polovico trga vzajemnih skladov, ni v takšni fazi, da bi lahko oteževala 
vsako povečevanje prodaje.    

 
 Ustrezen obseg financ in organizacijska struktura  

O ustreznem obsegu finančnih virov in organizacijski strukturi smo že govorili v 
poglavju 6.2.2. in 6.2.3..  

 
 Informacijski sistem 

Za uspešno izvajanje generične rasti mora Ilirika DZU razviti informacijski sistem, ki 
bo omogočal stalni nadzor nad izvajanjem generične rasti. Razviti informacijski sistem 
bo opozarjal, kje lahko prihaja do zastoja v rasti. Stalni nadzor bo zajemal prihodke, 
dobiček, denarni tok ter druge pomembne kazalce. S tem načinom bomo nadzorovali 
delovanje posameznih enot znotraj Ilirike DZU in ugotovili kje prihaja do slabosti 
oziroma do odstopanja od strateškega cilja ter katere so tiste enote, ki poslujejo slabo 
ali imajo celo izgubo. 
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7.1.2. Problemi, ki so posledica izvajanja generične rasti 
 
Izvajanje generične rasti v Iliriki DZU bo imelo za posledico povečevanje obsega dela in 
prihodkov, to pa lahko povzroča tudi probleme. Skladno z rastjo Ilirike DZU se bo morala 
spreminjati njena organizacijska struktura, saj bo generična rast izzvala potrebo po novi 
organizacijski strukturi, obstoječa organizacijska struktura (slika 2, str. 6) pa bo postala z 
rastjo Ilirike DZU neučinkovita. Prikaz organizacijske strukture, ki bo omogočala uspešno 
izvajanje generične rasti je prikazana na sliki 9 (str. 58). Organizacijska struktura se sklada 
s strateškim ciljem družbe za upravljanje, to je v specializacijo Ilirike DZU v upravljanje 
naložb. Pri izvajanju generične rasti je smiselno, da se izvajanje administrativnih storitev 
izloči iz Ilirike DZU ter prenese po pogodbi na drugo pravno osebo (več o izločanju je 
opisano v poglavju 7.5.). Vse omenjene aktivnosti bodo vplivale na spreminjanje 
organizacijske strukture v Iliriki DZU, vendar pa spreminjanje organizacijske strukture na 
koncu ne sme vplivati na že vzpostavljene odnose.     
 
V tabeli 11 je na podlagi ugotovljenega prikazana SWOT analiza v primeru izvajanja 
generične rasti Ilirike DZU. V prvem koraku so opredeljene prednosti in slabosti izvajanja 
generične rasti, v drugem pa možnosti in omejitve pri izvajanju generične rasti. 
 
Tabela 11: SWOT analiza generične rasti Ilirike DZU 
 
Strategija rasti: GENERIČNA RAST 
 PREDNOSTI: 
 nadaljevanje uspešnega in že preizkušenega posla (upravljanje VS Modra kombinacija)  
 manjše tveganje kot v primeru vpeljave novega posla 

SLABOSTI: 
 s povečanjem obsega dela se bodo povečevali problemi poslovodenja (sprememba 

organizacijske strukture!) 
 integracija novih zaposlenih v obstoječo organizacijo 
 nevarnost zasičenja trga vzajemnih skladov 

MOŽNOSTI: 
 z nižjimi vstopnimi/izstopnimi stroški pridobiti vlagatelje od konkurentov 
 povečevanje velikosti vzajemnega sklada zaradi sprememb varčevalnih navad ljudi  

OMEJITVE IN OVIRE 
 prihod novih slovenskih vzajemnih skladov 
 po 1. maju 2004 prosto trženje tujih vzajemnih skladov v Sloveniji  

Vir: Magistrsko delo 
 
7.1.3. Tržna analiza in analiza proizvoda 
 
Uspešnost izvajanja generične rasti kot strategije rasti Ilirike DZU bo večja, če bomo 
izvedli tudi tržno analizo ter analizo proizvoda. Obe analizi bosta osnovi za izvedbo 
dobrega plana marketinga. 
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V okviru tržne analize moramo odgovoriti na sledeča vprašanja: 
 Kakšen je sedanji obseg trga, kakšen je tržni potencial in koliko bodo kupci kupili v 

bodoče? 
Odgovor na omenjeno vprašanje je že znan. Na kratko lahko povzamemo, da je trg 
vzajemnih skladov še vedno v fazi rasti, obstaja zelo velik tržni potencial, vlagatelji pa 
bodo v prihodnjih letih še aktivneje selili denar iz bančnih depozitov v vzajemne sklade. 
 
 Kakšen je naš tržni delež in ali ga je mogoče povečati? 

Trenutni tržni delež VS Modra kombinacija znaša okoli 4,5 odstotka. Z agresivnim 
marketingom, izgradnjo učinkovitega servisa za vlagatelje ter nadaljnim uspešnim 
upravljanjem naložb ga je v letu 2004 možno povečati na 6 odstotkov, navkljub prihodu 
novih vzajemnih skladov, prihodu vzajemnih skladov nastalih iz preoblikovanja 
investicijskih družb v odprte družbe in ne nazadnje tudi prihodu tuje konkurence. V letu 
2005 pa bo strategija obdržati tržni delež na ravni 6 odstotkov zaradi vse večje 
konkurence. 
 
 Kako ljudje kupujejo sedaj in kako in koliko bodo kupovali v bodoče? 

Pri trenutno 100 mrd SIT zbranih v vzajemnih skladih to pomeni, da znašajo sredstva v 
vzajemnih skladih na prebivalca v Sloveniji približno 230 USD. V primerjavi z Evropsko 
unijo je to zelo malo. Seveda bi bilo potrebno za natančno analizo upoštevati še kupno 
moč prebivalcev posameznih držav Evropske unije. V prihodnjih dveh letih lahko ob 
nadaljevanju dinamike vplačil v slovenske vzajemne sklade realno pričakujemo povečanje 
na 1.200 USD sredstev v vzajemnih skladih na prebivalca.  
 
Tabela 12: Sredstva v vzajemnih skladih na prebivalca v USD v letu 2002 
 
Država ZDA Francija Švica Švedska Avstrija Belgija Danska 
Sredstva na prebivalca (USD) 24.751 12.414 10.651 7.473 6.911 6.704 6.654 
 
Država Italija GB Grčija Portugal. Madžar. Češka Poljska 
Sredstva na prebivalca (USD) 6.077 5.893 1.966 1.673 332 322 142 
 
Vir: www.vzajemci.com 
 
 Kje in na kakšen način kupujejo ljudje naše proizvode? 

To vrašanje je zelo specifično za področje trženja investicijskih kuponov vzajemnega 
sklada. Prodaja investicijskih kuponov vzajemnega sklada se lahko izvaja le na 
pooblaščenih vpisnih mestih (pooblaščeni agent). Pooblaščeni agent mora opraviti ob 
pristopu vlagatelja k vzajemnemu skladu (podpis pristopne izjave) tudi identifikacijo 
vlagatelja skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1; Ur. l. RS, št. 
79/01). Na tem področju je možno izboljšati prepoznavnost VS Modra kombinacija samo 
z marketingom. 
 

http://www.vzajemci.com/
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 Katerih značilnosti proizvoda še nismo dovolj predstavili? 
Vlagatelje je potrebno ob nadaljevanju trenda zniževanja obrestnih mer v bankah  
osveščati o možnih alternativnih oblikah varčevanja, kamor vsekakor spadajo vzajemni 
skladi, ki so v preteklih letih ustvarjali višje donose kot vezane bančne vloge. Izpostaviti 
je potrebno tudi, da bo varčevanje preko vzajemnih skladov iz davčnega vidika v letu 
2005 izenačeno z varčevanjem v banki, saj bodo v tem letu obdavčene vezane bančne 
vloge. Vlagatelju je potrebno predstaviti vse prednosti, kot tudi vsa morebitna tveganja, 
katerim se izpostavi v primeru naložbe v vzajemni sklad. Le tako bomo dobili vlagatelje, 
ki bodo vlagali sredstva za dalj časa, to pa je tudi cilj vsake družbe za upravljanje (čim 
večji obseg zbranih sredstev v upravljanju). 
 
 Koliko kupcev lahko pridobimo od konkurentov? 

Pridobivanje obstoječih vlagateljev od konkurentov je problematično, ker se vzajemni 
skladi med seboj ločijo po investicijski politiki ter s tem tudi tveganju, kateremu se 
izpostavi vlagatelj. Vlagatelj se odloči za pristop k določenemu vzajemnemu skladu na 
podlagi investicijske politike vzajemnega sklada, ki je lahko bolj ali manj tvegana. 
Problem je tudi z davčnega vidika. V primeru prehoda vlagatelja v drug vzajemni sklad 
pomeni, da mora prvotno naložbo prodati, v primeru, da je prodaja prej kot v treh letih, 
mora vlagatelj plačati davek na kapitalski dobiček. Poleg tega pa mora ob prestopu v drugi 
vzajemni sklad plačati vstopno in izstopno provizijo. Zaradi tega obstaja zelo malo 
možnosti za pridobitev vlagateljev od konkurentov, možno je samo v primeru, ko 
posamezni vlagatelj hoče vlagati v različne vzajemne sklade. Veliko večja je možnost 
pridobivanja povsem novih vlagateljev.  
 
Pri analizi proizvoda - VS Modra kombinacija, bomo pregledali naslednja ključna 
vprašanja: 
 Kakšni so mejni stroški posameznega proizvoda ali storitve in koliko stroškov bi 

nastalo, če bi te proizvode prodajali v večjem obsegu? 
V primeru povečevanja obsega sredstev v upravljanju Ilirike DZU ne vidim večjih 
problemov. Smiselno je, da se administrativne storitve prenesejo na drugo osebo ter da se 
spremeni organizacijska struktura. To pomeni, da se obseg dela kljub rasti družbe za 
upravljanje ne bi bistveno povečal, Ilirika DZU pa se bo specializirala samo v upravljanje 
premoženja investicijskih skladov.  
 
