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1. UVOD 
 
 
Raziskave strateškega poslovodenja1 v malih in srednje velikih podjetjih kažejo, da je pri tistih 
podjetjih, ki se sistematično ukvarjajo s strateškim poslovodenjem in razvijajo dolgoročne 
strategije, manjša možnost, da prenehajo poslovati v začetnih letih, ter da so praviloma bolj 
uspešna od drugih podobnih podjetij. (Pučko, 2003) 
 
Kljub temu se večina majhnih in srednje velikih podjetij ne ubada s sistematičnim pristopom k 
razvijanju strategije. Glavni razlog za to je, da na to niti resno ne pomislijo, oziroma, da nimajo 
znanja s tega področja. Zelo pomemben razlog je verjetno tudi to, da si težko predstavljajo 
proces razvijanja strategije, kakršnega uporabljajo največje multinacionalke, v svojem podjetju. 
 
Teksti na temo strateškega poslovodenja so polni receptov in tehnik, ki temeljijo na izkušnjah 
velikih podjetij, malo pozornosti pa je posvečeno primernosti teh tehnik za manjša podjetja, 
kljub temu, da le-ta predstavljajo pomemben del gospodarstva – tako v razvitih, kakor tudi v 
razvijajočih se deželah. (Lee, 1995, str. 158) 
 
Mnoga manjša podjetja se zavedajo, da bi "bilo dobro", če bi razvila dolgoročno strategijo, 
morda imajo celo grobo idejo, katere elemente bi naj strategija vsebovala, vendar enostavno ne 
vedo, kako se naj tega lotijo. 
 
Če zaradi tega poiščejo zunanjo pomoč, zlahka padejo v katero od naslednjih pasti: 

- Nekdo drug razvije strategijo zanje. To je nesprejemljivo, (1) ker avtor strategije zelo 
verjetno ne pozna njihovega posla niti približno tako dobro, kot oni sami; (2) ker je 
empirično dokazana velika verjetnost, da na koncu ne bodo izvajali strategije, ki jim jo je 
napisal nekdo drug, in – najpomembneje – (3) ker je strategijo še posebej v malem 
podjetju treba neprestano posodabljati. 

- Svojo implicitno strategijo spravijo v vidno, sistematično obliko, npr. v uravnoteženi 
sistem kazalnikov. To sicer običajno pomeni, da se naučijo tudi "poslovodenja s pomočjo 
ciljev" (angl. "management by objectives") – oblikovanja poslanstva, vizije, ciljev in 
razdelavo ciljev – ne zajamejo pa v celoti širokega strateškega razmišljanja; redko jim to 
usmeri pozornost na kakšno "oddaljeno", vendar pomembno področje poslovanja, na 
katerega običajno ne pomislijo. To je še posebej nevarno, če dobijo občutek, da je to vse 
strateško poslovodenje – brez sistematičnega pristopa k analiziranju zunanjega in 
notranjega okolja. 

                                                 
1 V tem delu bomo uporabljali besedi "poslovodenje" in "poslovodja". Menim, da bralcu teh besed ni treba razlagati, 
čeprav so v vsakdanji rabi (med splošno javnostjo in med praktiki poslovodenja) za ta dva pojma pogostejši izrazi 
"management" ter "manager" ali "direktor" (nekateri pišejo "management" tudi poslovenjeno kot "menedžment", 
"manager" pa kot "menedžer"). Besedi "poslovodenje" in "poslovodja" sem izbral čisto po svojem "posluhu" - zdelo 
se mi je primerno, da za magistrsko delo uporabim slovenska izraza, verjamem, da ju bo vsak razumel, in njune 
izpeljanke ne zvenijo "čudno". 
 
Za podrobnejšo razlago, kaj bi naj vsebinsko zajemal pojem, ki ga z angleško besedo imenujemo "management", ter 
primer temeljito argumentirane razprave o tem, kako ga prevesti v slovenščino, glej npr. Rozman (1996). 
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- Plačajo različne "standardne" raziskave trendov v okolju, konkurence, odjemalcev i. p. d., 
za katere pozneje ugotovijo, da so "zanimive", vendar so koristi (za razliko od stroškov) 
nejasne – lahko tudi zato, ker jih sami ne znajo povezati in uporabiti. 

 
Izziv je torej ponuditi manjšim podjetjem način razvijanja strategije, ki jih bo naučil strateškega 
razmišljanja, ob tem, da bodo razvili strategijo sami. 
 
Namen tega magistrskega dela je oblikovati in predstaviti metodologijo za razvijanje strategije, 
primerno za manjša podjetja, v obliki priročnika. 
 
Priročnik bo podjetnika, ki nima nujno poglobljenih poslovnih znanj, zelo natančno vodil skozi 
proces razvijanja strategije – tako, da bo pri vsakem koraku jasno, kaj je treba storiti, in bo to 
možno storiti s podatki "iz glave" ali pa z izvedbo bolj poglobljene analize, če se bo podjetniku 
le-ta zdela smotrna. 
 
Podjetnik se bo v tem procesu razvijanja strategije naučil uporabljati osnovna orodja strateškega 
poslovodenja, "prisiljen" bo pregledati vse vidike poslovanja, rezultat – strateški načrt, katerega 
predloga bo del priročnika – pa bo lahko koristno uporabil tudi za komuniciranje z notranjimi in 
zunanjimi javnostmi (npr. z zaposlenimi, s svojim naslednikom, z bankami, investitorji, s 
potencialnim kupcem podjetja). 
 
Cilji magistrskega dela so: 

- utemeljiti smisel oblikovanja priročnika za manjša podjetja, 
- ugotoviti posebnosti in pomen strateškega poslovodenja v manjših podjetjih, 
- določiti primeren pristop k strateškemu poslovodenju za manjša podjetja, 
- določiti primeren pristop k razvijanju strategije za manjša podjetja, 
- pregledati obstoječe rešitve za razvijanje strategije v manjših podjetjih, 
- določiti smernice za oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih, 
- oblikovati in predstaviti priročnik za razvijanje strategije v manjših podjetjih. 

 
Pomen manjših podjetij v gospodarstvu in s tem smisel magistrskega dela bomo utemeljili s 
pomočjo deskripcije in kompilacije obstoječih raziskav in statističnih podatkov. 
 
S primerjavo statističnih podatkov in raziskav o slovenskem in drugih tržnih gospodarstvih ter 
statističnih podatkov in raziskav o zgodovinskem razvoju slovenskega gospodarstva bomo 
utemeljili upravičenost uporabe izsledkov raziskav o sektorju manjših podjetij, ki so bile 
opravljene v drugih tržnih gospodarstvih, za induktivno sklepanje o enakih pojavih v slovenskem 
gospodarstvu, ob upoštevanju drugačnih robnih pogojev. 
 
O posebnostih in pomenu strateškega poslovodenja v manjših podjetjih bomo najprej skušali 
sklepati na podlagi analize (razčlenjevanja, abstrahiranja, generalizacije in sinteze) izsledkov 
obstoječih raziskav. Na vprašanja, na katera nam ta analiza ne bo prinesla odgovora, bomo 
skušali odgovoriti z deduktivnim sklepanjem o vzrokih za empirično ugotovljeni drugačen 
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pristop k strateškemu poslovodenju v manjših podjetjih ter z analizo in induktivnim 
preverjanjem stališč do teh vprašanj različnih šol strateškega poslovodenja. 
 
Na podlagi ugotovljenih posebnosti strateškega poslovodenja v manjših podjetjih bomo 
deduktivno opredelili smernice za oblikovanje priročnika. Predstavili bomo metodologijo 
razvijanja strategije, ki je nastala na podlagi zastavljenih smernic, tako s pomočjo analitičnega 
sklepanja kot kreativnega razmišljanja, in ki je skušala zadovoljiti tudi na videz nasprotujočim si 
smernicam, ter jo ocenili glede na izpolnjevanje zastavljenih smernic. 
Po drugem poglavju, v katerem bomo opredelili ključne pojme, bomo najprej opredelili pomen 
sektorja manjših podjetij v gospodarstvu, s čimer bomo utemeljili tudi smisel tega magistrskega 
dela. Primerjali bomo tudi strukturo in pomen tega sektorja v svetu in v Sloveniji. 
 
V četrtem poglavju bomo naredili pregled obstoječih raziskav o strateškem poslovodenju v 
manjših podjetjih in skušali odgovoriti na vprašanje, ali in kako se strateško poslovodenje v 
manjših podjetjih  razlikuje od strateškega poslovodenja v velikih podjetjih, ter ali in kako bi se 
morala razlikovati. Med drugim bomo utemeljili upravičenost uporabe izsledkov raziskav o 
sektorju manjših podjetij, ki so bile opravljene v drugih tržnih gospodarstvih, za sklepanje o 
enakih pojavih v slovenskem gospodarstvu. 
 
V petem poglavju bomo naredili prehod od relativno objektivnega povzemanja posebnosti 
strateškega poslovodenja v manjših podjetjih, ugotovljenih na podlagi raziskav, na bolj 
subjektivno, vendar utemeljeno opredelitev za pristop k strateškemu poslovodenju, ki se nam zdi 
primeren za manjša podjetja. Osredotočili se bomo na razvijanje strategije in izoblikovali 
smernice, ki bi jim naj sledila zasnova priročnika, da bi le-ta bil primeren za manjša podjetja. 
Naredili bomo tudi pregled obstoječih rešitev za razvijanje strategije, ki so na voljo manjšim 
podjetjem. 
 
V šestem poglavju bomo predstavili in razložili zasnovo priročnika, ki skuša slediti smernicam, 
zastavljenim v prejšnjem poglavju. V sedmem poglavju si bomo nato pogledali še izsek iz tega 
priročnika, da bomo lahko tudi na podlagi konkretnih primerov razložili, kako oblikovani 
priročnik dosega zastavljene cilje. Na koncu bomo podali oceno, v kolikšni meri ta priročnik 
ustreza posameznim zastavljenim smernicam. 
 
V osmem poglavju si bomo pogledali še, kako priročnik uporabljati. 
 
Zaključno poglavje povzema glavna dognanja tega magistrskega dela. 
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2. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV 
 
 
V tem delu bomo večkrat uporabljali izraze "manjše podjetje", "strateško poslovodenje", 
"strategija" in "razvijanje strategije", zato je smiselno, da najprej pojasnimo, kaj natančno z njimi 
mislimo. 
 
 
2.1 Kaj je "manjše podjetje"? 
 
Zakonske razvrstitve podjetij po velikosti se razlikujejo od države do države, upoštevajo pa v 
glavnem naslednje kriterije: število zaposlenih, letne prihodke, velikost aktive, panogo ter 
lastniško povezanost z velikimi podjetji. 
 
Razvrstitev podjetij na majhna, srednja in velika po slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F), 2001) je 
prikazana v tabeli 2.1, razvrstitev podjetij na mikro, majhna in srednja po priporočilih Evropske 
komisije (Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, 
small and medium-sized enterprises, 2003) pa je prikazana na sliki 2.1. 
 
 
Tabela 2.1: Razvrstitev podjetij na majhna, srednja in velika po slovenskem Zakonu o 
gospodarskih družbah 
 
 Majhno podjetje: 

 
izpolnjuje vsaj 2 od 
naslednjih meril: 

Srednje podjetje: 
 
izpolnjuje vsaj 2 od 
naslednjih meril: 

Veliko podjetje: 
 
vsa ostala podjetja in 

Število zaposlenih največ 50 največ 250  
Letni prihodki največ 1 mrd. SIT največ 4 mrd. SIT  
Vrednost aktive največ 500 mio. SIT največ 2 mrd. SIT  
Povezanost z drugimi 
družbami 

  povezane družbe, ki so v skladu z 
Zakonom dolžne izdelati 
konsolidirano letno poročilo 

Panoga   banke, 
zavarovalnice 

Vir podatkov: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) 
(2001). 
 
 
V ZDA veljajo za razvrstitev podjetij po velikosti različna merila za različne panoge. Pri 
postavljanju meril upoštevajo trenutno strukturo panoge, dejavnike, ki bodo verjetno vplivali na 
strukturo v prihodnosti, pa tudi posebnosti in zgodovinsko dogajanje v panogi (How does SBA 
establish size standards?, 2004). V nekaterih panogah je merilo število zaposlenih, v drugih pa 
letni prihodki (Small Business Size Standards matched to North American Industry 
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Classification System, 2004). Tipična meja za uvrstitev med majhna in srednje velika podjetja, ki 
jo večinoma uporabljajo tudi raziskovalci teh podjetij, je 500 zaposlenih. 
 
 
Slika 2.1: Razvrstitev podjetij na mikro, majhna in srednje velika po priporočilu Evropske 
komisije* 

 
*priporočilo prične veljati s 1. januarjem 2005 

Vir: Agreement on new SME definition (2003, str. 6). 
 
 
Na Kitajskem je razvrščanje podjetij po velikosti veliko bolj kompleksno in upošteva okoli 150 
kriterijev za različne gospodarske sektorje (Wang, 2003). Kot plansko gospodarstvo so 
donedavno za glavni merili uporabljali proizvodno kapaciteto podjetja ter obseg osnovnih 
sredstev, kar je bilo uporabno le za klasifikacijo državnih industrijskih podjetij (Hewaliyange, 
2004). Poenostavljeni kriteriji, sprejeti leta 2003, pa dajejo manj poudarka razlikovanju med 
podjetji v različni lasti (državni, javni, družinski, zasebni) ter med podjetji v različnih panogah, 
glavna merila pa so podobno kot drugod število zaposlenih, letna prodaja in obseg osnovnih 
sredstev (Wang, 2003). 
 
Nekatere države, na primer Laos, sploh nimajo definiranih kriterijev, po katerih bi razvrščale 
podjetja po velikosti (Definition of Small Industry in Various Countries, 2004), ali pa ima, 
podobno kot v Pakistanu, vsaka vladna agencija svojo definicijo majhnega podjetja 
(Hewaliyange, 2004). 
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Zakonske definicije, po katerih se podjetja razvrščajo v "majhna", "srednja", "velika" ali še 
kakšne druge kategorije (npr. "mikropodjetja"), so torej različne. Te definicije so za to delo 
pomembne zato, ker je v raziskavah manjših podjetij, ki jih bomo v nadaljevanju navajali, 
populacija podjetij, ki je predmet raziskave, običajno opredeljena s temi zakonskimi merili. 
Večina teh raziskav šteje med manjša podjetja tista podjetja, ki so po zakonskih merilih največ 
srednje velika, nekatere pa samo tista podjetja, ki so po teh merilih največ majhna. 
 
Dejansko seveda ni ostrih in natančnih mej, kdaj podjetje je in kdaj podjetje ni več manjše. 
Medtem ko pri podjetniku posamezniku zelo verjetno ni dvoma, da gre za manjše podjetje, pa je 
pri organizaciji 200 ljudi že vprašanje, ali je podjetje še vedno "manjše" – odgovor na to je 
odvisen tudi od tega, kako je to podjetje vpeto v mrežo drugih podjetij. 
 