 Kaj vaši kupci menijo o vašem proizvodu ali storitvi? 

Smiselno je, da se v prihodnosti izvede anketa o zadovoljstvu vlagateljev v VS Modra 
kombinacija. Le v tem primeru bi dobili prave povratne informacije. Zelo enostavno in 
hitro merilo za oceno zadovoljstva vlagateljev je lahko pregled števila obstoječih 
vlagateljev, ki so že večkrat vplačali svoja sredstva v VS Modra kombinacija.  
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 Kaj vaši konkurenti menijo o vašem proizvodu ali storitvi glede na svoje proizvode in 
storitve? 

Možna je samo primerjava med vzajemnimi skladi, ki imajo podobno investicijsko 
politiko kot jo ima VS Modra kombinacija. Trenutno je podobnih vzajemnih skladov 
malo, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo vse večjo konkurenco s ponudbo novih 
vzajemnih skladov. 
 
 Kakšne dopolnitve lahko naredite na vašem proizvodu? 

Dopolnitve lahko strnemo v dve smeri. Prvič, potrebno je voditi investicijsko politiko s 
ciljem doseganja visokega in stabilnega donosa in drugič, nadalje graditi na 
prepoznavnosti VS Modra kombinacija. 
 
 Koliko zaračunavajo za podobne proizvode in storitve vaši konkurenti? 

Večina konkurentov zaračunava vstopno provizijo v višini 3 odstotkov od vplačila ter 0 
odstotkov od izplačila. Vstopna provizija v VS Modra kombinacija znaša trenutno v 
osnovi 1,4 odstotka. Smiselno je, da se spremeni v smeri 2,8 odstotka od vplačila in se pri 
višjih zneskih ustrezno znižuje. Izstopna provizija pa naj znaša tako kot pri konkurentih 0 
odstotkov.  
 
Tabela 13: Vstopna, izstopna in upravljavska provizija slovenskih vzajemnih skladov 
Vzajemni sklad Vstopna  

provizija (%) 
Izstopna  

provizija (%) 
Upravljavska  
provizija (%) 

Zajček 2 1 2 
Delniški 3 0 2 
SPD 3 0 2 
Rastko 3 0 2 
MP-GLOBAL.SI 3 0 3 
MP-PLUS.SI 1,5 0 3 
Živa 1,5 1,5 2 
Polžek 2 1 2 
Vipek 2 1 2 
Modra kombinacija 1,4 1,4 2 
Hrast 3 0 2 
Galileo 3 0 2 
Skala 2 1 2 
Piramida 0 1 2 
Alfa 3 0 2 
Triglav renta 1 2 2 
Vizija 1,5 1,5 2 
Sova 2,5 0 1 
KD Bond 2 0 1 
Pika 1,5 1,5 2 
Vir: www.vzajemci.com 
 
Slabost nižje provizije od konkurentov se lahko prikaže pri pospeševanju prodaje 
vzajemnega sklada. Pooblaščenim agentom, ki po pogodbi tržijo investicijske kupone VS 
Modra kombinacija, za vsakega pridobljenega vlagatelja pripada vstopna provizija. Ker pa 
ne tržijo samo investicijskih kuponov VS Modra kombinacija, temveč tudi ostale 

http://www.vzajemci.com/
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konkurenčne vzajemne sklade, to pomeni, da bodo vlagateljem raje priporočali vzajemne 
sklade z višjo vstopno provizijo, saj le ta pomeni tudi njihov višji prihodek. 
 
Na koncu velja opozoriti na učinek ukinitve izstopne provizije za Iliriko DZU. V tem 
primeru se bo Ilirika DZU odpovedala pri dosedaj zbranih 4 mrd SIT v VS Modra 
kombinacija prihodkom iz naslova izstopne provizije (1,4 odstotka) v višini 56 mio SIT. 
 
 Kakšno promocijo uporabljajo konkurenti? 

Konkurenti najbolj pogosto uporabljajo oglaševanje v obliki raznih oglasov v časopisju ter 
oglaševanje preko drugih medijev. Manj pogosto se uporablja oglaševanje na reklamnih 
tablah - panojih. Najmanj pa se uporablja oglaševanje v obliki strokovnih člankov, 
prispevkov, tiskovnih konferenc itd.. Zato je smiselno, da Ilirika DZU uporablja tudi manj 
pogoste oblike promocije z namenom, da bi se razlikovala od konkurence. 
 
 Koliko blaga kupujejo posamezne skupine kupcev? 

Razlikovanje po posameznih skupinah vlagateljev je možno po regiji, spolu in starosti, 
ostalo razlikovanje pa je praktično neizvedljivo. Na podlagi internih merjenj v družbi za 
upravljanje je ugotovljeno, da je največji delež vlagateljev iz Ljubljane in okolice. 
Ljubljani sledi Gorenjska, Dolenjska ter Štajerska, medtem ko je najmanjši delež 
vlagateljev s Primorske. Zato je potrebno v prihodnosti povečati aktivnosti ravno na 
področju Primorske. Po starostni strukturi prevladujejo starejši vlagatelji medtem, ko je 
prisotnost mlajših vlagateljev v VS Modra kombinacija manjša. Podatek je seveda 
razumljiv.  
 
7.1.4. Prispevčna analiza 
 
Prispevčna analiza izvajanja generične rasti kot strategije rasti Ilirike DZU je narejena za 
poslovno leto 2004 in 2005. V prispevčno analizo so vključeni vsi eksplicitni, 
oportunitetni in bodoči prihodki ter stroški. V tabeli 14 (stran 67) so prikazani samo tisti 
prihodki in stroški, ki so relevantni pri izvajanju generične rasti. Eksplicitni prihodki so 
tisti dejanski prihodki, ki so samo posledica generične rasti, to pa so prihodki iz naslova 
povečanja obsega sredstev v upravljanju in povečanja vplačil vlagateljev v VS Modra 
kombinacija. Eksplicitni stroški so odraz povečanja stroškov zaradi izvajanja generične 
rasti, kar je posledica povečanja postavk v tabeli 15 (stran 68) in sicer prenosa 
administrativnih storitev (povečanje obsega sredstev v upravljanju) ter postavke marketing 
(povečanje stroškov marketinga). Oportunitetnih prihodkov v primeru generične rasti ni, 
saj se Ilirika DZU z izbiro generične rasti ne izogne nobenim stroškom, ki bi se odrazili 
kot oportunitetni prihodki v prispevčni analizi. Pojavijo pa se oportunitetni stroški, to so 
tisti prihodki, ki jih Ilirika DZU izgubi, ker ni izvajala druge strategije rasti. V našem 
primeru so to prihodki, ki so posledica izvajanja diverzificirane rasti. V prispevčni analizi 
so relevantni še bodoči prihodki in stroški, ki nastanejo z drugimi posli, ki bodo možni, 
ker smo danes sprejeli določeno poslovno strategijo. Bodoči prihodki in stroški so v 
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našem primeru zanemarjeni, saj opazovano obdobje obsega samo leto 2004 in 2005, kar 
pomeni, da v tem primeru ni nikakršnih učinkov iz tega naslova. Pri prispevčni analizi na 
daljši rok bi morali vključiti tudi bodoče prihodke in stroške.  
 
Ko imamo opredeljene vse prihodke in stoške, nam razlika med njimi da prispevek 
generične rasti. Za primerjavo prispevkov med posameznimi leti je potrebno le te 
diskontirati. V našem primeru je to prispevek za leto 2005. Izračun prispevka v primeru 
izvajanja generične rasti za leto 2004 in 2005 nam da negativen rezultat. Razlog za 
negativen prispevek so oportunitetni stoški, ki so posledica izpada prihodkov zaradi 
neizvajanja diverzificirane rasti.   
 
Tabela 14: Prispevčna analiza v primeru izvajanja generične rasti Ilirike DZU 
Strategija rasti:  generična rast    v mio SIT
 A) prihodki B) stroški A) - B) 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Eksplicitni 24,00 64,00 13,00 38,00 11,00 26,00 
Oportunitetni 0,00 0,00 35,83 115,67 -35,83 -115,67 
Bodoči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Prispevek -24,83 -89,67 
    Prispevek* -24,83 -86,64** 

* diskontiran prispevek: PV=SV (1+i) pri tem je i=3,5% 
**  diskontiran na leto 2004 
 
Vir: Lastni izračun 
 
7.1.5. Finančna analiza 
 
Kljub negativnemu prispevku, ki je posledica neizvajanja generične rasti v prispevčni 
analizi, bomo v nadaljevanju izvedli finančno analizo izvajanja generične rasti Ilirike 
DZU. Le na ta način bomo v celoti testirali hipotezo, da je sedaj izbrana generična rast 
Ilirike DZU pravilna. 
 
Pred pričetkom podrobne finančne analize je potrebno opredeliti cilje izvajanja generične 
rasti Ilirike DZU. Konec leta 2003 je premoženje VS Modra kombinacija obsegalo skoraj 
4 mrd SIT, kar je predstavljalo dobre 4 odstotke celotnega tržnega deleža. Ob nadaljevanju 
dinamike vplačil v vzajemne sklade lahko pričakujemo konec leta 2004 že 150 mrd SIT 
premoženja v slovenskih vzajemnih skladih. Strategija generične rasti za leto 2004 je 
doseg 6 odstotnega tržnega deleža, kar bi pomenilo 9 mrd SIT zbranih v VS Modra 
kombinacija. Ob predpostavki, da bo v naslednjem letu borzni trg porastel 10 odstotkov, 
bi to pomenilo povečanje premoženja VS Modra kombinacija za 0,4 mrd SIT. Do 9 mrd 
SIT premoženja manjka še 4,6 mrd SIT, kar bo doseženo z vplačili vlagateljev v vzajemni 
sklad. Mesečno to predstavlja okoli 380 mio SIT prilivov, ki bodo realizirani z 
učinkovitim marketingom. Povprečna vrednost premoženja VS Modra kombinacija bo v 
takem primeru v letu 2004 znašala 6,5 mrd SIT.  
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Tabela 15: Predvideni stroški Ilirike DZU za leto 2004 in 2005 v primeru izvajanja 
generične rasti 
Predvideni letni stroški 2004  

(mio SIT)  
2005  

(mio SIT) 
Indeks 05/04 

 

Redno delo (4 zaposleni leto 2004, 5 v letu 2005) 26,40 35,00 1,33 
Prenos administrativnih storitev  6,50 13,50 2,08 
Marketing 48,00 96,00 2,00 
Revizija 1,20 1,30 1,08 
Taksa nadzora ATVP 0,60 0,65 1,08 
Razne članarine 0,60 0,60 1,00 
Javne objave (letno poročilo, skupščina itd.) 1,00 1,00 1,00 
Najemnina, PTT, voda, elektrika itd. 10,00 11,00 1,10 
Pisarniški material 0,50 0,60 1,20 
Propagandni material 4,00 5,00 1,25 
Drugi stroški 1,00 1,00 1,00 
Skupaj 99,80 165,65 1,66 
- strošek prenosa administrativnih storitev znaša 0,1 % od povprečne letne vrednosti čiste vrednosti sredstev (ČVS);  
- povprečna letna vrednost ČVS znaša 6,5 mrd SIT (2004) in 13,5 mrd SIT (2005). 
 
Vir: Lastni izračun 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da najvišji letni strošek predstavlja postavka marketinga, ki med 
vsemi stoški dosega skoraj 50 odstotni delež. Velikost stroška je smiselna, saj je namen 
marketinga ustvariti ustrezno okolje na trgu. Z učinkovitim marketingom bomo dosegli  
prepoznavnost na trgu, med vlagatelji povzročili zavedanje, da je Ilirika DZU najboljši 
upravljalec vzajemnih skladov. Vse te aktivnosti bodo omogočile pridobivanje novih 
vlagateljev ter posledično povečanje vplačil v VS Modra kombinacija. 
     
Po velikosti stroškov sledijo stroški dela, ki obsegajo približno četrtino vseh stroškov. Vsi 
ostali stoški so manjšega obsega, sem spadajo tudi stroški prenosa administrativnih 
storitev na drugo osebo. Povečanje stoškov v letu 2005, v primerjavi z letom 2004, je 
ocenjeno za dve tretjini. Razlog je v povečanju sredstev za marketing, večjemu številu 
zaposlenih in povečanju stroškov administrativnih storitev, ki bodo višji zaradi povečanja 
sredstev v upravljanju (ocenjena povprečna vrednost sredstev v letu 2005 je 13,5 mrd 
SIT). 
 
V tabeli 16 (stran 69) so predstavljeni edini dovoljeni prihodki Ilirike DZU iz naslova 2 
odstotne upravljavske provizije in 2,8 odstotne vstopne provizije (prej 1,4 odstotka). 
Izstopna provizija znaša 0 odstotkov (prej 1,4 odstotka). Sprememba v smeri povišanja 
vstopne provizije na 2,8 odstotka je smiselna zaradi boljšega trženja (za utemeljitev glej 
poglavje 7.1.3.). Pri določitvi zneska vstopne provizije predpostavljamo, da je 1/3 
vlagateljev pridobila družba za upravljanje sama, kar pomeni, da ji pripada vstopna 
provizija samo za pridobljene stranke. Ostali 2/3 vplačil pa je s strani vlagateljev, ki so jih 
pridobili pogodbeni agenti Ilirike DZU, ki na podlagi pogodbe opravljajo trženje VS 
Modra kombinacija.  
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Tabela 16: Predvideni prihodki Ilirike DZU za leto 2004 in 2005 v primeru izvajanja 
generične rasti 
Predvideni letni prihodki  2004 

(mio SIT) 
2005 

(mio SIT) 
Indeks 05/04 

 
Upravljavska provizija 130,00 270,00 2,08 
Vstopna provizija 43,00 75,00 1,74 
Skupaj 173,00 345,00 1,99 
- velikost upravljavske provizije znaša 2 odstotka povprečne letne vrednosti ČVS; 
- povprečna letna vrednost ČVS znaša 6,5 mrd SIT (2004) in 13,5 mrd SIT (2005); 
- velikost vstopne provizije je 2,8 odstotka od vplačila ; 
- vplačila v letu 2004 znašajo 4,6 mrd SIT ter 8 mrd SIT v letu 2005, od vseh vplačil vlagateljev jih je 1/3 pridobljenih 
preko družbe za upravljanje.   
 
Vir: Lastni izračun 
 
Razlika med vsemi prihodki in stroški je dobiček poslovnega leta prikazan v tabeli 17. 
Efektivna davčna stopnja v Iliriki DZU je predpostavljena 20 odstotkov zaradi uveljavitve 
davčnih olajšav. Iz tabele je razvidno, da se v primeru izvajanja generične rasti Ilirike 
DZU čisti dobiček v letu 2005 več kot podvoji v primerjavi s predhodnim letom. 
 
Tabela 17: Dobiček poslovnega leta za leto 2004 in 2005 v primeru izvajanja generične 
rasti 
 

 Leto 2004 Leto 2005 Indeks 05/04 
 

A. prihodki (mio SIT) 173,00 345,00 1,99 
B. stroški (mio SIT) 99,80 165,65 1,66 
Dobiček (mio SIT) 73,20 179,35 2,45 
Davek (mio SIT)* 14,64 35,87 2,45 
Čisti dobiček (mio SIT) 58,56 143,48 2,45 
* efektvna davčna stopnja znaša 20 odstotkov 
 
Vir: Lastni izračun 
 
V tabeli 18 (stran 70) je predstavljena bilanca stanja Ilirike DZU za poslovno leto 2004 in 
2005 na podlagi ugotovljenih dobičkov. V bilanci stanja se zaradi povečanja postavke čisti 
poslovni izid obračunskega obobja na pasivi, na aktivi povečata postavki opredmetena 
osnovna sredstva in kratkoročne finančne naložbe in sicer v razmerju 1/2:1/2 za vrednost 
povečanja postavke čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. 
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Tabela 18: Bilanca stanja v primeru izvajanja generične rasti Ilirike DZU 
BILANCA STANJA: GENERIČNA RAST 2003 2004 2005 

 
SREDSTVA 130.890 189.450 332.930 
  A. STALNA SREDSTVA 31.376 60.656 132.396 
  neopredmetena dolgoročna sredstva 1 1 1 
  opredmetena osnovna sredstva 403 *29.683 *101.423 
  dolgoročne finančne naložbe 30.972 30.972 30.972 
  B. GIBLJIVA SREDSTVA 99.514 128.794 200.534 
  zaloge 0 0 0 
  dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 
  kratkoročne poslovne terjatve 7.629 7.629 7.629 
  kratkoročne finančne naložbe 88.534 *117.814 *189.554 
  gotovina 3.351 3.351 3.351 
  C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 

 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 130.890 189.450 332.930 
  A. KAPITAL 90.614 149.174 292.654 
  osnovni kapital 85.000 85.000 85.000 
  kapitalske rezerve 0 0 0 
  rezerve iz dobička 274 274 274 
  preneseni čisti poslovni izid 224 383 58.943 
  čisti poslovni izid obračunskega obdobja 159 58.560 143.480 
  prevrednotovalni popravek kapitala 4.957 4.957 4.957 
  B. REZERVACIJE 0 0 0 
  C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 38.885 38.885 38.885 
  dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 27.900 27.900 27.900 
  kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 10.985 10.985 10.985 
  D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.391 1.391 1.391 
* postavka se poveča za 50 odstotkov vrednosti postavke čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. 
 
Vir: Letno poročilo Ilirike DZU za leto 2003 ter lastni izračun 
 
Za oceno finančne pozicije družbe za upravljanje in za medsebojno primerjavo bomo 
uporabili najpogosteje uporabljene finančne kazalnike. V primeru uspešnega izvajanja 
generične rasti lahko že v prvem letu pričakujemo porast prodaje in dobička. Donos na 
zaposleni in lastniški kapital bo že v letu 2004 dosegel približno 40 odstotno donosnost. 
Visoka vrednost (višja od 1) kratkoročnega koeficienta (current ratio) kaže, da Ilirika DZU 
kratkoročnih sredstev (zaloge, kratkoročne terjatve, kratkoročne finančne naložbe in 
denarna sredstva) ne financira samo s kratkoročnimi obveznostmi do virov sredstev, 
temveč tudi dolgoročno. To pomeni, da je plačilna sposobnost Ilirike DZU dobra. 
Vrednost pospešenega koeficienta (quick ratio) je enaka kratkoročnemu koeficientu, saj 
Ilirika DZU nima zalog. Drugače so zaloge so najmanj likvidna kratkoročna sredstva (v 
primeru likvidacije jih je najtežje unovčiti) in vrednost koeficienta nad 1 pomeni, da 
podjetje poleg zalog dolgoročno financira tudi druga kratkoročna sredstva. Visoka 
vrednost obeh koeficientov v primeru Ilirike DZU je posledica zelo visoke vrednosti 
kratkoročnih finančnih naložb, ki dosegajo skoraj 90 odstotkov vseh gibljivih sredstev v 
bilanci stanja.  
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Tabela 19: Finančni kazalniki v primeru izvajanja generične rasti Ilirike DZU 
GENERIČNA RAST  
Kazalniki: 2003 2004 2005 indeks 04/03 indeks 05/04 
Rast prodaje (mio SIT) 67,00 173,00 345,00 258,2 199,4
Rast dobička (mio SIT) 0,16 58,56 143,48 36.830,2 245,0
Rast števila zaposlenih (-) 4,00 4,00 5,00 100,0 125,0
Prodaja / št. zaposlenih (mio SIT) 16,75 43,25 69,00 258,2 159,5
Dobiček / št. zaposlenih (mio SIT) 0,04 14,64 28,70 36.830,2 196,0
Donos na zaposleni kapital ROCE (%) 0,13 41,34 55,95 30.812,6 135,3
Donos na lastniški kapita ROSC (%) 0,18 39,26 49,03 22.372,1 124,9
Dobiček / prodaja (-) 0,00 0,34 0,42 14.263,7 122,9
Current ratio (-) 9,06 11,72 18,26 129,4 155,7
Quick ratio (-) 9,06 11,72 18,26 129,4 155,7
Vir: Lastni izračun 
 
7.2. Diverzifikacija kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
7.2.1. Razlogi za diverzifikacijo poslovanja 
 
Sedaj izbrana generična rast Ilirike DZU je primerna izbira strategije rasti, vendar pa ima 
lahko tudi svoje pomanjkljivosti. Generična rast je namreč samo z enim vzajemnim 
skladom na dolgi rok za Iliriko DZU zelo nevarna. S tega vidika je smiselno, da kot 
strategijo rasti izberemo diverzificirano rast z oblikovanjem novih vzajemnih skladov. Z 
obstoječim vzajemnim skladom VS Modra kombinacija, bo Ilirika DZU lahko izvajala 
generično rast z vsemi prednostmi, ki smo jih ugotovili v predhodnem poglavju. Z 
diverzifikacijo bi preprečili nihanje prilivov v vzajemni sklad, ki so med drugim povezani 
tudi z gibanjem borznega trga. Po drugi strani bi povečali tržni delež ter povečali prihodke 
in s tem dobiček Ilirike DZU. Ker je VS Modra kombinacija glede na naložbeno strukturo 
mešani sklad (srednje tveganje) je najbolj primerno, da Ilirika DZU izvaja vse aktivnosti 
za ustanovitev še dveh dodatnih vzajemnih skladov, in sicer obvezniškega ter delniškega 
vzajemnega sklada.  
   