Meje podjetja kot pravne entitete niso nujno najbolje opredeljene meje "gospodarske enote", ki 
jo mora obvladovati "strateški poslovodja". Ali delavci, najeti preko zaposlovalne agencije (te v 
zadnjem času tudi v Sloveniji ponujajo to možnost) prispevajo k velikosti podjetja ali ne? Kaj pa 
na primer "outsourcane" čistilke s čistilnega servisa, če ostanemo pri številu zaposlenih? Pred 
kratkim sem se pogovarjal z glavnim lastnikom in direktorjem dveh podjetij, ki sta bili pred 
letom dni še skupno podjetje. Ker podjetji delujeta v dokaj nepredvidljivi panogi (vendar vsaka v 
svojem izdelčnem segmentu), sta ločeni, da se zmanjša tveganje – v primeru težav v enem od 
njih bi bilo iz vidika spoštovanja pravnega reda možno hitrejše prilagajanje tega podjetja (v 
številu zaposlenih ipd.), hkrati pa to ne bi obremenilo drugega podjetja. Sprememba je razen 
znižanja tveganja in drugačnega pravnega statusa prinesla le še nekaj manjših operativnih 
sprememb (računovodstvo mora zdaj ob koncu leta izdelati računovodske izkaze za vsako 
podjetje posebej ipd.), tako da bi težko rekli, da imamo zdaj opraviti s polovico manjšim(a) 
podjetjem(a). Po drugi strani pa lahko tudi majhna in relativno samostojna enota velikanske 
multinacionalke predstavlja "manjše podjetje". Smiselna, na začetku odstavka omenjena  
gospodarska enota, je tako manjša, zelo samostojna poslovna enota, ki lahko zajema celo 
podjetje, del podjetja ali pa več povezanih podjetij ali delov podjetij. 
 
Kakšna podjetja bomo torej imeli pred očmi, ko bomo sestavljali priročnik? Lahko bi rekli, da je 
"manjše podjetje" pač vsaka organizacija, ki se prepozna v tem pojmu (čeprav imajo v mejnih 
primerih različni posamezniki zagotovo različne poglede). Sam bom pri "miselnem testiranju" 
idej in alternativ za priročnik imel seveda pred očmi ljudi in manjša podjetja, s katerimi in v 
katerih sem delal. V tej že tako omejeni množici podjetij bo imelo prevladujoč vpliv okoli 10 
podjetij, v katerih sem delal, ki pa na srečo predstavljajo zelo pester vzorec, ki zajema od 
samostojnega podjetnika do profitnega centra nekoliko večjega podjetja s 500 zaposlenimi ali 
podružnice multinacionalke, od proizvajalca manj zahtevnih izdelkov za končno potrošnjo do 
ponudnika visokotehnoloških izdelkov in storitev za medorganizacijski trg, ter od podjetja iz 
panoge težke industrije do svetovalnih podjetij. Gre za raznolika podjetja iz raznolikih panog, ki 
bi jih težko spravili v neko povprečje. Kdor je delal z majhnimi podjetji, ve, da "povprečje" 
majhnih podjetij ne more biti dosti več kot statistična kategorija. Kljub temu pa si ta podjetja 
delijo "nekaj posebnega", kar jih loči od velikih podjetij in kar bomo skušali opredeliti v tem 
delu. 
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Da bi se izognil preveliki subjektivni presoji o tem, kakšne so značilnosti manjših podjetij ter 
posledično kakšen pristop k strateškemu poslovodenju je primeren za manjša podjetja, se bom 
pri odločanju in utemeljevanju oprl na raziskave strateškega poslovodenja različnih avtorjev. Pri 
tem moram bralca opozoriti na magistrsko delo Mateje Kljajič (2003), ki je izšlo pred kratkim in 
vsebuje tudi raziskavo o vlogi in značilnosti strateškega planiranja malih podjetij v Sloveniji. 
Delo priporočam kot poglobljen in zanimiv uvod v to delo. 
 
 
2.2 Kaj je "strateško poslovodenje", "strategija", "razvijanje strategije"? 
 
Če je bilo treba pri pojmu "manjše podjetje" podrobneje razložiti, kako ga razumemo v tem delu, 
pa se mi zdi, da za pojme "strateško poslovodenje", "strategija" in "razvijanje strategije" taka 
podrobna razlaga ni potrebna. Verjamem, da ima bralec precej dobro predstavo o teh pojmih, pa 
tudi definicije raznih avtorjev se po vsebini ne razlikujejo veliko. Je pa umetnost te precej 
"mehke" pojme jasno in jedrnato definirati, tako da v nadaljevanju podajam nekaj jasnih in 
jedrnatih definicij. 
 
"Strateško poslovodenje je množica poslovodskih odločitev in aktivnosti, ki določajo dolgoročno 
uspešnost podjetja." (Hunger in Wheelen, 1993, str. 7) 
 
"Strateško upravljanje in poslovodenje pomeni oblikovanje in uresničevanje planov ter izvajanje 
dejavnosti, ki se nanašajo na zadeve, ki so življenjskega, celovitega in stalnega pomena za 
celotno podjetje." (Pučko, 1999, str. 18) 
 
Pučko (1999, str. 173) navaja še tole definicijo harvardske šole: "Strategija je opredelitev 
osnovnih dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcije pa tudi alokacije resursov, ki je 
potrebna za dosego ciljev". 
 
V tem delu se bomo ukvarjali z razvijanjem strategije. Če pogledamo na strateško poslovodenje 
kot na proces, ga lahko grobo razdelimo na oblikovanje (razvijanje) strategije ter uresničevanje 
strategije. Besedo "razvijanje" sem najprej uporabil zato, ker bolj kot "oblikovanje" asociira na 
sistematičen pristop, pristop korak za korakom, postopno in nadzorovano nastajanje nečesa 
novega. In res definicija Slovarja slovenskega knjižnega jezika (Bajec et al., 2001) pravi, da je 
"oblikovanje" glagolnik od "oblikovati", katerega definicija, ki je najbliže našemu iskanemu 
pomenu, je "dajati čemu določeno obliko", medtem ko je "razvijanje" glagolnik od "razviti", ki 
lahko med drugim pomeni "začeti obstajati kot rezultat določenega procesa, dogajanja". Medtem 
ko se pri razvijanju strategije poslužujemo predvsem metod in orodij, ki jih je porajalo področje 
strateškega poslovodenja, pa pri uresničevanju strategije uporabljamo metode in orodja 
poslovodenja sprememb, ki ni le podpodročje strateškega poslovodenja, ampak obsega 
kakršnokoli uvajanje sprememb. Vseeno pa moramo tudi pri razvijanju strategije misliti na njeno 
uresničevanje, saj nič ne pomaga, če razvijemo "odlično" strategijo, ki je ne bomo mogli spraviti 
v življenje. 
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3. POMEN MANJŠIH PODJETIJ 
 
 
Zakaj se sploh ukvarjati z manjšimi podjetji? Iz mojega osebnega vidika je odgovor preprost: 
delo z manjšimi podjetji mi je bilo vedno v veselje. Vedno se je dalo kaj spremeniti, ni bilo 
toliko birokracije (včasih celo premalo), predvsem pa dobi človek v teh podjetjih zasvojljiv 
občutek tekmovalnosti, uporništva in zmagoslavja, ko poskušajo biti boljša od močnejših, večjih 
podjetij. 
 
Manjša podjetja postajajo tudi vedno bolj prednostna tarča industrijskih politik mnogih držav, 
ker (Thorngren in Kviselius, 2004): 

- so pomemben vir zaposlovanja in gospodarske rasti; 
- so to tista podjetja, ki so sposobna uvajati in izrabljati popolnoma nove [v originalu: 

"disruptive"] tehnologije; 
- poslujejo vedno bolj globalno in postajajo mednarodno konkurenčna. 

 
Po podatkih Small Business Administration (Research Publications 2002, 2003) predstavljajo 
majhna podjetja v Združenih državah Amerike (ZDA) več kot 99 % vseh delodajalcev, 
zaposlujejo 51 % zaposlenih v zasebnem sektorju, ustvarijo 52 % bruto domačega proizvoda 
(BDP) in so vir dveh tretjin vseh novih zaposlitev. Majhna podjetja, ki prijavljajo patente, 
prijavijo 13 do 14-krat več patentov na zaposlenega, kakor velika podjetja, ki prijavljajo patente; 
njihovi patenti imajo tudi dvakrat večjo verjetnost, da se bodo uvrstili med 1 % najbolj citiranih 
patentov (Small Business by the Numbers, 2004). 
 
Že nekoliko stara, vendar obsežna raziskava med državami Azijsko-pacifiškega gospodarskega 
sodelovanja (APEC) iz leta 1994 ugotavlja, da imajo majhna in srednje velika podjetja v teh 
državah pomembno vlogo, še posebej z vidika zaposlovanja (Lee, Li in Hwang, 1994, str. 2). 
Leta 1994 so majhna in srednja podjetja predstavljala več kot 90 % vseh podjetij in so pokrivala 
od 32 % do 84 % vseh zaposlitev v posameznih državah članicah APEC (ibid., str. 2). Ustvarila 
so od 30 % do 60 % BDP teh držav (Joint Statement, 1995). Novejše poročilo iz leta 2002 
(Small Business and Trade in APEC, 2002, str. 3) navaja, da majhna podjetja z do 100 
zaposlenimi predstavljajo že 98 % vseh podjetij in zaposlujejo 60 % vseh zaposlenih v zasebnem 
sektorju. Primerjava med različnimi državami pa kaže na to, da je v razvitih gospodarstvih 
znatno večji delež majhnih podjetij (1 majhno podjetje na 20 ljudi) v primerjavi z gospodarstvi v 
razvoju (1 majhno podjetje na 100 ljudi) (ibid., str. 5). 
 
Gomezova (2001) poroča, da podatki kažejo na večanje pomena manjših podjetij v svetovnem 
gospodarstvu. Vendar medtem, ko podjetja z do 250 zaposlenimi v naprednih državah, ki so 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD – Organization of Economic 
Co-operation and Development), ustvarijo 55 % celotnega BDP, je slika v državah v razvoju 
popolnoma drugačna. Kot primer navaja Mehiko, kjer je delež takih podjetij 92 %, vendar 
ustvarijo le 11 % BDP. Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO - United 
Nations Industrial Development Organization) ugotavlja, da se tako v razvitih državah kot v 
državah v razvoju vedno bolj zavedajo, da ključna ovira povečanju konkurenčnosti majhnih in 
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srednje velikih podjetij ni njihova velikost, ampak predvsem izoliranost – zato spodbujajo 
povezovanje med podjetji in grozdenje. 
 
Poročilo Svetovne banke (Ayyagari, Beck in Demirgüç-Kunt, 2003, str. 11) pa nasprotno 
ugotavlja, da je prispevek manjšega gospodarstva v BDP držav relativno konstanten med 65 % in 
70 % – če upoštevamo tudi "neformalno gospodarstvo" (t. i. "sivo" gospodarstvo). V skupini 
manj razvitih držav ustvari uradni sektor majhnih in srednje velikih podjetij komaj 16 % 
skupnega BDP, vendar kar 47 % BDP ustvari neformalno gospodarstvo, medtem ko je v skupini 
najrazvitejših držav prispevek manjših podjetij v BDP 51 %, neformalnega gospodarstva pa 13 
% (ibid., str. 11). 
 
 
3.1 Pomen manjših podjetij v Evropski uniji in njihov poseben pomen v 

nekdanjih komunističnih državah članicah 
 
V 15 'starih' članicah Evropske Unije (EU) (brez 10 držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004) 
ter Islandiji, Liechtensteinu, Norveški in Švici je več kot 20 milijonov (99,8 %) majhnih in 
srednje velikih podjetij, ki imajo manj kot 250 zaposlenih (SMEs in Europe, including a first 
glance at EU candidate countries, 2002, str. 11). Ta podjetja zaposlujejo okoli 120 milijonov 
ljudi ali dve tretjini vseh zaposlenih v ne-primarnem zasebnem sektorju (ibid., str. 11) in 
ustvarijo 55 % BDP (Horst, 2003). 
 
V 8 novih vzhodnoevropskih članicah EU (vključno s Slovenijo) je bilo pod komunistično 
diktaturo podjetništvo zatrto, tako da sta bila delež in vloga manjših podjetij zanemarljiva. 
Vendar poročilo Evropske komisije (SMEs in Europe, including a first glance at EU candidate 
countries, 2002, str. 7) ugotavlja konvergenco z drugimi državami EU – leta 1999 je bil delež 
manjših podjetij v teh državah že 99,8 %, zaposlovala pa so kar 72 % vseh zaposlenih v 
zasebnem sektorju (ibid., str. 14–15). Delež BDP, ki ga ustvarijo ta podjetja se giblje med 40 % 
in 60 % (Ionescu, 2004 ter Hansson in Schwaag Serger, 2004). 
 
Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE - United Nations Economic 
Commission for Europe) (Szabo, 2003) meni, da so v državah na prehodu v tržno gospodarstvo 
majhna in srednje velika podjetja ena od glavnih gonilnih sil gospodarskega razvoja zaradi 
naslednjih razlogov: 

- stimulirajo zasebno lastništvo in podjetniške veščine; 
- sektor majhnih in srednje velikih podjetij tvori hrbtenico tržnega gospodarstva; 
- so prilagodljiva in se lahko hitro prilagodijo, zato je konkurenčen sektor majhnih in 

srednje velikih podjetij predpogoj za trajni razvoj; 
- ustvarjajo zaposlenost in tako zmanjšujejo revščino in izključitev nezaposlenih iz družbe, 

tudi s samozaposlitvijo, še posebej v gospodarsko nerazvitih in ruralnih območjih; 
- pomagajo pri diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti in pomembno prispevajo k izvozu in 

trgovini; 
- pomembno prispevajo k regionalnemu in lokalnemu razvoju; 
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- z vključitvijo v lokalna čezmejna sodelovanja prispevajo k razvoju obmejnih območij in 
razumevanju medkulturnih razlik med sosednjima državama. 

 
 
3.2 Manjša podjetja v Sloveniji 
 
V Sloveniji je bil leta 2002 po podatkih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize 
in razvoj (UMAR) delež podjetij z do 250 zaposlenimi 99,19 %, zaposlovala pa so 55,17 % vseh 
zaposlenih v gospodarskih družbah (Novak, 2003, str. 68). 
 
Do leta 1988 v Sloveniji sploh niso bila dovoljena zasebna podjetja (Agenda 2000, 1997, str. 26 
in 77), gospodarstvo so sestavljala večinoma velika "podjetja" (oz. t. i. "organizacije združenega 
dela") v "družbeni lasti". Usodni korak k normalizaciji gospodarstva je bil narejen leta 1991 z 
odpravo komunističnega režima in začetkom prehoda v tržno gospodarstvo. Tabela 3.1 
prikazuje, kako je v tem času raslo število in pomen manjših podjetij. 
 