Slika 11: Diverzifikacija kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Vir: Magistrsko delo 
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sklad 

delniški 
sklad 
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Ustanovitev delniškega in obvezniškega vzajemnega sklada je smiselna, saj bosta v 
primeru negativnih trendov na borznem trgu tako delniški, kot mešani vzajemni sklad 
beležila padec donosnosti, v daljšem negativnem borznem trendu pa je lahko donos zelo 
tveganega (delniškega) vzajemnega sklada negativen. Posledica bo odliv sredstev iz 
takšnega vzajemnega sklada. V omenjenem obdobju se ponavadi povečajo vplačila v 
obvezniške vzajemne sklade, ki imajo naložbe v fiksne donose (obveznice, depoziti, 
kratkoročni vrednostni papirji, prenosljivi depoziti (CD) itd.), ki zagotavljajo stalen donos. 
Na sliki 12 so prikazani prilivi, glede na gibanje borznega indeksa, v delniški in 
obvezniški vzajemni sklad, ki ju upravlja konkurenčna družba za upravljanje KD 
Investments. Pregled omenjenega grafa samo potrjuje smiselnosti diverzifikacije kot 
strategije rasti Ilirike DZU. 
 
Slika 12: Mesečni neto pritok sredstev v VS Galileo (mešani vzajemni sklad) in Bond 
(obvezniški vzajemni sklad), ki ju upravlja KD Investments v povezavi z gibanjem 
glavnega borznega indeksa SBI 20 

Vir: www.finance-on.net 
 
Če povzamemo, je glavni razlog za izvajanje diverzifikacije zmanjšanje tveganja 
poslovanja, ki nastaja z generično rastjo. Ustanavljanje novih vzajemnih skladov bo 
omogočilo, da morebitne izgube pri enem vzajemnem skladu nadomestimo z učinki 
drugih. Diverzifikacija nam bo omogočila kompenziranje učinkov cikličnosti glavnega 
programa, to je obstoječega vzajemnega sklada - VS Modra kombinacija, s čimer bomo 
zmanjšali tveganje temeljnega programa. Po drugi strani je diverzifikacija tudi nuja, saj je 
družba začela kot majhna družba z upravljanjem samo enega vzajemnega sklada.  
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7.2.2. Nevarnosti diverzifikacije poslovanja 
 
Ker gre pri diverzifikaciji za uvajanje novih proizvodov, bo Ilirika DZU v tem času 
morala usmeriti veliko pozornosti in aktivnosti na delovanje novih vzajemnih skladov. 
Trenutni položaj pri obstoječem vzajemnem skladu je stabilen, kar pomeni, da ima Ilirika 
DZU dober pogoj za uspešno izvedbo diverzifikacije. Možnost za uspešno izvedbo 
diverzifikacije je tudi v tem, da se Ilirika DZU odloča za ustanovitev vzajemnih skladov, 
katerih poslovanje se bistveno ne razlikuje od obstoječega. Razlika bo samo v naložbah in 
investicijski politiki. Ilirika DZU bo tako izvajala diverzifikacijo z uvedbo novega 
proizvoda na obstoječem trgu. Omenjena diverzifikacija bo omogočila razširitev ponudbe 
ob uporabi obstoječih prodajnih kanalov. Prodaja investicijskih kuponov novih vzajemnih 
skladov, bo potekala pri obstoječih pooblaščenih agentih.     
 
V tabeli 20 je na podlagi ugotovljenega prikazana SWOT analiza v primeru izvajanja 
diverzificirane rasti Ilirike DZU. V prvem koraku so opredeljene prednosti in slabosti 
izvajanja diverzifikacije, v drugem pa možnosti in omejitve pri izvajanju le-te. 
 
Tabela 20: SWOT analiza diverzificirane rasti Ilirike DZU 
Strategija rasti: DIVERZIFICIRANA RAST 
 PREDNOSTI: 
 zmanjšanje tveganosti poslovanja (več vzajemnih skladov)  
 zmanjšanje nihanja prilivov, ki so posledica cikličnih nihanj na kapitalskih trgih 
 upravljanje novih vzajemnih skladov se ne razlikuje od obstoječega 
 stroški marketinga se malenkostno povečajo 

SLABOSTI: 
 s povečanjem obsega dela se bodo povečevali problemi poslovodenja (sprememba 

organizacijske strukture!) 
 integracija novih zaposlenih v obstoječo organizacijo 
 nevarnost, da se zanemari obstoječi vzajemni sklad 
 nevarnost zasičenja trga vzajemnih skladov 

MOŽNOSTI: 
 z nižjimi vstopnimi/izstopnimi stroški pridobiti vlagatelje od konkurentov 
 povečevanje velikosti vzajemnega sklada zaradi sprememb varčevalnih navad ljudi  
 možnost doseči še večji tržni delež kot v primeru generične rasti 

OMEJITVE IN OVIRE 
 prihod novih slovenskih vzajemnih skladov 
 po 1. maju 2004 prosto trženje tujih vzajemnih skladov v Sloveniji  

Vir: Magistrsko delo 
 
7.2.3. Prispevčna analiza 
 
Prispevčna analiza izvajanja diverzificirane rasti, kot strategije rasti Ilirike DZU, je 
narejena za poslovno leto 2004 in 2005. V tabeli 21 (stran 74) so prikazani samo tisti 
prihodki in stroški, ki so relevantni pri izvajanju diverzifikacije. Eksplicitni prihodki so 
tisti dejanski prihodki, ki so posledica diverzificirane rasti. Ti prihodki so višji kot pri 
generični rasti in so iz naslova povečanja obsega sredstev v upravljanju ter povečanja 
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vplačil vlagateljev. Na drugi strani pa so eksplicitni stroški pri diverzificirani rasti višji kot 
pri generični rasti. Eksplicitni stroški so posledica povečanja postavk v tabeli 22 (stran 75) 
in zajemajo redno delo (potreba po več zaposlenih), prenos administrativnih storitev 
(povečanje obsega sredstev v upravljanju zaradi novih skladov), marketing (malenkostno 
povečanje stroškov marketinga) ter ostali stoški, ki so manjše velikosti (pisarniški 
material, propagandni material, revizija itd.). Oportunitetnih prihodkov ni iz enakih 
razlogov kot pri generični rasti. Oportunitetni stroški so izgubljeni prihodki zaradi 
neizvajanja generične rasti (tabela 14, str. 67). V prispevčni analizi so relevantni še bodoči 
prihodki in stroški, ki pa so v naši analizi zanemarjeni iz enakega razloga kot pri generični 
rasti. 
 
Razlika med vsemi relevantnimi prihodki in stoški je prispevek diverzificirane rasti. Za 
medsebojno primerjavo obeh prispevkov, je potrebno prispevek v letu 2005 diskontirati na 
vrednost v letu 2004. Prispevek v primeru diverzifikacije je že v prvem letu pozitiven, zato 
je smiselno, da Ilirika DZU izvaja diverzifikacijo.  
 
Tabela 21: Prispevčna analiza v primeru izvajanja diverzificirane rasti Ilirike DZU    
Strategija rasti:  diverzificirana rast    v mio SIT
 A) prihodki B) stroški A) - B) 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Eksplicitni 35,83 115,67 11,50 15,95 24,33 99,72 
Oportunitetni 0,00 0,00 24,00 64,00 -24,00 -64,00 
Bodoči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Prispevek 0,33 35,72 
    Prispevek* 0,33 34,51** 

* diskontiran prispevek: PV=SV (1+i) pri tem je i=3,5% 
**  diskontiran na leto 2004 
Vir: Lastni izračun 
 
7.2.4. Finančna analiza 
 
Pozitivni prispevek v prispevčni analizi, ki upošteva vse relevantne prihodke in stroške 
izvajanja diverzifikacije kot strategije rasti, potrjuje smiselnost izvajanja omenjene 
strategije rasti v Iliriki DZU. Zato v nadaljevanju sledi podrobna finančna analiza 
diverzifikacije kot strategije rasti, ki poleg analize čiste diverzifikacije (obvezniški in 
delniški vzajemni sklad) vključuje tudi že v predhodnem poglavju izvedeno finančno 
analizo generične rasti Ilirike DZU z obstoječim VS Modra kombinacija. Rast obstoječega 
vzajemnega sklada ne bomo več obravnavali, saj veljajo vsa spoznanja iz predhodnega 
poglavja. Pred samo izvedbo podrobne finančne analize moramo še podrobno opredeliti 
nova vzajemna sklada.  
 