 
Tabela 3.1: Naraščanje števila in pomena malih in srednje velikih gospodarskih družb v 
Sloveniji od leta 1989 do leta 2003 
 

Leto 
Število 

gospodarskih družb 
Število 

zaposlenih 

Delež malih in 
srednje velikih 

družb 

Delež zaposlenih v 
malih in srednje 
velikih družbah 

1989 3.963  80,8 %  
1990 7.921  92,4 %  
1991 13.300  95,8 %  
1992 20.199  98,0 %  
1993 29.040  98,5 %  
1994 30.941 475.120 98,9 %  
1995 33.609 484.602 99,0 %  
1996 35.786 467.238 97,6 % 38,8 % 
1997 36.717 460.376 97,6 % 41,3 % 
1998 37.585 459.094 97,9 % 42,6 % 
1999 37.553 463.481 97,6 % 42,0 % 
2000 37.695 468.677 97,1 % 39,4 % 
2001 37.210 473.447 96,9 % 36,9 % 
2002 38.051 469.166 97,8 % 49,3 % 
2003 39.837 464.381 97,8 % 50,1 % 

Viri podatkov: Novak (2003, str.10, 34–35), Novak (2000, str. 30), Novak (2002, str.34), Glas, 
Drnovšek in Mirtič (2000, str. 5), Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki 
Sloveniji v letu 2003 (2004, str. 5). 
 
 
Opozoriti je treba, da podatki iz različnih let v tabeli 3.1 med sabo niso čisto primerljivi, saj 
upoštevajo različne zakonske definicije malih in srednje velikih podjetij, ki so se v tem času 



Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 

11 

večkrat spremenile. Novakova (2003, str. 34) tako na primer ugotavlja, da se je leta 2002 v 
primerjavi z letom 2001 zaradi spremenjenih kriterijev število velikih družb zmanjšalo za 44 %, 
srednjih za 57 %, za 8 % pa se je povečalo število majhnih - "spremenjena merila so ustavila 
povečevanje števila in deleža velikih in srednjih družb ter zmanjševanje števila in deleža majhnih 
družb, ki smo jih beležili po letu 1998". Kljub temu pa je iz teh podatkov jasno vidno začetno 
hitro naraščanje števila in deleža manjših podjetij ter normalizacija v zadnjih letih. 
 
Kljub očitnemu in naraščajočemu pomenu manjših podjetij pa Glas, Drnovšek in Mirtič (2000, 
str. 13) ugotavljajo, da se država in njene lokalne upravne enote pomena, težav in potreb teh 
podjetij ne zavedajo v zadostni meri. Celo nasprotno – podjetniki zaznavajo odnos lokalnih 
uprav do njih kot zavirajoč (ibid., str. 13), saj se te trudijo predvsem, da bi jih obvladovale in 
imele nadmoč nad njimi (ibid., str. 12). Tabela 3.2 prikazuje oceno podjetnikov, kakšen odnos 
imajo do podjetništva splošna javnost, občine in mediji. Podjetniki, vključeni v raziskavo, so 
morali označiti 3 od 13 izjav, ki opisujejo odnos lokalne javnosti, občin in medijev do 
podjetništva (ibid., str. 11). 
 
 
Tabela 3.2: Ocena slovenskih podjetnikov o odnosu lokalne javnosti, občin in medijev do 
podjetništva (% označenih izjav, ki kažejo na določeno vrsto odnosa) 
 

Vrsta odnosa 
Lokalna 
javnost 

Občine Mediji 

Pozitiven, spodbujevalen* 63 % 20 % 55 % 
Nevtralen** 3 % 21 % 27 % 
Negativen*** 34 % 59 % 18 % 
* Pozitiven odnos: podpora, spodbujanje, zadovoljstvo z uspehom, pomoč, sodelovanje 
** Nevtralen odnos: brez zanimanja 
*** Negativen odnos: zavidanje, sumničenje, obvladovanje, nezaupanje, podcenjevanje, odpor 
 

Vir: Glas, Drnovšek in Mirtič (2000, str. 12) 
 
 
Sam sem pri različnih "monopolnih podpornih institucijah gospodarstva, ki niso specializirana za 
manjša podjetja" bolj kot tendenco k obvladovanju opazil nezanimanje, prezir in zaznavo 
nepomembnosti ukvarjanja s posameznim manjšim podjetjem. 
 
In zdi se, da se država ne napreza dovolj, da bi odpravila tako stanje, niti v redkih primerih, ko je 
stvar tako kritična, da tudi manjša podjetja žrtvujejo čas, da se poskusijo spopasti z "makro-
problemi" in se organizirajo – na pobudo manjših podjetij, ki so prisilno včlanjena v 
Gospodarsko zbornico Slovenije, da bi odpravili obvezno članstvo in dovolili ustanavljanje 
konkurenčnih gospodarskih zbornic, je bil odgovor, da smo premajhni za kaj takega – da ne 
smemo preveč "razpršiti resursov". Problem, ki ga vidijo mnoga manjša podjetja, pa je v tem, da 
te "resurse" financirajo tudi manjša podjetja, v zameno pa se ti "resursi" nič kaj preveč ne trudijo 
za njih – napore raje usmerjajo v prepričevanje tretjih o tem, kako dobre storitve nudijo tem 
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nehvaležnežem, ki nimajo pojma, kaj vse počnejo zanje, in kakšna katastrofa bi sledila, če bi 
lahko ti nebogljenčki kar tako sami odločali o tem, ali so te storitve vredne te "davščine". 
 
Včasih je za ekonomista prav boleče, ko mora gledati, kako vlade mečejo denar, čas in včasih 
celo najboljše kadre v reševanje velikih podjetij brez prihodnosti, obsojenih na propad ali 
kvečjemu životarjenje. Za spodbujanje in pospeševanje projektov v dinamičnih, rastočih 
podjetjih na začetku svoje poti, ki imajo potencial postati vodilna na svetovnem nivoju, pa se 
denar drobi in se mečejo drobtinice. 
 
V tem delu se ne bomo ukvarjali z gospodarsko politiko države, lahko pa ugotovimo, da je za 
podjetnika, ki deluje v okolju, ki mu nudi manj zanj relevantnih strateških informacij in druge 
pomoči pri sprejemanju in izvajanju strateških odločitev, bolj nujno, da se sam opremi s 
potrebnim znanjem, da bo lahko tekmoval s primerljivimi podjetji, ki imajo bazo v okolju, kjer 
podporna infrastruktura nudi več. 
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4. POSEBNOSTI IN POMEN STRATEŠKEGA POSLOVODENJA V 
MANJŠIH PODJETJIH – PREGLED RAZISKAV 

 
 
Ali je res, da je strateško poslovodenje2 v manjših podjetjih drugačno kot v velikih? Ali bi 
moralo3 biti strateško poslovodenje v manjših podjetjih drugačno kot v velikih? Če da, kako bi 
se potem moralo razlikovati? Ali je strateško poslovodenje sploh pomembno4 in smiselno5 v 
manjših podjetjih? 
 
V tem poglavju bomo skušali odgovoriti na ta vprašanja na podlagi izsledkov raziskav, ki so jih 
različni avtorji opravili na različnih vzorcih manjših podjetij in so zajele različne značilnosti 
strateškega poslovodenja. 
 
 
4.1 Izsledki raziskav 
 
4.1.1 Odnos manjših podjetij do koncepta strateškega poslovodenja 
 
Lurie in Polakoff (1987, str. 90) ugotavljata, da majhna in srednje velika podjetja napačno 
dojemajo strateško poslovodenje kot ezoterično dejavnost, s katero se ukvarjajo le največja 
podjetja. 
 
Sandberg, Robinson in Pearce (2001, str. 12) pravijo, da so v dvajsetih letih dela s tisoči 
podjetnikov vedno znova naleteli na enak odnos do strateških načrtov: večina podjetnikov, 
lastnikov ali poslovodij majhnih podjetij, se strinja, da potrebujejo strateški načrt; ko pa jih 
vprašajo zakaj, je odgovor, da zato, ker je poslovni načrt ali kakšna druga podobna vrsta načrta 
nujna za pridobitev investitorja ali odobritev posojila. Pogosto še pojasnijo, da ima ta načrt malo 
prave vrednosti, in da se zanj nihče več ni zmenil, ko je bil investitor ali posojilo pridobljeno. 
Podjetniki torej gledajo na ta svoj "načrt" kot na mrtev dokument, ki je opravil svojo nalogo in 
ima malo vrednosti v sedanjosti. 
 
Zanimivi so izsledki precej starejše raziskave Pelhama in Claysona (1988, str. 43–50) izpred 
skoraj 20-ih let (podjetja so bila anketirana leta 1986). Po Pučkovem (1999, str. 18) kratkem 
povzetku zgodovinskega razvoja strateškega poslovodenja je bilo to obdobje, ko so raziskovalci 
počasi začeli zamenjevati pojem strateškega načrtovanja s pojmom strateško poslovodenje. 

                                                 
2 oziroma značilnosti strateškega poslovodenja 
3 "Ali bi moralo" pomeni "ali bi to imelo za posledico večjo uspešnost, vrednost podjetja". 
4 "Ali je pomembno" pomeni "ali vpliva na vrednost podjetja, na njegovo uspešnost". 
5 "Ali je smiselno" pomeni "ali dodaja vrednost podjetju, ali prispeva k njegovi večji uspešnosti". Pri tem moramo 
povedati še to, da bi moralo v tem stavku namesto "strateško poslovodenje" pisati "izvajanje aktivnosti strateškega 
poslovodenja" ali "uporaba orodij strateškega poslovodenja", saj bi lahko rekli, da je neke vrste strateško 
poslovodenje tudi to, da se z aktivnostmi, ki bi jih naj le-to zajemalo, zavestno ali nezavestno, ne ukvarjamo. Na 
koncu koncev, če si pogledamo definicijo strateškega poslovodenja v prejšnjem poglavju, moramo ugotoviti, da se 
ne moremo zares ne-ukvarjati z "množico poslovodskih odločitev in aktivnosti, ki določajo dolgoročno uspešnost 
organizacije" ali "zadevami, ki so življenjskega, celovitega in stalnega pomena za celotno podjetje". 
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Pelham in Clayson sta v raziskavo zajela 275 majhnih proizvodnih podjetij iz Iowe, in kar 90 % 
se jih ni strinjalo s trditvijo, da je formalno načrtovanje potrata časa. Kljub temu pa se večina 
poslovodij s strateškim načrtovanjem ni ukvarjalo zaradi časovne stiske. 
 
V raziskavi Bakerja, Addamsa in Davisa (1993, str. 83), ki je zajela okoli 40 % vseh podjetij s 
seznama Inc. 5006, so podjetja navedla naslednje glavne ovire strateškemu načrtovanju (naštete 
so po vrsti, po pogostosti odgovorov): 

- časovne omejitve, 
- tržno negotovost, 
- pomanjkanje znanja, 
- proračunske omejitve ter  
- odpor do sprememb. 

 
Hunger in Wheelen (1993, str. 364–365) navajata štiri najpogosteje navajane razloge za 
odsotnost strateškega načrtovanja v manjših podjetjih: 

- pomanjkanje časa: vsakodnevni operativni problemi porabijo čas, potreben za strateško 
načrtovanje; 

- nepoznavanje strateškega načrtovanja: vodje majhnih podjetij ali sploh ne poznajo 
strateškega načrtovanja ali pa ga vidijo kot neuporabnega v manjših podjetjih – 
načrtovanje lahko vidijo celo kot prisilni jopič, ki omejuje prožnost podjetja; 

- pomanjkanje znanja: vodje manjših podjetij pogosto nimajo veščin, potrebnih za 
strateško načrtovanje; 

- nezaupanje in neodprtost: mnogi vodje manjših podjetij neradi delijo ključne poslovne 
informacije. Običajno se obkrožijo z bližnjimi prijatelji in sorodniki, ki največkrat niso 
dober vir objektivnega mnenja ali strokovnih nasvetov. 

 
Lurie in Polakoff (1987, str. 90) pravita, da mala podjetja pogosto pripravijo do tega, da razvijejo 
strategijo, šele dogodki, ki so izven njihovega nadzora. Aram in Cowen (1990, str. 65) 
ugotavljata, da se v manjših organizacijah motivacija za strateško razmišljanje in ukrepanje 
pogosto pojavi šele po krizi, ko je že prepozno. Bracker, Keats in Pearson (1988, str. 601) 
menijo, da je kriza pogosto celo potrebna, da podjetnik spozna pomen in koristi tehnik 
strateškega poslovodenja. 
 
4.1.2 Vloga podjetnika – poslovodje in/ali lastnika 
 
Berryjeva (1998, str. 456) opozarja na to, da se moramo pri preučevanju poslovodnih praks v 
manjših podjetjih zavedati, da je vloga podjetnika ključna. Njegovi osebni cilji, značilnosti in 
strateška osveščenost znatno vplivajo na razvoj podjetja. Nwachukwu (1995, str. 9) pravi, da je 
eno od premalo raziskanih področij strateškega poslovodenja vpliv glavnega poslovodje v 
majhnem podjetju.  
 

                                                 
6 Inc. 500 je seznam 500 najhitreje rastočih 'zaprtih' podjetij (torej ne javnih delniških družb) v ZDA, ki ga vsako 
leto objavi poslovna revija Inc. (Namaste, 2004). 
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Nwachukwu (1995, str. 9–14) je raziskal povezavo med Rotterjevim indeksom podjetnikov in 
njihovim pristopom k strateškemu poslovodenju. Rotterjev indeks je psihološki koncept, ki ga je 
razvil Julijan Rotter v 50. letih 20. stoletja, in meri stopnjo posameznikovega občutka, da si sam 
določa svojo usodo, v nasprotju s tem, da mu jo določajo sile izven njegovega nadzora (sreča, 
naključja itd.) (Smith, 2003, str. 1). Ljudje, ki bolj verjamejo, da je njihova prihodnost odvisna 
od lastnih dejanj, so "internisti", tisti, ki bolj verjamejo, da jim prihodnost krojijo zunanji vplivi, 
pa so "eksternisti". Raziskave so pokazale, da internisti bolj izkazujejo vedenje, ki vpliva na 
verjetnost uspeha, izkazujejo večjo vztrajnost pri aktivnostih, večjo voljnost časovno odložiti 
nagrade, da bi jih maksimizirali, in dajejo prednost uspevanju v veščinah pred uspevanjem v 
izrabljanju naključij (Smith, 2003, str. 3). 
 
Nwachukwu (1995, str. 9–14) v nasprotju s pričakovanji ni odkril statistično značilne povezave 
med Rotterjevim indeksom in časovnim horizontom načrtovanja podjetnikov. Meni, da je možna 
razlaga za to, da internisti ne načrtujejo dlje v prihodnost kot eksternisti, v tem, da dojemajo 
birokratski in tog sistem načrtovanja kot izgubo lastnega nadzora (prihodnost jim določa načrt). 
Potrjena pa je bila hipoteza, da je v podjetjih internistov manj raznolikosti v ciljih, vrednotah in 
orientiranosti (v različne naloge) strokovnih poslovodij. Vzrok bi naj bila potreba internistov po 
nadzoru, ki ga težje delegirajo drugim v podjetju. 
 
Berryjeva (1998, str. 459) je iskala povezavo med znanjem (izobrazbo in izkušnjami) podjetnika 
in pristopu k strateškemu poslovodenju na vzorcu 30 majhnih visokotehnoloških podjetij. 
Opazila je, da tam, kjer prevladujejo tehnične veščine, ni opaziti strateške naravnanosti. Pogled 
poslovodstva na proces strateškega načrtovanja se je v takih primerih odražal v izjavah, kakršna 
je "Prednost tega, da nimamo zunanjih lastnikov, je, da lahko enostavno gremo in stvari 
naredimo" ali "Karkoli načrtovati je težko; ničesar se ne da predvideti.". Nasprotno pa so bili 
tam, kjer so bile tehnične veščine uravnotežene z veščinami splošnega poslovodenja, vedno 
vzpostavljeni vsaj neformalni sistemi strateškega poslovodenja. Povezavo med značilnostmi 
načrtovanja in značilnostmi vrhnjega poslovodstva je prikazala v obliki tabele (glej tabelo 4.1). 
 
Podjetniki, zajeti v raziskavi Pelhama in Claysona (1988, str. 45), so v tretjini primerov začeli 
svojo kariero v proizvodnji, 23 % jih je začelo v prodaji, 19 % v računovodstvu, 16 % v 
inženiringu ali razvoju in raziskavah, ter 6 % v trženju. Čeprav je prodaja podpodročje trženja, 
sta funkciji ločila zaradi drugačne vloge internega sprejemanja odločitev in načrtovanja, ki ga 
ima trženje v primerjavi z navzven usmerjeno in izvršilno vlogo prodaje. Ugotovila sta (ibid., str. 
48–49), da področje, na katerem so podjetniki pričeli svojo kariero, ne vpliva na njihovo 
rangiranje poslovnih funkcij po pomembnosti (razen pri tistih, ki so pričeli svojo pot v prodaji), 
močno pa vpliva na čas, ki ga porabijo za nadzor te funkcije (razen pri tistih, ki so pričeli svojo 
pot v razvoju). Po pomembnosti so funkcije razdelili v naslednjem vrstnem redu: trženje, 
prodaja, proizvodnja, razvoj, računovodstvo/finance. Okoli 12 % tistih, ki so začeli svojo kariero 
v razvoju pravi, da največ svojega časa posveti nadzoru te funkcije, medtem ko od 40 % (za 
proizvodnjo) do 45 % (za računovodstvo/finance) tistih, ki so pričeli svojo kariero na katerem od 
drugih področij, še vedno nameni največ svojega časa temu področju. 
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Tabela 4.1: Vpliv značilnosti vrhnjega poslovodstva na značilnosti načrtovanja 
 

Vrsta načrtovanja Značilnosti načrtovanja Značilnosti vrhnjega poslovodstva 

Ne-načrtovalci Ni vidnih aktivnosti načrtovanja. Ni 
razvitih ciljev ali strategij - niti za 
dolgoročni, niti za kratkoročni razvoj 
podjetja. 
 

V vrhnjem poslovodstvu so vsi 
tehnično usposobljeni, brez izkušenj v 
splošnem poslovodenju, ki bi jih 
pridobili v podjetniških inkubatorjih. 

Formalni finančni, 
ne-strateški načrtovalci 

Poslovodstvo poudarja pomen strogega 
finančnega nadzora, razvoj kratko- do 
srednjeročnih (6 do 18 mesecev) 
finančnih ciljev ter stalno spremljanje 
finančne uspešnosti z mesečnimi 
računovodskimi poročili. Za 
oblikovanje strategije v zvezi z izdelki 
in trgi ne sodijo, da je pomembno. 
 

V vrhnjem poslovodstvu prevladujejo 
tehnično podkovani direktorji. 
Direktorji so lahko imeli že pred 
ustanovitvijo poslovodske izkušnje v 
inkubatorju, vendar so bile te v čisto 
tehničnem okolju, z omejeno 
odgovornostjo za dobiček ali finančni 
načrt. 

Formalni finančni, 
neformalni strateški 
načrtovalci 

Finančna uspešnost je pod strogim 
nadzorom in strogo spremljana. 
Dolgoročni finančni cilji v dve- do 
petletnem planskem obdobju so jasno 
določeni. Poudarja se tudi pomen 
neformalnega strateškega načrtovanja; 
cilji in strategije v zvezi z izdelki, trgi 
in tehnologijami se razvijajo za 
srednjeročno obdobje (eno do dve leti). 
Cilji in strategije niso formalizirani v 
obliki pisnih poslovnih načrtov, vendar 
so jasno komunicirani in so znani v 
celotnem podjetju. Poslovodstvo 
poudarja stalne razprave kot pomemben 
vidik ugotavljanja, kako finančne cilje 
doseči z razvojem izdelkov / trgov / 
tehnologij. 
 

Vrhnje poslovodstvo je pretežno 
tehnično podkovano, vendar ali (a) so 
ustanovitelji imeli pred ustanovitvijo 
poslovodske izkušnje znotraj 
inkubatorja, ali pa (b) je bilo 
ravnotežje veščin vrhnjega 
poslovodstva doseženo z vključitvijo 
tržnega in finančnega direktorja ali 
nadzornika ob ustanovitvi. 

Formalni strateški 
načrtovalci 

Poudarjajo pomen formalnega in 
eksplicitnega procesa oblikovanja 
strategije. Razviti so cilji in strategije v 
zvezi z izdelki, trgi in tehnologijami v 
dolgoročnem planskem obdobju od 
dveh do petih let. Razvijajo in 
pregledujejo se letno ali polletno, v 
multidisciplinarnem poslovodnem timu. 
Izdelan je formalni pisni strateški načrt. 

Multidisciplinarni poslovodni tim. V 
inkubatorju je bil pridobljen širok 
nabor izkušenj iz splošnega 
poslovodenja. 

Vir: Berry (1998, str. 460) 
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Chaganti, Cook in Smeltz (2002, str. 175) pravijo, da imajo pogledi in vedenje vodje znaten 
vpliv na delovanje podjetja tako v velikih kot v manjših podjetjih. Raziskave v velikih 
organizacijah so pokazale, da imajo vodje po večini nek dominanten slog vodenja in prevladujoč 
nabor strategij, njuna raziskava pa je pokazala, da vodje manjših podjetij, nasprotno, kombinirajo 
različne, tudi nasprotujoče si sloge vodenja (ibid., str. 189) – in to uspešno (ibid., str. 188). Kaže, 
da ta "poskusi vse" pristop prevladuje pri vseh vidikih poslovodenja, tudi pri uporabi različnih 
vrst poslovnih strategij in poslovodnih sistemov (ibid., str. 189). 
 
4.1.3 Izbira in uporaba orodij strateškega poslovodenja 
 
Fletcher in Harris (2002, str. 297–314) pravita, da ima ugotavljanje, ali je strateško načrtovanje 
(kot 'celota') 'dobro' ali 'slabo', malo vrednosti. Raziskovanje strateškega poslovodenja zahteva 
raziskovanje mnogih vidikov procesa nastajanja strategije. 
 
Pelham in Clayson (1988, str. 46) sta med podjetji, zajetimi v raziskavo, ugotovila visok nivo 
sprejemanja ideje strateškega poslovodenja, s tem da so bili nekateri elementi strateškega 
poslovodenja ocenjeni kot znatno bolj pomembni od drugih. Tako je bila analiza konkurenčnega 
okolja ocenjena najviše, medtem ko so bili kvantitavni postopki sprejemanja odločitev ocenjeni 
kot najmanj pomembni. Avtorja med orodja analize okolja štejeta SWOT analizo in postavljanje 
dolgoročnih dobičkovnih ciljev, med orodja kvantitavnih postopkov sprejemanja odločitev pa 
odločitvena drevesa in pripisovanje kvantitativnih uteži dejavnikom, ki vplivajo na odločitev. 
 
Peel in Bridge (1998, str. 848–856) pravita, da literatura poudarja postavljanje ciljev kot ključen 
element oblikovanja strategije, in da so raziskave pokazale, da večja podjetja uporabljajo široko 
paleto ciljev ter da vedno bolj uporabljajo cilje ne-finančne narave, ki upoštevajo interese 
različnih deležnikov podjetja. V svoji raziskavi sta med drugim spraševala manjša podjetja, 
katere cilje si postavljajo ter koliko se jim zdijo pomembni posamezni cilji. Ugotovila sta močno 
pozitivno korelacijo med intenziteto strateškega načrtovanja (to sta merila s samooceno podjetij 
o detajlnosti njihovih načrtov) in uporabo kvantitativnih in kvalitativnih ciljev. Bolj intenzivni 
strateški načrtovalci dajejo več pomena širši paleti ciljev, še posebej kvalitativnih ciljev. 
 
Peel in Bridge (1998, str. 849) navajata tudi mnenje Richardsona7, da je praksa strateškega 
poslovodenja generična, in da se lahko majhna podjetja veliko naučijo od velikih. Richardson v 
nekem drugem članku8 pravi, da se načrtovanje v velikih podjetjih začne na ravni celotnega 
podjetja, kjer nastane okvir za načrtovanje v posameznih poslovnih enotah in na nižjih nivojih, 
medtem ko se mora sistem načrtovanja v manjših podjetjih pričeti na nivoju poslovnih enot – kar 
sicer res pogosto zajema kar celotno podjetje. Peel in Bridge (1998, str. 849) navajata tudi 
"Poročilo o konkurenčnosti", ki ga je pripravila britanska vlada leta 1995, v katerem vidijo 
ustvarjalci gospodarske politike širjenje najboljših praks in prevzem poslovodskih tehnik, ki jih 
uporabljajo velika podjetja, kot sredstvo za izboljšanje uspešnosti majhnih in srednje velikih 

                                                 
7 Richardson W.: Spreading Strategic Skills in SMEs. V Welford R. (ur.): Small Business and Small Business 
Development, European Research Press, Bradford, 1991. 
8 Richardson W.: In Defence of Business Planning: Why and How It Still Works for Small Firms and Corporations 
of Small Business Units. Small Business and Enterprise Development, Bradford, 1995, 2, str. 41–57. 
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podjetij. Ugotavljajo, da je konkurenčnost sektorja majhnih in srednje velikih podjetij v 
primerjavi z nemškimi podjetji neugodna, medtem ko za največja britanska podjetja velja, da so 
na svetovnem nivoju ("world-class") in kar 16 od 25 najbolj dobičkonosnih velikih podjetij v 
Evropi je britanskih. 
 
Sandberg, Robinson in Pearce (2001, str. 13) pravijo, da strategija izrazi tri elemente, ki so 
ključni za vsako podjetje: (1) cilje, (2) politike ali pravila, ki usmerjajo odločitve ter (3) 
predvidene ukrepe za doseganje ciljev. Zato so mnenja, da bi morala tudi manjša podjetja imeti 
razvito strategijo. Opozarjajo pa, da imeti kakršnokoli strategijo ni boljše kot imeti nobene – 
strateško načrtovanje je treba izvajati, in izvajati ga je treba v redu (ibid., str. 14). Ni treba, da je 
razmišljanje v ozadju strategije sofisticirano, kljub temu pa mora biti temeljito in previdno (ibid., 
str. 13). 
 
Tudi Bracker, Keats in Pearson (1988, str. 599) ugotavljajo, da je pomembna predvsem kakovost 
načrtovanja, ne pa načrtovanje samo po sebi. Med podjetji, zajetimi v njihovi raziskavi, so 
rezultati tistih, ki so strukturirano pristopila k strateškemu načrtovanju, daleč presegali rezultate 
drugih (tistih, ki so strukturirano pristopila le k operativnemu načrtovanju ali pa so se 
načrtovanja na sploh lotevala nestrukturirano). 
 
Raziskava O'Gormana in Doranove (1999, str. 65) o oblikovanju izjave o poslanstvu med irskimi 
manjšimi podjetji je pokazala, da le-ta nima povezave z uspešnostjo podjetja. Avtorja predlagata, 
naj vodje teh podjetij čas, ki bi ga porabili za oblikovanje izjave o poslanstvu, raje porabijo za 
poslovodenje podjetja. Pravita, da je pomembno, da ima podjetje jasno smer, jasno poslanstvo, 
vendar kot kaže, formalna izjava o poslanstvu ne prinaša koristi. Manjša podjetja svarita pred 
slepim nekritičnim prevzetjem modelov načrtovanja, ki se uporabljajo v veliko večjih 
organizacijah. 
 
Beal (2000, str. 27–47) je na vzorcu 101 majhnega proizvodnega podjetja preučeval vpliv 
aktivnosti pregledovanja okolja na usklajenost strategije podjetja z okoljem. Meril je pogostost in 
širino preverjanja okolja (kako pogosto in katere segmente okolja podjetje preverja), skladnost 
strategije z okoljem pa je ocenil tako, da je primerjal vrsto strategije, ki jo ima podjetje (s 23 
vprašanji je meril 5 osnovnih dimenzij strategije, ki jih je oblikoval na podlagi razvrstitev 
strategij različnih drugih avtorjev), s svojo oceno o tem, v kateri fazi življenjskega cikla je 
panoga, v kateri je podjetje (pri tem se je oprl na indeks življenjske faze panoge, ki ga je 
oblikoval na podlagi spremenljivk, ki bi naj po mnenju različnih avtorjev nakazovale življenjsko 
fazo panoge). 
 
Pogostost pregledovanja okolja se ni izkazala za statistično značilno povezano z usklajenostjo 
strategije z okoljem. Rezultati glede širine pregledovanja okolja pa so mešani. Za pozitivno 
povezano z usklajenostjo strategije se je pokazalo pregledovanje informacij o kupcih in 
konkurentih, o dobaviteljih ter lastnih sposobnostih in virih. Spremljanje informacij o širšem 
družbenem, političnem in gospodarskem okolju pa se ni izkazalo za povezano z usklajenostjo 
strategij z okoljem. Za izsledek, da pogostost pregledovanja okolja ni povezana z usklajenostjo 
strategije z okoljem, Beal pravi, da je nepričakovan, in da sta dve najbolj verjetni razlagi, da 
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podjetniki ali res nimajo časa pregledovati okolja, ali pa, da to zares ni ključno – da je bolj 
pomemben pravi obseg pregledovanja (ki ga nakazuje ta raziskava), učinkovita uporaba 
informacij ter natančna ocena priložnosti in nevarnosti. 
 
Fletcher in Harris (2002, str. 297–314) sta v svoji raziskavi zajela tiste nekdanje študente, 
vključene v program podjetniškega usposabljanja na angleški univerzi University of Sterling, ki 
so dejansko ustanovili svoje podjetje. Ugotavljala sta povezanost različnih spremenljivk z rastjo 
podjetja. Ugotovila sta, da je najmočnejša in statistično zelo značilna povezava med rastjo 
podjetja in obstojem rednih formalnih diskusij o strategiji. Neformalne in ad hoc diskusije niso 
bile povezane z rastjo. Za pomembno se je izkazalo tudi postavljanje ciljev in predvsem nadzor 
doseganja ciljev. Pri tem se ni izkazalo za pomembno, ali je pregled ciljev tedenski, mesečni, ali 
letni, ampak le, da obstaja. Kot zanimivo navajata ugotovitev, da je uporaba tehnik vodenja s 
pomočjo ciljev ('management by objectives') povezana z rastjo, medtem ko obstoj poslovnega 
načrta ni. Opozarjata, da danes mnogi praktiki vidijo poslovni načrt kot sinonim za racionalni 
pristop k strateškemu načrtovanju, mnogi raziskovalci pa so v svojih raziskavah vzeli obstoj 
poslovnega načrta za merilo 'načrtovanja' v podjetju. 
 