Cilj obvezniškega vzajemnega sklada je, da v primeru negativnih trendov na kapitalskih 
trgih, prepreči odlive sredstev iz drugih bolj tveganih vzajemnih skladov. Poleg 
omenjenega bi bil namenjen tudi skupini vlagateljev, ki so nenaklonjeni tveganju in 
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hočejo stabilen in stalen donos. Predvideni nominalni letni donos obvezniškega 
vzajemnega sklada bi se gibal okoli 7 odstotkov in bi bil dosežen na podlagi dohodkovnih 
ter kapitalskih donosov, doseženih pri prodaji obveznic. Stroški upravljanja takšnega 
vzajemnega sklada so nižji v primerjavi z delniškim vzajemnim skladom, zato je nižja tudi 
upravljavska provizija, ki bo znašala 1 odstotek od povprečne letne vrednosti sredstev. 
Takšno provizijo ima tudi konkurenca. Prav tako bo nižja tudi vstopna proizija, ki bi za 
obvezniški vzajemni sklad znašala 2 odstotka, izstopna provizija pa se ne bo zaračunavala. 
 
Namen delniškega vzajemnega sklada bo pritegniti skupino vlagateljev, ki so pripravljeni 
prevzemati večje tveganje ob večjem pričakovanem donosu. Pričakovani nominalni letni 
donos delniškega vzajemnega sklada naj bi se gibal na ravni 16 odstotkov. Stroški 
upravljanja delniškega sklada so bistveno višji, zato bo upravljavska provizija 3 odstotke 
od povprečne letne vrednosti sredstev. Vstopna provizija za delniški vzajemni sklad bo 
znašala 3 odstotke, izstopna provizija pa bi enako kot pri ostalih vzajemnih skladih, ki jih 
upravlja Ilirika DZU, znašala 0 odstotkov. 
 
V tabeli 22 so prikazani predvideni letni stroški izvajanja diverzifikacije, vanjo je vključen 
tudi obstoječi VS Modra kombinacija. V primerjavi z generično rastjo vidimo, da se 
stroški zaradi izvajanja diverzifikacije povečajo za dobrih 10 odstotkov (porast iz 99,80 na 
111,30 mio SIT) v letu 2004. Povečanje je na račun stroškov dela in administrativnih 
storitev, ostali stroški praktično ostanejo nespremenjeni. Stroški marketinga se minimalno 
povečajo, saj bo Ilirika DZU poleg obstoječega vzajemnega sklada hkrati oglaševala tudi 
dva nova, uprabljala pa bo tudi obstoječe tržne poti.   
 
Tabela 22: Predvideni stroški Ilirike DZU v primeru izvajanja diverzifikacije  
Predvideni letni stroški 2004 

(mio SIT) 
2005 

(mio SIT) 
Indeks 05/04

 
Redno delo (5 v letu 2004, 6 v letu 2005) 35,00 45,00 1,29 
Prenos administ. storitev - obvezniški VS * 0,30 1,00 3,33 
Prenos administ. storitev - obstoječi VS ** 6,50 13,50 2,08 
Prenos administ. storitev - delniški VS *** 0,70 3,00 4,29 
Marketing 48,00 96,00 2,00 
Revizija 1,60 1,70 1,06 
Taksa nadzora ATVP 1,00 1,10 1,10 
Razne članarine 0,60 0,60 1,00 
Javne objave (letno poročilo, skupščina itd.) 1,00 1,00 1,00 
Najemnina, PTT, voda, elektrika itd. 10,00 11,00 1,10 
Pisarniški material 0,60 0,70 1,17 
Propagandni material 5,00 6,00 1,20 
Drugi stroški 1,00 1,00 1,00 
Skupaj 111,30 181,60 1,63 
Opomba: strošek prenosa administrativnih storitev znaša 0,1 odstotka povprečne letne vrednosti ČVS. 
* povprečna letna vrednost ČVS znaša 300 mio SIT (2004) in 1,0 mrd SIT (2005) 
** povprečna letna vrednost ČVS znaša 6,5 mrd SIT (2004) in 13,5 mrd SIT (2005) 
** povprečna letna vrednost ČVS znaša 700 mio SIT (2004) in 3,0 mrd SIT (2005) 
Vir: Lastni izračun 
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V tabeli 23 so prikazani prihodki Ilirike DZU, ki so sestavljeni iz upravljanja vseh treh 
vzajemnih skladov. Največji prihodek je ustvarjen z obstoječim VS Modra kombinacija. 
Primerjava med prihodki, ki so posledica izvajanja generične in diverzificirane rasti, nam 
pokaže večjo vrednost prihodkov pri diverzificirani rasti (za približno 20 odstotkov v letu 
2004). V naslednjih letih lahko pričakujemo še nadaljne povečevanje razlike med prihodki 
v korist diverzificirane rasti.  
 
Tabela 23: Predvideni prihodki Ilirike DZU za leto 2004 in 2005 v primeru izvajanja 
diverzifikacije kot strategije rasti 
Predvideni letni prihodki  2004 

(mio SIT) 
2005 

(mio SIT) 
Indeks 05/04

 

Upravljavska provizija (1 %) - obvezniški VS  3,00 10,00 3,33 
Upravljavska provizija (2 %) - obstoječi VS  130,00 270,00 2,08 
Upravljavska provizija (2,5 %) - delniški VS  17,50 75,00 4,29 
Vstopna provizija (2,0 %) - obvezniški VS  3,33 6,67 2,00 
Vstopna provizija (2,8 %) - obstoječi VS  43,00 75,00 1,74 
Vstopna provizija (3,0 %) - delniški VS  12,00 24,00 2,00 
Skupaj 208,83 460,67 2,21 
Opomba: 
- povprečna letna vrednost ČVS za obvezniški VS znaša 300 mio SIT (2004) in 1,0 mrd SIT (2005), za delniški VS 
znaša 700 mio SIT (2004) in 3,0 mrd SIT (2005), za obstoječi VS so vrednosti enake kot pri generični rasti;  
- vplačila za obvezniški VS znašajo 500 mio SIT (2004) in 1,0 mrd SIT (2005), za delniški VS znašajo 1,2 mrd SIT 
(2004) in 2,4 mrd SIT (2005), za obstoječi VS so vrednosti enake kot pri generični rasti. Od vseh vplačil vlagateljev jih 
je 1/3 pridobljenih preko družbe za upravljanje.   
 
Vir: Lastni izračun 
 
Povečanje čistega dobička Ilirike DZU je že v prvem letu višji kot v primeru generične 
rasti. V naslednjih letih poslovanja se bo razlika v korist diverzifikacije še povečevala 
(tabela 24). 
 
Tabela 24: Dobiček poslovnega leta za leto 2004 in 2005 v primeru izvajanja 
diverzifikacije kot strategije rasti 

 2004 2005 Indeks 05/04 
 

A. prihodki (mio SIT) 208,83 460,67 2,21 
B. stroški (mio SIT) 111,30 181,60 1,63 
Dobiček (mio SIT) 97,53 279,07 2,86 
Davek (mio SIT)* 19,51 55,81 2,86 
Čisti dobiček (mio SIT) 78,02 223,26 2,86 
* efektvna davčna stopnja znaša 20 odstotkov  
 
Vir: Lastni izračun 
 
Tudi za diverzificirano rast Ilirike DZU je narejena bilanca stanja za poslovno leto 2004 in 
2005 na podlagi ugotovljenih dobičkov. V bilanci stanja se zaradi povečanja postavke čisti 
poslovni izid obračunskega obobja na pasivi, na aktivi poveča postavka opredmetena 
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osnovna sredstva in postavka kratkoročne finančne naložbe, in sicer v razmerju 1/2:1/2 za 
vrednost povečanja postavke čisti poslovni izid obračunskega obdobja. 
 
Tabela 25: Bilanca stanja v primeru izvajanja diverzificirane rasti Ilirike DZU 
BILANCA STANJA: DIVERZIFICIRANA 
RAST 

2003 2004 2005 

 
SREDSTVA 130.890 208.910 432.170 
  A. STALNA SREDSTVA 31.376 70.386 182.016 
  neopredmetena dolgoročna sredstva 1 1 1 
  opredmetena osnovna sredstva 403 *39.413 *151.043 
  dolgoročne finančne naložbe 30.972 30.972 30.972 
  B. GIBLJIVA SREDSTVA 99.514 138.524 250.154 
  zaloge 0 0 0 
  dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 
  kratkoročne poslovne terjatve 7.629 7.629 7.629 
  kratkoročne finančne naložbe 88.534 *127.544 *239.174 
  gotovina 3.351 3.351 3.351 
  C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 

 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 130.890 208.910 432.170 
  A. KAPITAL 90.614 168.634 391.894 
  osnovni kapital 85.000 85.000 85.000 
  kapitalske rezerve 0 0 0 
  rezerve iz dobička 274 274 274 
  preneseni čisti poslovni izid 224 383 78.403 
  čisti poslovni izid obračunskega obdobja 159 78.020 223.260 
  prevrednotovalni popravek kapitala 4.957 4.957 4.957 
  B. REZERVACIJE 0 0 0 
  C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 38.885 38.885 38.885 
  dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 27.900 27.900 27.900 
  kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 10.985 10.985 10.985 
  D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.391 1.391 1.391 
* postavka se poveča za 50 odstotkov vrednosti postavke čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. 
Vir: Letno poročilo Ilirike DZU za leto 2003 ter lastni izračun 
 
Tabela 26: Finančni kazalniki v primeru izvajanja diverzificirane rasti Ilirike DZU 
DIVERZIFICIRANA RAST  
Kazalniki: 2003 2004 2005 indeks 04/03 indeks 05/04 
Rast prodaje (mio SIT) 67,00 208,83 460,67 311,7 220,6
Rast dobička (mio SIT) 0,16 78,02 223,26 49.069,2 286,2
Rast števila zaposlenih (-) 4,00 5,00 6,00 125,0 120,0
Prodaja / št. zaposlenih (mio SIT) 16,75 41,77 76,78 249,3 183,8
Dobiček / št. zaposlenih (mio SIT) 0,04 15,60 37,21 39.255,3 238,5
Donos na zaposleni kapital ROCE (%) 0,13 49,63 66,48 36.989,0 134,0
Donos na lastniški kapita ROSC (%) 0,18 46,27 56,97 26.366,9 123,1
Dobiček / prodaja (-) 0,00 0,37 0,48 15.743,1 129,7
Current ratio (-) 9,06 12,61 22,77 139,2 180,6
Quick ratio (-) 9,06 12,61 22,77 139,2 180,6
Vir: Lastni izračun 
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Ocena finančne pozicije Ilirike DZU je razvidna v tabeli 26 (stran 77). Prikazani finančni 
kazalniki v primeru diverzificirane rasti dajejo še boljše rezultate, kot v primeru generične 
rasti. Enako velja pri dobičku, prodaji ter pri donosu na zaposleni kapital in dolžniški 
kapital, ki v prvem letu doseže skoraj 50% donosnost. Zelo visoka je tudi vrednost 
kratkoročnega koeficienta (current ratio) ter pospešenega koeficienta (quick ratio), pri 
čemer je razlog enak kot pri generični rasti.  
 
7.3. Nakup in prodaja licence ali franšize kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
7.3.1. Možnosti izvajanja strategije rasti 
 
Strategijo rasti s pomočjo franšize ali licence lahko združimo skupaj, saj imata obe 
strategiji veliko skupnih značilnosti. Že na začetku lahko rečemo, da zaradi specifičnosti 
področja investicijskih skladov in družb za upravljanje praktično ne obstaja možnost za 
franšizo ali licenco. Nemogoče bi bilo prodajati zaokroženi poslovni koncept, ki bi ga 
prodajalec franšize prodajal drugim družbam, kot kompleten posel. Lahko bi naprimer, kot 
franšizo prodajali način trženja investicijskih skladov. Pojavi se vprašanje, kdo bi bil 
kupec omenjene franšize, saj vsaka družba za upravljanje razvija svojo lastno strategijo 
trženja.  
 
Kompleksnost področja investicijskih skladov kaže tudi postopek ustanavljanja družbe za 
upravljanje. Družba za upravljanje, ki se odloči za dejavnost upravljanja investicijskih 
skladov mora pridobiti za to dejavnost predhodno dovoljenje ATVP. Pri tem mora 
izpolnjevati določene stroge zakonske pogoje (kadrovske, tehnične, višino osnovnega 
kapitala, obvladovanje tveganja itd.). Minimalni potrebni osnovni kapital družbe za 
upravljanje, ki bo upravljala vzajemni sklad je 50 mio SIT in se s številom investicijskih 
skladov povečuje po stopnji 25 mio SIT za vsak novi sklad v upravljanju. Minimalno 
število zaposlenih oseb v družbi za upravljanje mora biti sedem po ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 
110/02) in njegovimi podzakonskimi akti. Družba za upravljanje mora pridobiti tudi 
dovoljenje za ustanovitev vzajemnega sklada. Vse našteto pomeni zelo velik finančni 
zalogaj za družbo za upravljanje že na samem začetku in zapira vrata uporabi licence ali 
franšize kot strategiji rasti. Iz omenjenih razlogov lahko zaključimo, da teoretično sicer 
obstajajo možnosti za strategijo rasti preko licence ali franšize, vendar praktično nista 
izvedljivi. Potrebno je preveč časa in financ. 
 
V tabeli 27 (stran 79) je na podlagi ugotovljenega prikazana SWOT analiza v primeru 
licence in franšize kot strategije rasti Ilirike DZU. V prvem koraku so opredeljene 
prednosti in slabosti izvajanja strategije rasti, v drugem pa možnosti in omejitve pri 
izvajanju strategije rasti. 
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Tabela 27: SWOT analiza licence ali franšize kot strategije rasti Ilirike DZU 
Strategija rasti: LICENCA IN FRANŠIZA 
 PREDNOSTI: 
 teoretična možnost nakupa zaokroženega poslovnega koncepta 

SLABOSTI: 
 praktično ni možnosti za izvedbo  
 sorazmerno veliko število zaposlenih ob samem začetku delovanja (min. 7 oseb) 

MOŽNOSTI: 
 možnost prodaje razvitega koncepta načina trženja investicijskih skladov 
 z hitrim vstopom na trg pridobiti nove vlagatelje 
 povečevanje velikosti vzajemnega sklada zaradi spremembe varčevalnih navad ljudi  

OMEJITVE IN OVIRE 
 zapleten in dolgotrajen postopek pridobivanja dovoljenj s strani nadzornega organa (ATVP) 
 potreben velik obseg financ (min 50 mio SIT za ustanovitev DZU) 

Vir: Magistrsko delo 
 
7.4. Skupni posel kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
7.4.1. Možnosti izvajanja strategije rasti 
 
Izvedba skupnih poslov je možna strategija rasti družbe za upravljanje, vendar je tudi pri 
tej strategiji rasti pred samo realizacijo potrebno pridobiti dovoljenje nadzornega organa 
(ATVP). Trenutno je na slovenskem trgu vzajemnih skladov malo možnosti, da bi prišlo 
do skupnih poslov v pravem pomenu besede. To pomeni, da bi dve ali več družb za 
upravljanje ustanovilo novo družbo za upravljanje z namenom skupne izvedbe določenega 
posla. Možna je posebna oblika skupnih poslov v obliki strateških partnerstev, kjer je 
sporazum le verbalne narave. V mislih imam predvsem področje trženja in vzpostavljanja 
distribucijskih kanalov. Skupni posli nikakor ne smejo biti mišljeni v smeri upravljanja z 
naložbami vzajemnih skladov. ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) to izrecno prepoveduje, 
družbi za upravljanje pa v takem primeru grozi odvzem licence upravljanja investicijskih 
skladov. 
 
Večja možnost za izvedbo skupnih poslov obstaja v primeru vstopa na nove trge. V mislih 
imam novo nastajajoče trge v državah bivše Jugoslavije. Po umiritvi razmer na tem 
področju vsekakor obstaja velik tržni potencial. Ravno skupni posli bi bili za Iliriko DZU 
najbolj primerna oblika vstopa na te trge. Družba za upravljanje bi prenašala svoje znanje, 
izkušnje in tehnologijo na partnerja na novem trgu, partner pa bi ji nudil svoja spoznanja 
domačega - lokalnega trga (zakoni, omejitve, nevarnosti, analiza lokalnega trga 
vrednostnih papirjev, varčevalne navade ljudi, kultura itd.). Izvedba skupnega posla bi bila 
lahko realizirana preko ustanovitve nove družbe za upravljanje, lahko pa bi šlo samo za 
prenos znanja in tehnologije na partnersko družbo v tuji državi. Ilirika DZU bi imela vpliv 
na upravljanje tako v primeru novo nastale družbe družbe za upravljanje, kot tudi v 
primeru prenosa znanja na partnersko družbo. Vsekakor bi bile nadzorne pravice in 
upravljavska provizija urejene z ustrezno pogodbo. 
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V tabeli 28 je na podlagi ugotovljenega prikazana SWOT analiza v primeru skupnih 
poslov kot strategije rasti Ilirike DZU. V prvem koraku so opredeljene prednosti in 
slabosti izvajanja skupnih poslov, v drugem pa možnosti in omejitve izvajanja skupnih 
poslov. 
 
Tabela 28: SWOT analiza skupnih poslov kot strategije rasti Ilirike DZU 
Strategija rasti: SKUPNI POSLI 
 PREDNOSTI: 
 pridobimo manjkajoče znanje od partnerja 
 zmanjšamo možnost neuspeha novega projekta zaradi sodelovanja dveh partnerjev 

SLABOSTI: 
 izguba nadzora nad partnerjem 
 izigravanje partnerjev pri sporazumih verbalne narave 

MOŽNOSTI: 
 enostaven in hiter način za vstop na novi trg (npr. države bivše Jugoslavije) 
 pridobimo znanje in informacije na lokalnem trgu 

OMEJITVE IN OVIRE 
 zelo majhna možnost za izvedbo skupnih poslov v Sloveniji 
 potrebno pridobiti dovoljenja nadzornega organa (ATVP) 

Vir: Magistrsko delo 
 
7.5. Mreženje kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
7.5.1. Možnosti izvajanja strategije rasti 
 
Mreženje in podpogodbeništvo je v primeru družbe za upravljanje izvedljivo. Sam  
ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) v 5. členu dopušča, da družba za upravljanje s pogodbo 
prenese posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma posle na drugo 
osebo. Storitve upravljanja investicijskih skladov, ki jih družba za upravljanje skladno z 
ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) lahko prenese na drugo osebo so:   
 
- upravljanje premoženja investicijskih skladov, 
- trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih kuponov investicijskih skladov, 
- administrativne storitve, 
 - druge storitve potrebne za učinkovito upravljanje premoženja investicijskih skladov. 
 
V primeru, da družba za upravljanje prenese posamezno storitev upravljanja na drugo 
osebo mora predhodno pridobiti dovoljenje ATVP. Sam prenos določene storitve 
upravljanja ne sme biti izveden v smeri zmanjšanja učinkovitosti upravljanja in nadzora 
nadzornega organa. Oseba, na katero se po pogodbi prenese določena storitev upravljanja 
investicijskih skladov, ne sme storitve prenesti na tretjo osebo, ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 
110/02) to izrecno prepoveduje. 
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7.5.2. Nastajanje mrežnih struktur 
 
Ilirika DZU je že pred časom izvedla prenos določene storitve upravljanja investicijskega 
sklada, in sicer prenos storitev trženja na druge osebe (pooblaščeni agenti za trženje 
investicijskih kuponov VS Modra kombinacija). Najpomembnejši pooblaščeni agent je 
Ilirika turizem, ki preko svoje mreže poslovalnic praktično pokriva celotno področje 
Slovenije. Izločanje trženja je pripeljalo do večje specializacije in učinkovitosti 
poslovanja, omogočilo lažje dosegljivost vlagateljev v Sloveniji, povečanje produktivnosti 
ter inovacije v marketingu. 
 