4.1.4 Formalnost procesa strateškega poslovodenja 
 
Precejšen delež raziskav strateškega poslovodenja v manjših podjetjih preučuje formalnost tega 
procesa in povezavo te formalnosti z drugimi spremenljivkami (uspešnostjo podjetja, ozadjem 
podjetnika, vrsto izbranih strategij itd.). 
 
Stewartova (2002, str. 42–46) je proučila 100 majhnih podjetij iz Atlante, ki jih zanima 
mednarodno poslovanje (kriterij za to zanimanje je bila objava podjetja v imeniku "International 
Atlanta", ki ga izdaja Gospodarska zbornica Atlante). Ugotovila je, da jih kar 65 % dosega zelo 
visoko stopnjo formalnega načrtovanja poslovanja, le 3 % pa jih ne uporablja nobene tehnike 
formalnega načrtovanja. Stopnjo formalnega načrtovanja je merila s prisotnostjo naslednjih 
sedmih elementov formalnega načrtovanja v podjetju: obstoj pisnega načrta, oblikovano 
poslanstvo podjetja, obstoj organigrama, obstoj trženjskega načrta, finančnega načrta, načrta 
proizvodnje, obstoj mesečnih sestankov v zvezi z načrtovanjem. 
 
Lurie in Polakoff (1987, str. 90) pravita, da večje kot je podjetje, bolj formalen postaja proces 
strateškega poslovodenja, ter da je tudi za manjša podjetja koristno, če pristopijo k strateškemu 
poslovodenju organizirano, kadar so strategije kompleksne in je potreben tudi vložek srednjega 
poslovodstva. Prepričana sta, da strateško poslovno načrtovanje dejansko še posebej dobro deluje 
v majhnih, v rast usmerjenih podjetjih. 
 
Berryjeva (1998, str.455–456) navaja, da so nekateri avtorji mnenja, da so formalni postopki 
strateškega poslovodenja še posebej neprimerni za majhna podjetja, ki ne premorejo niti 
poslovodskih niti finančnih virov, da bi se spuščala v zahtevne tehnike strateškega poslovodenja. 
Enako velja za podjetja, ki delujejo v turbulentnih okoljih visokih tehnologij, kjer se razmere 
spreminjajo tako hitro, da je dolgoročno načrtovanje vprašljive vrednosti. 
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Shuman, Shaw in Sussman (1985, str. 53) ugotavljajo, da tisti podjetniki, ki so pred ustanovitvijo 
podjetja pripravili poslovni načrt, verjetneje opravijo glavne korake strateškega načrtovanja. 
 
Lyles in drugi (1993, str. 38–50) so preučevali povezave med formalnostjo načrtovanja, 
procesom strateškega odločanja, vsebino strategij in uspešnostjo majhnega podjetja. Za merjenje 
formalnosti so uporabili metodo Robinsona in Pierca (1983, str. 198–200), ki določi stopnjo 
formalnosti na podlagi obstoja različnih pisnih dokumentov in vključenosti različnih korakov v 
proces načrtovanja. Metoda upošteva, da je pomembna tudi formalnost procesa načrtovanja, ne 
le formalnost načrta, ki je rezultat tega procesa. 
 
Od 188 podjetij, od katerih so prejeli uporabne podatke, se jih je 71 uvrstilo med formalne 
načrtovalce, od tega jih je le 14 imelo popoln pisni 3-letni načrt. Formalni načrtovalci so bili v 
povprečju večji od neformalnih (formalni so imeli v povprečju 101 zaposlenega, neformalni 47, 
letna prodaja prvih je znašala v povprečju 9 milijonov USD, prodaja drugih pa 6 milijonov 
USD), vendar je bila ta razlika znatna le pri proizvodnih in gradbenih podjetjih. Nobenih razlik 
ni bilo v povprečni starosti podjetij.  
 
V procesu sprejemanja strateških odločitev so formalni načrtovalci v primerjavi z neformalnimi 
dajali znatno večji poudarek vsem korakom, razen opazovanju okolja, kjer ni bilo razlike med 
prvimi in drugimi. Formalni načrtovalci so po vrsti dali največ poudarka postavljanju ciljev, 
razporejanju virov in nadzoru uresničevanja. Neformalni načrtovalci pa razporejanju virov in 
določanju razlikovalnih sposobnosti. 
 
Pri ocenjevanju pomembnosti različnih strateških opcij za njihov uspeh so formalni načrtovalci 
glede na neformalne večji pomen pripisali tako tekmovalnim kot kooperativnim strategijam. Pri 
rangiranju pomembnosti posameznih strategij pa ni bilo razlike – pri obeh skupinah je bila na 
prvem mestu strategija samostojnega širjenja na nove trge z obstoječimi izdelki, na drugem 
mestu lasten razvoj novih izdelkov, za najmanj pomembni pa sta bili označeni strategiji 
kooperativnega zavezništva s tujimi podjetji za razvoj novih izdelkov ter lastniške investicije 
tujih podjetij. Formalni načrtovalci se torej od neformalnih razlikujejo le v tem, da dajejo večji 
poudarek večjemu naboru strategij. 
 
S finančnega vidika med skupinama niso opazili znatne razlike v donosnosti kapitala ali sredstev 
(ROE ali ROA), vendar pa je bila rast prodaje formalnih načrtovalcev v povprečju kar 2-krat 
večja od rasti prodaje neformalnih načrtovalcev. 
 
Lyles in drugi zaključujejo, da je pri ocenjevanju rezultatov strateškega načrtovanja pomemben 
proces, ne le končni načrt. Tista podjetja, ki se lotijo formalnega načrtovanja, bodo namenila 
večjo pozornost izboljšanju kakovosti procesa strateškega odločanja. Rezultati raziskave 
nakazujejo, da se, ko majhno podjetje privzame bolj formalen proces načrtovanja, znatno poveča 
temeljitost procesa odločanja, poveča se nabor strateških opcij, ki se upoštevajo, in poveča se 
uspešnost, merjena z rastjo prodaje. 
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4.1.5 Vpliv na uspešnost podjetja 
 
Na koncu nas seveda zanima predvsem to, ali in kako strateško poslovodenje in različne 
značilnosti strateškega poslovodenja vplivajo na uspešnost podjetja. 
 
Peel in Bridge (1998, str. 854) sta za mero uspešnosti majhnih proizvodnih podjetij vzela oceno 
poslovodij podjetij o tem, koliko menijo, da je njihovo podjetje bolj dobičkonosno od 
konkurenčnih podjetij, in oceno o tem, koliko menijo, da je njihovo podjetje bolj uspešno pri 
doseganju osnovnih ciljev. Obe oceni sta bili pozitivno in močno povezani z intenziteto 
(detajlnostjo) strateškega načrtovanja, ki so jo prav tako ocenili poslovodje teh podjetij. 
Intenziteta strateškega načrtovanja je bila merjena z oceno od 1 do 5 detajlnosti obstoječih 
načrtov (pisnih ali ne) za obdobje daljše od enega leta.  
 
Zaključujeta (ibid., str. 855), da njuna raziskava kaže na to, da je strateško načrtovanje ključna 
sestavina za izboljšanje uspešnosti majhnih podjetij. Gospodarski politiki zato predlagata, da v 
množici že obstoječih parcialnih pristopov k povečevanju uspešnosti sektorja majhnih in srednje 
velikih podjetij uporabi strateško načrtovanje kot integracijsko sredstvo, ki bo zagotovilo, da te 
parcialne pobude dosežejo skupni namen. 
 
Kot že rečeno, so Lyles in drugi (1993, str. 38–50) v svoji raziskavi ugotovili, da med 
formalnimi in neformalnimi načrtovalci ni razlike v donosnosti kapitala ali sredstev, imajo pa 
formalni načrtovalci pri isti starosti podjetja dvakrat večjo rast prodaje. 
 
Raziskava Berryjeve (1998, str. 460–461) med 257 visokotehnološkimi manjšimi podjetji je 
pokazala, da v zgodnji fazi obstoja podjetja formalizacija strateškega poslovodenja, v smislu 
nastajanja eksplicitne pisne dokumentacije, ni potrebna za izboljšanje uspeha. Vendar so bila 
hkrati očitno bolj uspešna tista podjetja, ki so uporabljala enostavne strateške tehnike. Analiza je 
pokazala pozitivne in statistično značilne korelacije med obstojem procesa strateškega 
načrtovanja, rastjo prometa in doseganjem dobičkovnih in drugih poslovnih ciljev. 
 
V poznejših fazah življenja podjetja pa se je visoka uspešnost ohranila tam, kjer so z rastjo 
podjetja postajali sistemi strateškega načrtovanja vedno bolj formalni. Pri tem je Berryjeva za 
merilo življenjske faze, v kateri je podjetje, vzela velikost podjetja (po številu zaposlenih in 
ustvarjenem letnem prometu), ne pa starost (čas, ki je pretekel od ustanovitve). Starost podjetja 
se namreč v nasprotju z velikostjo podjetja ni izkazala za dejavnik, ki bi statistično značilno 
vplival na značilnosti strateškega načrtovanja v podjetju. To kaže na to, da z rastočo 
organizacijsko kompleksnostjo, bolj očitno funkcijsko specializacijo ter daljšanjem 
komunikacijskih poti raste potreba po bolj eksplicitnih metodah oblikovanja strategije.  
 
Stewartova (2002, str. 42–46) je v svoji raziskavi zaključila, da formalno strateško načrtovanje 
prispeva k uspešnosti majhnih, mednarodno usmerjenih podjetij. Uspeh je merila z naslednjimi 
indikatorji rasti in uspeha: povečanje števila zaposlenih, razširitev klientele, mednarodna rast, 
odprtje novih obratov, prevzemanje drugih podjetij. 
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Fletcher in Harris (2002, str. 297–314) sta se spraševala, ali pristop k načrtovanju, ki prevladuje 
pri poučevanju podjetništva, res predstavlja dejansko in/ali dobro strateško odločanje. V 
raziskavo sta zajela nekdanje študente, vključene v program podjetniškega usposabljanja, ki so 
dejansko ustanovili podjetje. Kot pravita, so ti podjetniki na univerzi osvajali podjetniške veščine 
po metodah, ki jih zagovarja Gibb. Močan poudarek je bil na tradicionalnem načrtovalnem 
modelu – šlo je za pripravo poslovnega načrta skozi proces načrtovanja. Kot glavno značilnost 
načrtovalnega pristopa k oblikovanju strategije navajata strog proces, ki teče po diskretnih 
korakih. Kot glavno alternativo temu pristopu pa navajata porajajoči pristop, pri katerem se 
strategije v podjetju s časom 'porajajo' same od sebe, ne da bi bile kdaj strogo 'načrtovane'. 
Definirala sta 7 razlikujočih vidikov oblikovanja strategij po enem in po drugem pristopu ter si 
zastavila ugotoviti povezavo med obstojem oz. uporabo določenega vidika in uspešnostjo 
podjetja. Uspešnost sta merila z mero rasti podjetja, ki je vključevala rast števila zaposlenih ter 
rast prometa. 
 
Skoraj vsi podjetniki so integrirali oba pristopa na svoj način. Tisti, ki so v celoti prepustili 
nastajanje strategije evoluciji in ad hoc nestrukturiranim diskusijam, so dosegli malo ali nič rasti. 
Rastoče firme so formalnost samega procesa načrtovanja integrirale z bolj intuitivnim 
porajajočim pristopom. Uporaba poslovnih načrtov ni bila povezana z rastjo, zelo močno pa je 
bilo z rastjo povezano nadzorovanje ciljev. Samo postavljanje ciljev pa spet ni bilo povezano z 
rastjo. 
 
Avtorja zaključujeta, da so rezultati bolj na strani načrtovalnega kot pa porajajočega pristopa, in 
da je zanimivo, da se najbolj opevana elementa načrtovalnega pristopa – poslovni načrt in 
strukturirani procesi odločanja – nista izkazala za povezana z rastjo, medtem ko so se 
presenetljivo izkazali za koristne formalizirani rituali, ki jih običajno povezujemo z velikimi 
podjetji: formalni sestanki, poslovodenje s pomočjo ciljev (MBO) ter pregledi uspešnosti. 
 
4.1.6 Raziskave strateškega poslovodenja v slovenskih manjših podjetjih 
 
Kar nekaj raziskav strateškega poslovodenja je bilo opravljenih tudi na vzorcih slovenskih 
manjših podjetij. Pri pregledovanju teh raziskav moramo biti še posebej pozorni na letnico 
izvajanja le-teh. Opozoriti je namreč treba na to, da je bilo v Sloveniji v času komunističnega 
režima podjetništvo zatrto. Šele leta 1988 je bilo sploh dovoljeno ustanoviti zasebno podjetje, 
proces prehoda v normalno tržno gospodarstvo pa se je začel leta 1991, z osamosvojitvijo 
Slovenije in odpiranjem njenega gospodarstva v svet. Zato je pričakovati, da je prišlo v teh letih 
do znatnih premikov v strukturi podjetij po velikosti, v sistemih poslovodenja v podjetjih ter v 
samih ljudeh, ki so živeli v teh okoliščinah. 
 
Pred kratkim je izšlo delo "Vloga in značilnosti strateškega planiranja v malih podjetjih v svetu 
in v Sloveniji" Mateje Kljajič (2003), ki v pregledni obliki povzema raziskave strateškega 
poslovodenja med slovenskimi (in tudi drugimi) podjetji. Zato bom tukaj navedel le nekaj 
izsledkov raziskav med slovenskimi podjetji, ki so ključni za to delo, bralcu pa priporočam, da si 
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za detajlnejši pregled prebere omenjeno delo (ki je dostopno tudi preko svetovnega spleta9) ter 
seveda tudi druga navedena dela in raziskave. 
 
Za občutek o razvoju strateškega poslovodenja v slovenskih podjetjih v zadnjih letih ter o 
primerjavi z 'zahodnoevropskimi' podjetji je pomembna raziskava, ki jo je Pučko najprej opravil 
leta 1994 (Pučko, 1994), nato pa sta jo z Lahovnikom nadaljevala še leta 1998 (Pučko, Lahovnik, 
1998). Poslovodje oziroma lastnike manjših podjetij sta spraševala po njihovih strateških in 
osebnih ciljih, vrstah strategij ter virih konkurenčnih prednosti. Rezultate sta primerjala z 
rezultati STRATOS skupine podjetij, ki so bila leta 1990 zajeta v podobno raziskavo, opravljeno 
na vzorcu okoli 1230 podjetnikov iz Avstrije, Belgije, Finske, Francije, Nemčije, Velike 
Britanije, Švice in Nizozemske (Pichler, 1996). Pučko in Lahovnik (1998, str. 570–572) 
ugotavljata, da postaja strateško obnašanje slovenskih malih in srednje velikih podjetij vse bolj 
podobno strateškemu obnašanju evropskih podjetij. 
 
Kljajičeva (2003, str. 88) je po pošti in elektronski pošti poslala vprašalnik 130 slovenskim 
manjšim podjetjem. Vrnjenih je bilo 46 uporabnih vprašalnikov. 30 (65 %) podjetij je 
odgovorilo, da strateško načrtujejo. Od tega jih je strategijo oblikovalo 77 % (23 % pa "delno"), 
alternativne strateške možnosti pa so opredelili v 37 %. Vseh teh 30 podjetij dela analizo 
poslovanja podjetja, 50 % jih je opredelilo svoje poslanstvo, 67 % jih je naredilo oceno okolja, 
23 % SWOT analizo. Cilje jih je opredelilo 80 %, nadzor nad izvajanjem zastavljenega načrta pa 
jih opravlja 43 %.  
 
26 podjetij je odgovorilo, da pripravljajo poslovni načrt, od tega 19 za obdobje daljše od enega 
leta. Kar 96 % tistih, ki so pripravili poslovni načrt, je bilo mnenja, da je koristil podjetju. Od 20 
podjetij, ki niso imela poslovnega načrta, jih 90 % namesto poslovnega načrta uporablja 
izkušnje, 65 % intuicijo, 25 % srečo in 15 % izobrazbo. V tabeli 4.2 so navedene glavne ovire pri 
strateškemu načrtovanju. 
 
 
Tabela 4.2: Katere so po vašem mnenju glavne ovire strateškemu načrtovanju v vašem 
podjetju?* 
 

Ovira Odstotek 
pomanjkanje časa 78 % 
pomanjkanje izkušenj 54 % 
tržna negotovost 50 % 
finančne omejitve 35 % 
pomanjkanje znanja, izobrazbe 22 % 
odpor do sprememb v podjetju 11 % 
nezaupanje zaposlenim 2 % 
izogibanje soočenju s problemi, ki jih načrtovanje lahko razkrije 2 % 
drugo 2 % 

*možnih več odgovorov 
Vir: Kljajič (2003, Priloga 1, str. 6) 
                                                 
9 Na naslovu http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kljajic232.pdf 
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Iz tabel 4.3 do 4.5 je razvidno stanje in odnos do pridobivanja znanja o strateškem poslovodenju 
v teh podjetjih. 
 
 
Tabela 4.3: Kako dobro, menite, je poznavanje metod in tehnik strateškega načrtovanja v 
vašem podjetju? 
 

Stopnja poznavanja metod in 
tehnik strateškega načrtovanja 

Odstotek 

zelo dobro 0 %
dobro 37 %
slabo 54 %
zelo slabo 9 %

Vir: Kljajič (2003, Priloga 1, str. 6) 
 
 
Tabela 4.4: Kako v podjetju prihajate do znanja, potrebnega za strateško načrtovanje?* 
 

Vir znanja Odstotek 
članki 59 % 
knjige 37 % 
formalna izobrazba 37 % 
spletne strani 26 % 
ne iščemo dodatnih znanj 22 % 
predavanja 17 % 
svetovalno podjetje 17 % 
drugo 2 % 

*možnih več odgovorov 
Vir: Kljajič (2003, Priloga 1, str. 7) 
 
 
Tabela 4.5: Ali bi se udeležili brezplačnega seminarja / delavnice o strateškem načrtovanju 
v malih podjetjih, ki bi ga organizirala, na primer, državna institucija? 
 

Verjetnost udeležbe na 
brezplačnem seminarju 

Odstotek 

zagotovo 35 % 
morda 54 % 
ne 9 % 
ne vem 2 % 

Vir: Kljajič (2003, Priloga 1, str. 7) 
 
 
O znanju strateškega poslovodenja med manjšimi podjetji lahko delno sklepamo tudi iz 
izobrazbe podjetnikov. Glas, Drnovšek in Mirtič (2000, str. 6) navajajo, da je stopnja izobrazbe 
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podjetnikov v državah Srednje in Vzhodne Evrope relativno visoka, saj je v teh državah čisto 
običajno, da svoja podjetja ustanavljajo visoko izobraženi člani najvišjih družbenih slojev. V 
tabeli 4.6 je prikazana izobrazbena struktura slovenskih podjetnikov (po stopnji izobrazbe) po 
podatkih slovenskega Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (PCMG) (Izobrazbena 
struktura podjetnikov, 2004, str. 3). 
 
 
Tabela 4.6: Izobrazbena struktura slovenskih podjetnikov v letu 2003 
 

Stopnja 
izobrazbe 

Odstotek 
podjetnikov 

manj kot srednja 2 % 
srednja 41 % 
višja 24 % 
visoka 29 % 
podiplomska 4 % 

Vir: Izobrazbena struktura podjetnikov (2004, str. 3) 
 
 
Noč (1998) je v svoji preliminarni (ibid., str. 50) raziskavi 35-ih slovenskih majhnih 
diverzificiranih podjetij ugotovil, da jih pred uvajanjem strategije diverzifikacije 60 % ni 
opravilo nobene analize (ibid., str. 54), 14 % pa jih je naredilo formalno SWOT analizo, s katero 
bi se naj običajno začel proces strateškega načrtovanja v podjetjih (ibid., str. 52). 
 
Skrtova (2002, str. 64) je ankete poslala 300 hitro rastočim podjetjem (gazelam) ter 300 
nerastočim podjetjem, ki so v zadnjih treh letih dosegala rast med –5 % in +5 %. Odgovore je 
vrnilo 52 gazel in 62 nerastočih podjetij. Kot je prikazano na sliki 4.1, je imela večina podjetij, 
tako gazel kot nerastočih, vsaj okvirno začrtano strategijo, malo podjetij pa ima strategijo 
natančno začrtano. Delež podjetij brez strategije je enkrat večji med nerastočimi podjetji. 
 
 
Slika 4.1: Ali ima podjetje začrtano strategijo za uresničitev ciljev, vizije in poslanstva? 

gazele

Zelo 
natančno 

14%

Okvirno
76%

Ne
10%

nerastoča podjetja

Zelo 
natančno 

10%

Okvirno
69%

Ne
21%

 
Vir: Skrt (2002, str. 75) 
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Podlage za izbiro strategije v teh podjetjih so prikazane v tabeli 4.8. Glavna razlika med 
gazelami in nerastočimi podjetji je tendenca gazel k analizi tržišča in konkurence kot temelju za 
odločanje, medtem ko nerastoča podjetja bolj izhajajo iz analize notranjih zmožnosti in 
sposobnosti podjetja. 
 
Glavne razlike med gazelami in nerastočimi podjetji, ki jih je ugotovila Skrtova, so prikazane v 
tabeli 4.7. 
 
 
Tabela 4.7: Glavne razlike med gazelami in nerastočimi podjetji glede strateškega 
načrtovanja in strateškega podjetništva 
 

 Gazele Nerastoča podjetja 
Strateško 
načrtovanje 

- vizija prisotna v veliko večji meri 
- glavne usmeritve, ki izhajajo iz 

vizij in ciljev: hitra in zmerna rast, 
internacionalizacija, inovacije, 
kakovost in mreženje 

- boljše poznavanje tržišča in 
konkurence 

- večja usmerjenost v povečevanje 
prodaje in dobičkov ter v rast 

- večje poznavanje vizije in ciljev 
med zaposlenimi 

- formalno načrtovanje bolj prisotno 

- glavne usmeritve, ki izhajajo iz 
vizij in ciljev: inovacije in 
kakovost, ohranitev obsega, 
zmerna rast in internacionalizacija 

- boljše poznavanje notranjega 
okolja podjetja 

Inovacije - pogostejši prodor na trg z 
inovativnim izdelkom / storitvijo 

- večja usmeritev v razvoj novih / 
inovativnih izdelkov / storitev 

- večje posnemanje in trženje 
izdelkov / storitev drugih podjetij 

Mreženje - večja vključenost v poslovne 
mreže 

- bolj prisotno neformalno 
sodelovanje z drugimi podjetji 

- manjša povezanost z drugimi 
podjetji 

Internacionalizacija - bistveno večji izvoz na tuje trge 
- bistveno več naložb v tujini 
- bistveno večje sodelovanje s tujino 

preko tujih poslovnih partnerjev 

- bistveno več poslovanja na 
izključno domačem trgu 

Učeča se 
organizacija 

- bistveno večja usmerjenost v 
prenos znanja med zaposlenimi 

- bolj prisotno mnenje, da delavci ne 
potrebujejo drugih znanj 

E-poslovanje - večja prisotnost lastnih internetnih 
strani, trženja preko interneta, 
ponujanja dodatnih storitev ter 
možnosti na svojih spletnih straneh

- pogostejše poslovanje preko 
interneta 

- bolj prisotna zgolj interna uporaba 
računalnikov 

Vir: Skrt (2002, str. 91) 
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Tabela 4.8: Podlage za izbiro strategije* 
 

gazele  nerastoča podjetja 

Podlaga za izbiro strategije 
Odstotek
podjetij 

 Podlaga za izbiro strategije 
Odstotek
podjetij 

analiza tržišča in konkurence 36 %
analiza notranjih zmožnosti 
in sposobnosti podjetja 

37 %

analiza notranjih zmožnosti 
in sposobnosti podjetja 

30 % po občutku (intuiciji) podjetnika 31 %

po občutku (intuiciji) podjetnika 30 % analiza tržišča in konkurence 27 %
analiza celotnega poslovanja 
podjetja (notranjih in zunanjih 
vidikov) 

21 %
analiza celotnega poslovanja 
podjetja (notranjih in zunanjih 
vidikov) 

27 %

drugo 0 % drugo 0 %
*možnih več odgovorov 
Vir: Skrt (2002, str. 78) 
 
 
4.2 Kritika raziskav 
 
Najprej je treba povedati, da je "raziskovanje strateškega poslovodenja v manjših podjetjih" 
precej široko definirano raziskovalno področje. Preučujemo lahko vrsto dejavnikov in povezav 
med njimi – proces strateškega poslovodenja (na primer, kaj, kako in zakaj podjetniki nekaj (ne) 
počnejo), vsebino strategij, katere strategije so se izkazale za uspešne, katere za neuspešne, v 
kakšnih okoliščinah, in tako naprej in tako naprej. 
 
Vprašanj, na katera bi želeli dobiti odgovor, je torej skoraj neskončno, raziskave pa so na žalost 
redkejše. Tiste raziskave, ki so bile opravljene, pa so med sabo težko primerljive in so običajno 
ali izvedene na majhnem vzorcu ali pa precej površinske. 
 
Naštejmo nekaj težav, ki se pojavijo pri snovanju in izvajanju raziskav ter pozneje pri presoji 
zanesljivosti in uporabnosti rezultatov: 

- preučevanje strateškega poslovodenja zahteva "globok" dostop do podjetnika; 
- znanje anketirancev o strateškem poslovodenju, pojmih in izrazih je omejeno; 
- anketiranec ne želi izpasti neveden ali slab (strateški) poslovodja; 
- običajno je zajet majhen vzorec podjetij; 
- običajno je odziv podjetij na raziskavo majhen; 
- težave z definiranjem preučevanih parametrov in merjenjem le-teh; 
- težave s transparentnostjo in dostopnostjo podatkov o manjših podjetjih; 
- težave z neprimerljivostjo raziskav. 

 
Fletcher in Harris (2002, str. 297–314) opozarjata, da je strateško poslovodenje subtilen pojav, ki 
zahteva "globok" dostop do podjetnikov, da bi ga lahko opazovali. Zato sta se v svoji raziskavi 
omejila na ozek krog podjetnikov, ki so se izšolali v okviru programa podjetniškega 
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usposabljanja na "njuni" univerzi. Sploh ni redko, da se raziskave opravijo kar preko pisnih 
anket, brez tesnejšega osebnega stika med raziskovalcem in anketirancem. Pri tem moramo 
vedeti, da je zelo verjetno, da velika večina anketirancev (razen če niso posebej skrbno izbrani) 
sploh ne bo razumela vprašanj enako kot raziskovalec. Čisto mogoče je, da anketiranec 
popolnoma razume izraz "kooperativne strategije" – vendar ne tako, kot si je zamislil 
raziskovalec – čisto mogoče je, na primer, da si trgovec, lastnik in poslovodja svoje edine 
trgovine, "stari maček" v poslu, pojem razlaga v njemu bližjem ožjem trženjskem smislu: kot 
tisto strategijo kooperativnega odnosa do kupcev, o kateri je toliko slišal pred desetimi leti, danes 
pa je že tako ali tako samoumevna. Zavedati se moramo tudi tega, da delamo z ljudmi, od katerih 
jih ima približno polovica srednjo izobrazbo, pa še to zdaleč ne vsi ekonomske smeri. Pelham in 
Clayson (1998, str. 43) opozarjata na to, da različne raziskave ugotavljajo, da je znanje o 
strateškem poslovodenju v majhnih podjetjih nezadostno ter da morajo raziskovalci računati na 
kulturne razlike med njimi in podjetniki. 
 
Za kvalitetne odgovore podjetnikov je torej nujen tesnejši stik med raziskovalcem in 
anketirancem, saj je le tako mogoče zagotoviti, da bosta oba enako razumela vprašanja. Kar pa 
po drugi strani pomeni, da brez velikih stroškov ne moremo zajeti velikega vzorca podjetij. Tako 
so raziskovalci prisiljeni tehtati med globino in zanesljivostjo raziskave ter velikostjo in 
reprezentativnostjo vzorca. Eni redkih, ki si lahko privoščijo podrobnejše raziskave, so 
raziskovalci na univerzah, ki lahko svoje učence uporabijo v vlogi primerno usposobljenih 
anketarjev. Idealna metoda pridobivanja podatkov bi bila intervjuvanje vsakega podjetnika, pa še 
pri tem se ne moremo popolnoma zanesti na odgovore. Wise (2003, str. 13) pravi, da v njegovi 
praksi vprašanju "Ali imate strategijo za prihodnost vašega podjetja" skoraj vedno sledi odgovor 
"Seveda!". Na vprašanje "In kakšna je ta strategija?" pa so odzivi zelo različni, od brskanja po 
predalu v iskanju zaprašenega poslovnega načrta, ki je nastal pred leti za pridobitev bančnega 
posojila, do spontanega plazu besed o tem, kam bi podjetnik v prihodnosti želel usmeriti svoje 
podjetje. Pravzaprav bi se moral raziskovalec iti "revizorja strateškega poslovodenja", da bi 
lahko dobil kolikor toliko objektivne podatke o stanju strateškega poslovodenja v nekem 
podjetju. Pelham in Clayson (1988, str. 47–48) dajeta primer, kako se 'slika' o podjetju lahko 
spremeni, ko smo vedno bolj natančni in gremo v vedno večje podrobnosti. V njuni raziskavi so 
anketiranci označili trženje za najpomembnejšo poslovno funkcijo za prihodnost podjetja. To pa 
ne pomeni, da se s tem največ ukvarjajo – po porabljenem času je trženje pristalo na 
predzadnjem mestu. Čeprav sta v raziskavi ločila funkcijo prodaje in funkcijo trženja, sta po 
podrobnejšem pregledu ugotovila, da je tudi v okviru trženja največ časa namenjeno 
kratkoročnim aktivnostim v funkciji podpore prodaji (na primer, spreminjanju cen in 
promocijskim aktivnostim), veliko manj pa strateškim trženjskim aktivnostim (na primer, analizi 
kupcev zaradi razvoja novih izdelkov). Zbirajo se za prodajo relevatni podatki, ne pa strateško 
pomembni. Izvajajo se konkurenčni manevri, ne pa dolgoročne aktivnosti, usmerjene v trge in 
izdelke. 
 