Proces izločanja se lahko nadaljuje tudi v drugih storitvah. Ilirika DZU lahko skladno z 
ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) izloči, prenese na drugo osebo tudi administrativne 
storitve. Seveda mora predhodno pridobiti dovoljenje ATVP. Prednost prenosa 
administracije na drugo osebo se kaže pri nižjih stroških delovne sile, s tem odpadejo 
stroški vzdrževanja drage in zahtevne programske opreme za dnevno vrednotenje naložb 
vzajemnih skladov. ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) nalaga družbam za upravljanje, da 
morajo imeti minimalno zaposlenih sedem oseb. Trenutno so v Iliriki DZU zaposlene štiri 
osebe, z izločanjem bi se kot zaposleni šteli tudi zaposleni pri pravnih osebah, ki po 
pogodbi opravljajo posamezne storitve. Sam proces izločanja bi omogočal, da se družba za 
upravljanje specializira samo v upravljanju premoženja investicijskih skladov, ostale 
storitve pa prenese na druge osebe. 
  
V tabeli 29 je na podlagi ugotovljenega prikazana SWOT analiza v primeru izvajanja 
mreženja kot strategije rasti Ilirike DZU. V prvem koraku so opredeljene prednosti in 
slabosti izvajanja strategije rasti, v drugem pa možnosti in omejitve izvajanja strategije 
rasti. 
 
Tabela 29: SWOT analiza mreženja in podpogodbeništva kot strategije rasti Ilirike DZU 
Strategija rasti: MREŽENJE IN PODPOGODBENIŠTVO 
 PREDNOSTI: 
 zmanjšanje stroškov delovne sile, programske opreme 
 povečanje učinkovitosti in produktivnosti 
 večja specializacija v osnovno dejavnost (upravljanje premoženja) 

SLABOSTI: 
 s prenosom dela storitev upravljanja na drugo osebo se lahko zmanjša nadzor nad tem delom 
 izigravanje partnerjev pri sporazumih verbalne narave 

MOŽNOSTI: 
 zagotoviti zakonski zahtevi o minimalnem potrebnem št. zaposlenih (7 oseb)  
 možnosti inovacij in novih pristopov 

OMEJITVE IN OVIRE 
 potrebno pridobiti dovoljenja nadzornega organa (ATVP) 

Vir: Magistrsko delo 
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7.5.3. Prispevčna analiza 
 
Primerjava stroškov administracije v primeru izločanja le-te pogodbenemu partnerju je 
narejena ob določenih predpostavkah. Stroški prenosa administrativnih storitev na 
skrbniško banko so določeni na podlagi izbranih ponudb. Največkrat znašajo v višini 0,1 
odstotka povprečne letne vrednosti sklada. Ti stroški ob velikosti sklada 4 mrd SIT 
znašajo 4 mio SIT na letni ravni (tabela 30). V primeru, da družba za upravljanje sama 
upravlja administrativne storitve, pa ti stroški narastejo na 14,2 mio SIT na letni ravni 
(tabela 31). Stroški nakupa nove programske opreme so ocenjeni na podlagi prejetih 
ponudb. Pri stroških vzdrževanja programske opreme velja opozorilo, da se ti večajo z 
rastjo vrednosti vzajemnega sklada in števila investicijskih skladov, ki jih družba za 
upravljanje upravlja. Upoštevati moramo še stroške delovne sile, pri tem pa 
predpostavljamo dva zaposlena.  
 
Tabela 30: Letni stroški Ilirike DZU  
Prenos administrativnih storitev: 
Stroški: Spremenljivost Letni stroški administracije 

(mio SIT) 
- outsourcing  
  0,1% od letne vrednosti sklada (ČVS) 

raste s povečanjem 
ČVS 

4,00 

Skupaj:  4,00 
Vir: Lastni izračun 
 
Tabela 31: Letni stroški Ilirike DZU  
Administrativne storitve opravljene znotraj Ilirike DZU: 
Stroški: Spremenljivost Letni stroški administracije 

(mio SIT) 
 - nakup novega programa fiksni strošek 4,00 
 - vzdrževanje programa 
150.000 SIT/mesec 

raste s povečanjem  
ČVS 

1,80 

 - delovna sila 
700.000 SIT/mesec (2 osebi)  

spremenljivi strošek 8,40 

Skupaj:  14,20 
Vir: Lastni izračun 
 
Primerjava stroškov prikaže, da v primeru izločanja administracije Ilirika DZU prihrani 
približno 10 mio SIT na letni ravni, ob predpostavki, da je povprečna letna vrednost 
sklada 4 mrd SIT. Z rastjo velikosti VS Modra kombinacija se bo ta vrednost še 
povečevala, saj bo v primeru neizločanja administracije potrebno zaposliti nove ljudi. Zato 
je nujno, da Ilirika DZU izloči administrativne storitve ter jih prenese na pogodbenega 
partnerja.  
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Tabela 32: Prispevčna analiza v primeru izvajanja mreženja kot strategije rasti Ilirike 
DZU    
v mio SIT A) prihodki B) stroški A) – B) 
 2004 2004 2004 
Eksplicitni 0,00 4,00 -4,00 
Oportunitetni 14,20 0,00 14,20 
Bodoči 0,00 0,00 0,00 

  Prispevek 10,20 
Vir: Lastni izračun 
 
7.6. Spojitve, pripojitve in prevzemi kot strategija rasti Ilirike DZU 
 
7.6.1. Nakup družbe za upravljanje Rdeča pika 
 
Iz predstavitve družbe za upravljanje Ilirika DZU je razvidno, da je bila ta strategija že 
uporabljena v letu 2000 z nakupom družbe za upravljanje Rdeča pika in preimenovanjem 
le-te v Iliriko DZU. Prednost nakupa družbe za upravljanje s strani Ilirike se je pokazala v 
tem, da je pridobila v upravljanje že obstoječi vzajemni sklad. Nakup je pomenil prevzem 
obstoječega, že preizkušenega posla, samostojna ustanovitev družbe za upravljanje in 
vzajemnega sklada pa bi zahtevala preveč časa (pridobivanje dovoljenj s strani ATVP). V 
primeru nakupa ni bilo potrebno razvijati novega finančnega proizvoda (vzajemnega 
sklada), omogočen je bil tudi takojšnji vstop na trg, ki se še vedno razvija in raste. Več o 
nakupu Rdeče pike najdemo v poglavju 6.1. 
 
7.6.2. Možnosti izvajanja strategije rasti 
 
Strategija rasti s spojitvijo, pripojitvijo ali prevzemom je sedaj na področju investicijskih 
skladov težko izvedljiva. Za izvajanje omenejene strategije rasti bi bil potreben prevelik 
obseg financ, saj se je po letu 2000 premoženje družb za upravljanje in investicijskih 
skladov močno povečalo. Takšnega obsega financ pa Ilirika DZU nima. Sicer trenutno 
stanje na področju investicijskih skladov in družb za upravljanje dopušča dve možni 
strategiji za izvedbo spojitev, pripojitev in prevzemov. V prvem primeru gre lahko za 
spojitev, pripojitev ali prevzem družbe za upravljanje. V tem primeru bi prevzemna družba 
za upravljanje pridobila v upravljanje tudi investicijske sklade, ki jih je prevzeta družba za 
upravljanje upravljala. Seveda mora prevzemna družba za upravljanje pridobiti predhodno 
dovoljenje ATVP. V drugem primeru gre za prevzem samo določenega investicijskega 
sklada, ki je možen v primeru, ko ATVP zaradi nepravilnosti v poslovanju posamezne 
družbe za upravljanje tej odvzame licenco za upravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov. ATVP potem od vseh ostalih družb za upravljanje izbere novo upravljalsko 
družbo investicijskega sklada.  
 
Zaradi zelo velikega potrebnega obsega financ obstaja možnost izvajanja omenjene 
strategije rasti samo pri bankah. Banke bi s prevzemom kake obstoječe družbe za 
upravljanje pridobile v upravljanje tudi investicijski sklad. S tem načinom bi preusmerile 
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odliv sredstev iz bančnih vlog v prevzeti investicijski sklad. Tako bi banke obdržale v 
svojih rokah sredstva varčevalcev ter preprečile zmanjševanje bančnih vlog varčevalcev, 
ki so posledica vse nižjih obrestnih mer in visokih donosov vzajemnih skladov. 
 
V Sloveniji smo sicer še vedno priča koncentraciji lastništva, ki prehaja v zadnjo fazo. 
Izvedene so bile nekatere pripojitve, kjer so večje družbe za upravljanje pripojile manjše 
in s tem pridobile investicijske sklade. Če pogledamo področje vzajemnih skladov, je bila 
takšna aktivnost opažena v primeru združitve Abanke in Banke Vipe. Obe omenjeni banki 
sta imeli ustanovljeni svoji družbi za upravljanje, ki sta upravljali vzajemne sklade. 
Združitev bank je imela za posledico prenos upravljanja vzajemnih skladov na Abančno 
družbo za upravljanje tako, da ta sedaj upravlja štiri vzajemne sklade.  
  
V tabeli 33 je na podlagi ugotovljenega prikazana SWOT analiza v primeru spojitev, 
pripojitev in prevzemov kot strategije rasti Ilirike DZU. V prvem koraku so opredeljene 
prednosti in slabosti izvajanja strategije rasti, v drugem pa možnosti in omejitve izvajanja 
strategije rasti. 
 