Pri preučevanju strateškega poslovodenja v manjših podjetjih raziskovalci ne naletijo na težave 
le pri merjenju spremenljivk, ki so že po naravi "mehkejše", manj objektivno merljive. Težave so 
tudi z zbiranjem čisto objektivnih podatkov, ki jih za večja podjetja zlahka pridobimo. V 
Sloveniji morajo samostojni podjetniki šele od leta 2003 pošiljati podatke za javno objavo in za 
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državno statistiko Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
Poročilo OECD na to temo (Small Businesses, Job Creation and Growth, str. 9) opozarja, da se 
morajo statistiki potruditi na kreativen način izkoriščati obstoječe informacije o majhnih in 
srednje velikih podjetjih, da bi hkrati dobili boljše informacije in zmanjšali breme poročanja za 
ta podjetja. Pri zbiranju podatkov o manjših podjetjih s strani institucij, ki lahko od teh podjetij 
zahtevajo poročila, gre namreč za konflikt med interesom pridobiti izčrpne in pravočasne 
informacije ter interesom omejevanja obremenjenosti teh podjetij z administracijo, ki je 
povezana z izpolnjevanjem statističnih vprašalnikov. Kakšno breme lahko pomeni poročanje za 
majhna podjetja, še posebej, če ima le enega zaposlenega, pove tale podnaslov novice, objavljene 
na spletnih straneh Obrtne zbornice Slovenije marca 2003 (Jarec, 2003): "Ves prejšnji mesec je 
bila slovenska obrt zaradi nove birokratske (in za povrhu še drage) obveznosti - poročanja 
agenciji AJPES - na nogah. AJPES bi lahko postala tista kaplja, ki bi obrtnike, naveličane slabih 
razmer in večnih obljub, pognala čez rob, morda celo na ulice." 
 
Sicer pa tudi "trdih" računovodskih podatkov v primeru majhnih podjetij ne moremo 
interpretirati tako jasno kot pri velikih podjetjih. Povezava med dobičkom podjetja in dobičkom 
(koristmi) podjetnika od tega podjetja namreč še zdaleč ni tako enostavna kot povezava med 
dobičkom podjetja in dobičkom njegovega neodvisnega delničarja. Ali so stroški dela, povezani 
z lastnikom in njegovimi sorodniki, stroški najemnin za stavbe, ki so v lasti lastnikovih 
družinskih članov, res kategorije, ki zmanjšujejo uspeh? Peel in Bridge (1998, str. 853–854) 
menita, da je možen vzrok za to, da so raziskave povezanosti strateškega načrtovanja in 
uspešnosti podjetja dala tako mešane rezultate, v tem, da je večina raziskav za merila uspešnosti 
vzela računovodske podatke. Sama sta zato uspešnost merila s subjektivno oceno poslovodij o 
tem, koliko menijo, da je njihovo podjetje dobičkonosno v primerjavi s konkurenčnimi podjetji 
ter koliko menijo, da je njihovo podjetje v primerjavi s konkurenčnimi dobro pri doseganju 
osnovnih ciljev. 
 
Še večji so problemi pri definiranju lastnosti strateškega poslovodenja ter iskanju mer in meril za 
te lastnosti. Fletcher in Harris (2002, str. 297–314) povzemata ugotovitve drugih avtorjev, da 
ravno zaradi teh težav do sedaj ni bilo prav veliko kvantitavnih raziskav povezanosti med 
procesom strateškega poslovodenja in uspešnostjo, kljub pomenu takih povezav. Pravita, da so se 
raziskovalci raje osredotočili na teme, ki jih je lažje raziskovati. Bracker, Keats in Pearson 
(1988, str. 592) ugotavljajo, da so med raziskavami znatne razlike pri definiciji skoraj vsakega 
vidika podjetja in načrtovanja. 
 
Posledica tega, da vsak raziskovalec po svoje definira in meri pojme, kot so "uspešnost podjetja", 
"rast podjetja", "velikost podjetja", "manjše podjetje", "formalnost procesa", "detajlnost 
načrtovanja" in tako naprej, je, da so raziskave med sabo težko primerljive. K neprimerljivosti 
prispeva tudi to, da so temeljite raziskave (zaradi že omenjenega tehtanja med globino in širino 
raziskovanja) narejene na ozkem krogu podjetij, večinoma ali iz iste panoge ali iz ožjega 
geografskega področja. Ne moremo niti mimo dvoma o primerljivosti podatkov iz različnih 
obdobij, saj se verjetno stanje in pomen strateškega poslovodenja, prav tako kot pri drugih 
vidikih poslovanja, s časom spreminjata. 
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Odziv podjetij na raziskave strateškega poslovodenja, ki jih navajamo v tem delu, je bil tipično 
nekje med 10 % in 20 %. Izjema so bile raziskave, pri katerih so bila v vzorec zajeta podjetja, ki 
imajo do anketarjev posebno razmerje: tako sta Fletcher in Harris (2002, str. 297–314) lahko 
intervjuvala vseh 25 študentov, ki sta jih uspela izslediti in so imeli še delujoče podjetje. Primer, 
ki dobro pokaže, kako se ti dve skupini podjetij različno odzivata na enako anketo, je raziskava 
Kljajičeve (2003, str. 88): odziv poslovnih partnerjev podjetja, v katerem je zaposlena, je bil 
najprej 48 %, po telefonskem pozivu celo 75 %, medtem ko je bil odziv drugih podjetij le 13 %. 
 
Majhna odzivnost je lahko problematična, če predvidevamo, da se bodo z manjšo verjetnostjo 
odzvali ravno podjetniki, ki ne razumejo vprašanj, ne znajo rešiti ankete, ali mislijo, da bodo 
odgovori vrgli slabo luč na njihovo podjetje ali njih same – kajti to so dejavniki, ki verjetno 
vplivajo na večino preučevanih spremenljivk v teh raziskavah. Zato obstaja utemeljen dvom, da 
so določene spremenljivke v teh raziskavah (npr. "poznavanje strateškega poslovodenja") pod- 
ali precenjene. Beal (2000, str. 27–47) je zato, da bi se izognil slabšemu odzivu tistih podjetij, v 
katerih ni toliko znanja o strateškem poslovodenju, opravil najprej pilotsko raziskavo na petih 
testnih podjetjih. Na podlagi izkušenj s temi podjetji je preoblikoval vprašanja tako, da so bila 
bolj razumljiva 'običajnemu' poslovodji manjšega podjetja. Lyles in drugi (1993, str. 38–50) so 
podjetja, ki niso vrnila anket, poklicali in povprašali po vzrokih. Večina jih je odgovorila, da so 
preveč zaposleni, ali da nikoli ne izpolnjujejo anket. Prvi odgovor je seveda lahko pravi vzrok, je 
pa tudi klasični najhitrejši vljudni izgovor, ki ne razkriva pravega motiva. Pelham in Clayson 
(1988, str. 45) sta najprej dobila 111 vrnjenih vprašalnikov, po telefonskem pozivu pa še 45. 
Ugotovila sta, da je v zadnji skupini podjetij večja starost anketiranega poslovodje, ter da obstaja 
močna korelacija med starostjo poslovodje in eno od preučevanih spremenljivk, medtem ko se 
po drugih preučevanih spremenljivkah ti dve skupini anketirancev nista bistveno razlikovali. 
Vrednosti preučevanih spremenljivk pri tistih, ki se niti po telefonskem pozivu niso odzvali na 
anketo, pa seveda ne poznamo. 
 
 
4.3 Povzetek raziskav 
 
Kljub vsem prej navedenim težavam, neprimerljivosti med raziskavami, majhnimi vzorci in 
včasih nekonsistentnimi zaključki, pa nam vedno večja množica raziskav vendarle gradi in krpa 
sliko o strateškem poslovodenju v manjših podjetjih. Nekateri izsledki samo potrjujejo in 
razlagajo razširjene stereotipe in mite o manjših podjetjih, nekateri pa prinašajo tudi 
presenečenja, kakor, na primer, že omenjena raziskava Nwachukwuja (1995, str. 9–14), ki je v 
nasprotju s pričakovanji pokazala, da internisti ne načrtujejo dlje v prihodnost kot eksternisti. 
 
Poskusimo odgovoriti na vprašanja, ki smo si jih zastavili na začetku poglavja. 
 
Ali je strateško poslovodenje v manjših podjetjih drugačno kot v velikih? 
Odgovor je: da. Začne se že pri tem, da vodje manjših podjetij niso seznanjeni s pojmi in orodji 
strateškega poslovodenja. Največja podjetja si težko predstavljamo brez strateškega načrta; že 
zato, ker ga zagotovo zahtevajo zunanji lastniki ali njihovi predstavniki. Hitt in Tyler (1991, str. 
329) navajata raziskavo Leontiadesa, ki je že leta 1980 pokazala, da ima večina podjetij s 
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seznama Fortune 100010 vzpostavljene formalne sisteme za strateško načrtovanje. V vzorcu 
srednje velikih in velikih podjetij, ki je bil leta 1996/97 zajet v raziskavo Pučka (2003), jih le 6,4 
% ni imelo strategije ali strateškega načrta, ki bi presegal obdobje enega leta (čeprav si upam 
trditi, da je takrat večino teh "strateških načrtov" naredil računovodja ali finančnik). Med 
manjšimi podjetji pa je slika, ki jo dajejo v tem delu navedene raziskave, čisto drugačna. Tudi v 
tistih manjših podjetjih, kjer se ukvarjajo s strateškim poslovodenjem, je manjša stopnja 
formalnosti in strukturiranosti in uporablja se manj tehnik in orodij strateškega poslovodenja. 
 
Pri tem vprašanju moramo opozoriti na to, da "manjša podjetja" še zdaleč niso homogena 
skupina podjetij, kar se tiče strateškega poslovodenja. Zavedati se moramo, da je podjetje s 500 
zaposlenimi, kar je meja za uvrstitev podjetja med manjše v večini ameriških raziskav, za 2 reda 
velikosti večje od podjetja s 5 zaposlenimi. To zagotovo pomeni drugačno organizacijo in 
drugačne potrebe po komuniciranju in usmerjanju znotraj podjetja, kar verjetno vpliva tudi na 
potrebe in možnosti izvajanja aktivnosti strateškega poslovodenja. Sexton in van Auken (1982, 
str. 24) ugotavljata bistvene razlike že pri mnogo manjšem razponu – med podjetji, zajetimi v 
njuno raziskavo, jih je bilo v skupini tistih z do 4 zaposlenimi 29 % na najnižjem nivoju 
strateškega poslovodenja, v skupini tistih z nad 50 zaposlenimi pa le 4 %. 
 
Ali je strateško poslovodenje sploh pomembno in smiselno v manjših podjetjih? 
Različne raziskave dajejo zelo različne povezave med spremenljivkami, ki bi naj merile stopnjo 
razvitosti strateškega poslovodenja v podjetju in spremenljivkami, ki bi naj merile uspešnost 
podjetja. Pri tem mnogi raziskovalci opozarjajo tudi na dvom, ali te spremenljivke res izražajo 
tisto, kar naj bi. 
 
Ni mi uspelo najti raziskave, ki bi našla statistično značilno negativno povezavo med 
ukvarjanjem s strateškim poslovodenjem in uspešnostjo podjetja, tako da lahko zaključimo, da 
ukvarjanje s strateškim poslovodenjem skoraj zagotovo ne škodi. Čeprav se mogoče zdi to 
smešen zaključek, je zelo pomemben, saj kaže, da so podjetja še daleč od tega, da bi se preveč 
posvečala strateškemu poslovodenju – ob trenutni situaciji se nam zdi kaj takega težko 
predstavljivo, vendar si lahko predstavljamo podjetje, kjer vse dni preživijo na strateških 
sestankih in ne opravijo nobene operativne aktivnosti. Nekateri avtorji opozarjajo tudi na to, da 
lahko načrtovanje zavira prilagodljivost in dinamičnost podjetja. 
 
Po drugi strani pa obstaja vrsta raziskav, ki kažejo na utemeljen, vendar ne nedvomno dokazan 
zaključek, da ukvarjanje s strateškim poslovodenjem vpliva pozitivno na uspešnost podjetja. 
 
Ali bi moralo biti strateško poslovodenje v manjših podjetjih drugačno kot v velikih? Če da, 
kako? 
Glede odgovora na ti dve vprašanji je najmanj usklajenosti med izsledki različnih raziskav in 
mnenji različnih avtorjev. Nesoglasja so že pri prvem vprašanju, kaj šele pri drugem.  
 

                                                 
10 "Fortune 1000" je seznam 1000 največjih (kriterij so letni prihodki) javnih delniških družb v ZDA, ki ga vzdržuje 
poslovna revija Fortune. (Fortune 1000 – Wikipedia, the free encyclopedia, 2004) 
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Medtem ko eni predlagajo, da bi se morala manjša podjetja veliko naučiti od velikih, oziroma 
celo v čim večji meri prevzeti rešitve velikih, pa drugi svarijo pred nekritičnim prevzetjem 
enakih metod, kot jih uporabljajo največja podjetja. 
 
Mnenja so zelo deljena že glede tega, kakšno bi naj bilo strateško poslovodenje v podjetjih na 
sploh. In kot kaže, v segmentu manjših podjetij mnenja različnih avtorjev ne konvergirajo, 
ampak le še bolj variirajo. 
 
Pred sestavljanjem priročnika za razvijanje strategije se bomo seveda morali do teh mnenj 
opredeliti. Zato si bomo v naslednjem poglavju najprej pogledali, kakšni so pogledi na strateško 
poslovodenje na sploh (ne samo v manjših podjetjih) različnih struj oziroma šol strateškega 
poslovodenja. Nato bomo poskušali opredeliti tiste ključne lastnosti manjših podjetij, ki jih ločijo 
od velikih podjetij in bi lahko vplivale na optimalni način razvijanja strategije in šele nato bomo 
izbrali pristop k razvijanju strategije, ki bi naj bil primeren za manjša podjetja. 
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5. IZBIRA PRISTOPA K STRATEŠKEMU POSLOVODENJU 
 
 
5.1 Pogledi različnih šol strateškega poslovodenja 
 
Obstaja več delitev različnih pogledov na strateško poslovodenje. Različni pogledi se med sabo 
razlikujejo po več dimenzijah, vendar nas zanimajo predvsem različni pogledi o tem, kako priti 
do uspešne strategije. 
 