Tabela 33: SWOT analiza spojitev, pripojitev in prevzemov kot strategije rasti Ilirike DZU 
Strategija rasti: SPOJITVE, PRIPOJITVE IN PREVZEMI 
 PREDNOSTI: 
 ohranjanje tržnega deleža (možnost povečanja) 
 hiter vstop na trg vzajemnih skladov 

SLABOSTI: 
 potreben velik obseg financ 
 druge strategije rasti zahtevajo manj financ 

MOŽNOSTI: 
 možen nakup družbe za upravljanje ali samo investicijskega sklada 
 možnosti na novo nastajajočih trgih (države bivše Jugoslavije) 

OMEJITVE IN OVIRE 
 potrebno pridobiti dovoljenja nadzornega organa (ATVP) 

Vir: Magistrsko delo 
 
Zaključimo lahko, da je omenjena strategija rasti za Iliriko DZU na slovenskem trgu v tem 
trenutku zelo težko izvedljiva. Strategija bi bila smiselna samo v primeru, ko bi ATVP 
kateri izmed družb za upravljanje zaradi nepravilnosti pri upravljanju odvzela licenco 
upravljanja. Ilirika DZU bi tako lahko prevzela upravljanje njenega investicijskega sklada. 
Strategija rasti je smiselna tudi v primeru, da bi družba za upravljanje pridobila 
premoženje po nižji ceni ter vstopila na novi trg. Ta možnost je zanimiva predvsem v 
državah bivše Jugoslavije, kjer je trg investicijskih skladov šele v fazi nastajanja. Na 
koncu je potrebno še opozoriti, da prevzema, pripojitve in spojitve ni možno izvesti brez 
predhodnega dovoljenja ATVP. 
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8. SKLEP 
 
Največkrat izmed množice ciljev, ki jih ima podjetje, izstopa cilj maksimizacije dobička. 
Maksimiziranje dobička je tudi osrednji cilj v družbi za upravljanje Ilirika DZU. Lastnik 
Ilirike DZU pričakuje, da se bo njegovo premoženje, vloženo v družbo za upravljanje, 
maksimalno povečalo. Pričakovanje lastnika bo uresničeno le z maksimiziranjem tržne 
vrednosti Ilirike DZU, kar je povezano z njeno rastjo, ki se bo odražala s povečevanjem 
prihodkov, dobička, števila zaposlenih itd.. Ilirika DZU, lahko ustvarja prihodke izključno 
iz naslova upravljavske provizije investicijskih skladov, zato je njen cilj čimvečji obseg 
sredstev zbranih v investicijskih skladih. Večanje obsega sredstev v investicijskih skladih 
bo Ilirika DZU dosegla z izbiro najprimernejše strategije rasti. Pravilna izbira strategije 
rasti Ilirike DZU bo po drugi strani služila za ohranjanje tržnega deleža, zaradi vse večje 
domače in tuje konkurence. Trenutno v Sloveniji deluje 21 vzajemnih skladov, po 
neuradnih podatkih pa naj bi se število vzajemnih skladov v letu 2004 povečalo na 30. Z 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo se bo konkurenca še povečala zaradi ponudbe tujih 
vzajemnih skladov.  
 
Na osnovi narejene analize dosedanje rasti Ilirike DZU in analize izvajanja posameznih 
strategij rasti, med katerimi lahko izbiramo v trenutni fazi rasti, sem testiral hipotezo, da je 
sedaj izbrana generična rast Ilirike DZU pravilna. Pri tem moram opozoriti, da je bila 
vsaka možna strategija rasti Ilirike DZU, pregledana tudi v luči zakonskih omejitev, ki jih 
postavlja ZISDU-1 (Ur. l. RS, št. 110/02). 
 
Iz analize dosedanje rasti Ilirike DZU lahko povzamem, da družba za upravljanje po 
desetih letih delovanja vstopa v fazo rasti v osnovnem faznem modelu. Pri tem ima 
izpolnjene vse potrebne pogoje, ki jih hitro rastoče podjetje potrebuje. Ilirika DZU ima 
rastoči trg, saj se z 230 USD zbranih v vzajemnih skladih na prebivalca Slovenija uvršča 
med države z najmanjšim obsegom sredstev zbranih v vzajemnih skladih na prebivalca. 
Drugi potrebni pogoj se nanaša na ustrezen obseg financ. Ugotovil sem, da za 
uresničevanje strategije rasti Ilirika DZU ne potrebuje dolžniškega kapitala, ker lahko 
sama v zelo kratkem času generira ustrezen obseg financ. Ustrezen obseg financ bo 
dosežen z učinkovitim marketingom, ki bo povzročil priliv novih sredstev v vzajemni 
sklad, kar bo imelo za posledico dvig prihodkov iz naslova upravljavske provizije. 
Kritičen element pri rasti predstavlja obstoječa organizacijska struktura. V primeru 
nadaljevanja rasti z obstoječo organizacijsko strukturo, bo ta z rastjo Ilirike DZU postala 
zaviralni element. Še več, lahko celo ogrozi sam obstoj Ilirike DZU. Organizacijska 
struktura bo morala slediti spremembam, ki bodo posledica hitre rasti Ilirike DZU, zato je 
smiselno, da se le-ta preoblikuje, vodenje bo postalo bolj formalno, posamezne naloge se 
bodo izvajale v posameznih oddelkih, vodje oddelkov pa bodo odgovorni za učinkovito 
odvijanje posameznih poslovnih procesov.  
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S tem, ko ima Ilirika DZU izpolnjene vse potrebne pogoje za rast, je naloga vodstva izbira 
najprimernejše strategije rasti. Vodstvo Ilirike DZU je izbralo generično rast. Podrobna 
analiza sprva pokaže generično rast za zelo primerno strategijo rasti, pri čemer gre za 
nadaljevanje upravljanja obstoječega VS Modra kombinacija. Poudarek pri omenjeni 
strategiji rasti je na učinkovitem marketingu in gradnji servisa za vlagatelje. Podrobna 
prispevčna analiza z negativnim prispevkom opozori, da zaradi oportunitetnih stroškov, ki 
so posledica neizvajanja diverzifikacije, to ni najprimernejša strategija rasti. Finančna 
analiza pa sicer prikaže zelo visoko donosnost kapitala, rast prihodkov od prodaje in 
dobička že v prvem letu izvajanja generične rasti, vendar so te postavke pri izvajanju 
diverzifikacije še boljše.  
 
Podrobna analiza diverzifikacije kot strategije rasti Ilirike DZU prikaže, da je ta strategija 
najprimernejša. Diverzifiacija je mišljena v smeri ustanovitve še dveh novih vzajemnih 
skladov, kar pomeni, da bi Ilirika DZU upravljala tri različne vzajemne sklade (obstoječi 
VS Modra kombinacija ter dva nova). Pri VS Modra kombinacija bi šlo za nadaljevanje 
rasti obstoječega posla, z dvema novima vzajemnima skladoma pa bi se izvajala 
diverzifikacija na obstoječem trgu z razvojem novega proizvoda. Podrobna prispevčna 
analiza diverzifikacije prikaže pozitiven prispevek, prav tako tudi finančna analiza z 
visokim dobičkom, donosom na kapital in prihodki, potrdi diverzifikacijo kot 
najprimernejšo strategijo rasti Ilirike DZU v danem trenutku. 
 
Strategijo rasti s franšizo ali licenco sem zaradi skupnih značilnosti analiziral hkrati. 
Omenjeni strategiji rasti za Iliriko DZU praktično nista izvedljivi. Možnost franšize in 
licence bi bila samo na področju trženja investicijskih točk. V primeru ustanovitve družbe 
za upravljanje bi bilo potrebno preveč časa ter obsega financ, zato sta obe strategiji možni 
samo teoretično.   
 
Pregled možnosti izvajanja skupnih poslov kot strategije rasti Ilirike DZU, pokaže zelo 
majhno možnost izvajanja na obstoječem trgu. Omenjeno strategijo rasti lahko Ilirika 
DZU učinkovito uporabi za vstop na nove trge, še posebej je tu poudarek na novo 
razvijajočih se trgih na področju bivše Jugoslavije. Predvidevam, da bodo skupni posli na 
tem področju zaživeli šele z večjo razvitostjo kapitalskih trgov, seveda pa ima končno 
besedo ATVP, ki mora posamezni družbi za upravljanje izdati dovoljenje za skupni posel. 
 
Mreženje in podpogodbeništvo kot strategija rasti Ilirike DZU se je izkazalo kot prednost 
samo v primeru izločanja administrativnih storitev, ki se opravljajo znotraj Ilirike DZU. 
Izločanje administrativnih storitev bo Iliriki DZU prineslo prihranek pri stroških dela, saj 
bi bilo potrebno manj zaposlenih. Prednost je tudi v specializaciji Ilirike DZU v svojo 
osnovno dejavnost, to je upravljanje investicijskih skladov. Izločanje posameznih storitev 
upravljanja je tudi zakonsko dovoljeno, družba za upravljanje bo morala zagotoviti, da se 
z izločanjem ne zmanjša učinkovitost upravljanja investicijskega sklada. Seveda mora 
pred samim izločanjem pridobiti predhodno dovoljenje ATVP. Končna ugotovitev je, da 
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je izločanje administrativnih storitev nujno ne glede na to katero strategijo rasti bo izvajala 
Ilirika DZU.   
 
Strategija rasti s spojitvami, pripojitvami in prevzemi je bila že izvedena z nakupom 
družbe Rdeča pika in preimenovanjem le-te v Iliriko DZU. Trenutno zaradi prevelikega 
potrebnega obsega financ za Iliriko DZU ni primerna. Omenjena strategija rasti je lahko 
primerna za slovenske banke, ki v zadnjih letih beležijo odliv bančnih vlog v vzajemne 
sklade, s prevzemom družbe za upravljanje, bi banka pridobila vzajemni sklad, ki ga 
prevzeta družba za upravljanje upravlja. Banka bi tako lahko preusmerjala odlive iz 
naslova bančnih depozitov v vzajemne sklade. 
 
Na koncu lahko povzamem, da sedaj izbrana generična rast Ilirike DZU ni najprimernejša, 
saj bo izbira diverzifikacije kot strategije rasti omogočila hitrejšo rast. Pri tem je sama 
diverzifikacija mišljena v smeri ustanovitve dveh novih vzajemnih skladov. Hkrati z 
diverzifikacijo pa mora Ilirika DZU izvajati generično rast z obstoječim poslom (VS 
Modra kombinacija). Le v tem primeru se bo rast Ilirike DZU odražala z maksimalnim 
povečanjem prihodkov od prodaje, števila zaposlenih in dobička. Zato je nujno, da 
vodstvo Ilirike DZU čimprej sprejme odločitev o izvajanju omenjene strategije rasti ter 
izloči izvajanje administrativnih storitev oziroma prenese na drugo pravno osebo.  
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