Hitt in Tyler (1991, str. 329–332) opisujeta naslednje tri modele strateškega odločanja: 
 
Racionalni normativni model  
Ciljna strategija: optimalna 
Dejavniki, ki določajo strategijo: objektivni 
Vloga poslovodij: "računalniki" 
Racionalni normativni model, imenovan tudi "klasični", prevladuje pri učenju strateškega 
poslovodenja ter v praksi večjih podjetij. Vrsta avtorjev (med najbolj znanimi sta Ansoff in 
Porter) je ustvarila kompleksen nabor orodij, ki pomagajo vodjem oblikovati uspešno strategijo. 
Po tem modelu je strateško odločanje niz zaporednih, racionalnih in analitičnih  procesov, pri 
katerih se za ocenjevanje strateških alternativ uporablja objektivne kriterije. Vodje morajo 
najprej analizirati tako zunanje kot notranje okolje, iz česar ugotovijo zunanje priložnosti in 
nevarnosti ter notranje prednosti in slabosti. V kontekstu teh priložnosti, nevarnosti, prednosti in 
slabosti morajo nato razviti strategijo, ki optimizira doseganje ciljev podjetja. 
 
Model zunanjega nadzora 
Ciljna strategija: najboljša, izbrana v procesu naravne selekcije 
Dejavniki, ki določajo strategijo: objektivni (značilnosti panoge) 
Vloga poslovodij: junaki v grški tragediji 
Model zunanjega nadzora, iz katerega se je pozneje razvil tudi model naravne selekcije, trdi, da 
uspešnost strateških odločitev določa zunanje okolje. Potencial za preživetje podjetja je odvisen 
od usklajenosti med zasnovo podjetja in zahtevami okolja – ki pa jih ni mogoče predvideti 
vnaprej, saj se razvijajo interaktivno s podjetji in dosegajo različne stopnje nepredvidljivosti in 
hitrosti spreminjanja. Strategije najuspešnejših podjetij v panogi naj bi bile podobne – saj ta 
'recept panoge za uspešnost' določa panoga (ožje okolje podjetja). Na uspešnost podjetij na sploh 
pa bi naj vplivala predvsem panoga, v kateri je podjetje, ne pa drugi dejavniki – kot je npr. 
individualna strategija podjetja. 
 
Model strateške izbire 
Ciljna strategija: nepopolna, inovativna 
Dejavniki, ki določajo strategijo: subjektivni (predvsem lastnosti poslovodje) 
Vloga poslovodij: glavna 
Po modelu strateške izbire si podjetja, oziroma natančneje, njihovi vodje, sami izbirajo in 
interpretirajo svoje okolje, se odzivajo na tiste dejavnike, ki so nespremenljivi, in skušajo 
oblikovati ostale dejavnike v svojo korist. Zagovorniki tega modela zavračajo deterministični 
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pogled modela zunanjega nadzora in predpostavko objektivnosti racionalnega normativnega 
modela. Na strateške odločitve vpliva subjektivno dojemanje in presoja vodje – tako zaradi tega, 
ker ni popolnih informacij, kot zaradi tega, ker ne težijo nujno k maksimiziranju koristi za 
podjetje. Z "intuicijo" oziroma z uporabo hevrističnih pravil bi naj bili odločevalci sposobni 
precej natančnih interpetacij in presoje, ne da bi preučili vse informacije. 
 
Leejeva (1995, str. 159) povzema Whittingtonovo delitev šol strateškega poslovodenja glede na 
dve dimenziji: proces oblikovanja strategije, ki je lahko nameren ali porajajoč, ter vrsto 
zasledovanih poslovnih ciljev, ki so lahko pluralistični ali pa je to maksimiziranje dobička. 
Delitev je prikazana na sliki 5.1, primerjava nekaterih ključnih lastnosti pa je podana v tabeli 5.1. 
 
Po klasični šoli je oblikovanje strategije racionalen proces namernih analiz in pretehtavanj, ki 
vodi do maksimizacije dolgoročnih prednosti. 
 
Evolucijska šola po drugi strani pravi, da je racionalno, v prihodnost usmerjeno načrtovanje 
pogosto brez pomena, ker dolgoročnega preživetja ni mogoče načrtovati. Rezultati so posledica 
slučajnosti, šušmarjenja ali inercije. Tako klasična kot evolucijska šola pa vidita maksimizacijo 
dobička kot naraven rezultat uspešnih strategij. 
 
Procesualna šola podobno kot evolucijska zavrača vrednost dolgoročnega načrtovanja, vendar 
predvideva za podjetja bolj optimistični scenarij, po katerem podjetja pogosto preživijo zaradi 
neprestanega učenja in prilagajanja. Procesi tržne selekcije so pogosto ne preveč strogi in le 
redka podjetja dosežejo res optimalno strategijo. 
 
Sistemska šola si s klasično deli pogled, da so procesi oblikovanja strategije namerni, s 
procesualno šolo pa deli pogled, da maksimiziranje dobička ni nujno edini ali glavni cilj 
podjetja. 
 
 
Tabela 5.1: Primerjava nekaterih ključnih lastnosti štirih šol strateškega poslovodenja 
 

 Klasična šola Procesualna šola Evolucijska šola Sistemska šola 
Strategija formalna obrtniška učinkovita vtisnjena 

Zasledovani cilji 
maksimiranje 

dobička 
megleni, 
nejasni 

preživetje 
lokalno 

pogojeni 

Osredotočenje 
notranje 
(načrti) 

notranje 
(subjektivne 

zaznave, notranje 
politične igre) 

zunanje okolje 
(trgi) 

zunanje okolje 
(družbe) 

Procesi analitični 
pogajanja, 

učenje 
darvinistični sociološki 

Glavni vplivi 
ekonomika, 

vojska 
psihologija 

ekonomika, 
biologija 

sociologija 

Vir: Whittington (1993, str. 40) 
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Slika 5.1: Razvrstitev šol strateškega poslovodenja po Whittingtonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viri: Lee (1995, str. 159), Pučko (2003) 
 
 
Akhter (2003, str. 21) loči dva pristopa glede na to, v kakšnem zaporedju se pri procesu 
strateškega načrtovanja osredotočimo na naslednje tri elemente: 

- "A": odločitve, aktivnosti, dejanja ("A" je prva črka angleške besede "actions"); 
- "R": rezultate ("R" je prva črka angleške besede "results"); 
- "K": znanje ("K" je prva črka angleške besede "knowledge"). 

Ključne razlike med ARK in KAR pristopom so povzete v tabeli 5.2. 
 
Po Akhterjevem mnenju je bilo strateško načrtovanje tradicionalno usmerjeno predvsem v 
sprejemanje odločitev – glavno vprašanje pri tem je bilo "kaj moramo storiti?". Pri takem 
pristopu nastopijo dejanja pred ustvarjanjem znanja. Kronološko si stopnje v procesu strateškega 
poslovodenja praviloma sledijo tako, da se začne z dejanji (odločitvami), ki jim sledijo rezultati 
in znanje – to je t.i. ARK pristop. Usmerjenost predvsem v sprejemanje odločitev je razumljiva, 
saj hitro spreminjajoče okolje postavlja podjetje pred vedno nove izzive, ki zahtevajo takojšen 
odziv. Slaba stran ARK pristopa je, da se pogosto izrodi v reševanje problemov v sedanjosti, 
namesto da bi se ukvarjali z izkoriščanjem priložnosti v prihodnosti. 
 
Alternativa ARK pristopu pa je KAR pristop, ki se osredotoča na poslovodenje z znanjem, ki je 
v tem primeru tako izhodišče kot tudi rezultat strateškega načrtovanja. Proces strateškega 
načrtovanja se prične z odkrivanjem in integracijo znanja v podjetju, ki nato vodi do dejanj in 
rezultatov. V ozadju takega pristopa je predpostavka, da bi moralo znanje voditi podjetje v 

Klasična 

Procesualna Sistemska 

Evolucijska 
- proces oblikovanja strategije je enostaven
- racionalen proces 
- ekspliciten rezultat 
- strategija mora biti edinstvena, temelječa na 
   ustvarjalnosti 
- oblikovano strategijo je treba uresničiti 

- proces je interaktiven, zapleten 
- evolucijski proces stalnega učenja  
- eno je nameravana strategija, drugo realizirana 

- podjetja so sposobna, da načrtujejo, vendar 
odklanja sprejemanje enotnih metod  in ciljev 
klasične šole 
- odločevalci so globoko vpeti v različne 
družbene sisteme 
- družbena vpetost vpliva na izbiro ciljev, 
sredstev – opredeljuje, kaj je racionalno 
obnašanje 

- konkurenca izvaja naravno selekcijo 
- stalna borba za preživetje 
- (pravo) strategijo izbira trg, ne poslovodstvo 
- sposobnost podjetij, da predvidevajo, je omejena 
- biti na pravem kraju ob pravem času 

ZASLEDOVANI CILJI 
PR

O
C

ES
 

Nameren Porajajoč

Maksimiziranje dobička 

Pluralistični
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prihodnost in vplivati na odločitve v zvezi s kupci, konkurenti, podjetjem in okoljem. 
Osredotočenje predvsem na znanje tudi spodbuja poslovodje, da delijo informacije z drugimi, in 
v podjetju se ustvarja okolje zaupanja in privrženosti. 
 
 
Tabela 5.2: Primerjava med "ARK" in "KAR" pristopom k strateškemu načrtovanju 
 
 ARK pristop KAR pristop 

Naloga 
Sprejeti odločitve 
Usmerjena v dejanja 

Ustvariti znanje 
Usmerjena v učenje 

Narava 
Poganjajo ga osebni načrti posameznikov 
Prevladujejo posamezniki 

Poganja ga organizacija 
Holistična in skupna 

Časovni okvir Ta trenutek Prihodnost 
Mehanizem Osredotočenost na dogodke Osredotočenost na proces 

Dinamika 
Prevladuje osebni interes 
Ščitenje informacij 

Zaupanje in privrženost 
Deljenje informacij 

Viri: Akhter (2003, str. 21) 
 
 
Middleton in Gorzynski (2002, str. 18–19) povzemata Bartletta in Ghosala, ki trdita, da 
tradicionalno strateško paradigmo, pri kateri organizacijske strukture in sistemi podpirajo 
strategijo, nadomešča bolj humanistična paradigma, ki se zanaša bolj na določanje namena in 
vizije organizacije ter razvijanje veščin za doseganje te vizije. Primerjava med tradicionalno in 
novo paradigmo je prikazana v tabeli 5.3. 
 
 
Tabela 5.3: Spreminjanje strateške paradigme 
 

Stara paradigma  Nova paradigma 

Model Tipične metafore, 
ključne besede  Model Tipične metafore, 

ključne besede 

Strategija 
vojaške 

(bojni načrti) 
 Strategija 

vizija, klic, 
poslanstvo 

določa 
Strukturo, 

arhitektura, 
grajenje 

 
določa 

Procese, 

poteki, aktivnosti, 
ključne kompetence, 
ključne sposobnosti 

ki podpira 
Sisteme. 

stroj, 
nadzor, 

vertikalni tokovi 
 

ki podpirajo 
Ljudi. 

humanistični, 
'naključni' pretoki 

Koristi 
disciplina, 

osredotočenje, 
nadzor 

 Koristi 

znanje, 
inovativnost, 

prilagodljivost, 
osvoboditev (človeškega duha) 

Vir: Middleton in Gorzynski (2002, str. 19) 
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5.2 V čem se manjša podjetja pravzaprav razlikujejo od velikih? (razlike, 
relevantne za proces razvijanja strategije) 

 
Preden se opredelimo glede tega, kako bi naj potekalo oblikovanje strategije v manjšem podjetju, 
poskušajmo odgovoriti na še eno pomembno vprašanje: ali obstajajo sploh kakšni potencialni 
vzroki za to, da bi lahko bilo primerno razvijanje strategije v manjših podjetjih drugačno kot v 
velikih? Na koncu koncev gre v obeh primerih za – podjetje. 
 
Res se manjša podjetja razlikujejo od velikih na mnogih področjih. Kljajičeva (2003, str. 41–44), 
na primer, našteva vrsto razlik po naslednjih podstrukturah podjetja: poslovodenje podjetja, 
organiziranost, nabava, proizvodnja, prodaja, financiranje in kadri. Vsi ti notranji dejavniki 
podjetja zagotovo vplivajo na optimalno strategijo, ne pa nujno tudi na optimalen proces 
razvijanja le-te. 
 
Lahko bi šli čez neskončen spisek razlik med manjšimi in srednjimi podjetji in ugibali, kako 
vsaka razlika vpliva na optimalen proces razvijanja strategije, in nato še, kako se te razlike in 
njihovi vplivi na optimalen proces prepletajo in medsebojno delujejo. Verjetno bi se v iskanju 
gozda izgubili med drevesi. Poskusimo priti do najpomembnejših razlik, ki vplivajo na strateško 
poslovodenje, preko simptomov. 
 
Kot smo že ugotovili, je najočitnejša razlika med manjšimi in velikimi podjetji v tem, da se prva 
v veliki meri sploh ne ukvarjajo s strateškim poslovodenjem. Naslednja očitna razlika pa je, da je 
pri tistih manjših podjetjih, ki se ukvarjajo s strateškim poslovodenjem, zaznati manjšo stopnjo 
formalnosti, strukturiranosti in temeljitosti procesa in rezultatov. 
 
Ta dva simptoma strateškega poslovodenja v manjših podjetjih sta tako očitna, da se različni 
avtorji glede njiju v glavnem strinjajo. In lahko predvidevamo, da stojijo za njima tehtni vzroki. 
 
5.2.1 Simptom 1: ne-ukvarjanje s strateškim poslovodenjem 
 
Na vprašanje vodjem manjših podjetij, zakaj ne izvajajo strateškega poslovodenja, dobimo 
večinoma odgovor, ki pade v eno ali več naslednjih kategorij: 

- pomanjkanje časa; 
- pomanjkanje znanja; 
- negotovost, nezmožnost oz. nesmiselnost načrtovanja; 
- finančne omejitve; 
- nezaupanje do drugih, vpletenih v razvijanje strategije. 

 
Drugi vzrok lahko razumemo in smo se ga že večkrat dotaknili in pojasnili – poslovodje manjših 
podjetij imajo namreč pogosto neekonomsko formalno izobrazbo in na nižjem nivoju kot 
poslovodje velikih podjetij. 
 
Delno je z drugim vzrokom povezan tudi zadnji. Poslovodja z manj znanja, še posebej, če nima 
prave ambicije razviti strategije, težko vidi koristi deljenja strateških informacij z drugimi. Večje 
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nezaupanje v manjših podjetjih je lahko tudi objektivno utemeljeno, saj je tu večja možnost, da, 
na primer, eden od petih zaposlenih ustanovi svoje podjetje in nanj v celoti prenese (in še malo 
izboljša) 'skrivni recept za uspeh'. 
 
Pomanjkanje časa ter negotovost pa težje sprejmemo kot argument, ki bi še posebej veljal v 
manjših podjetjih v primerjavi z velikimi. Zakaj bi naj imel vodja majhnega podjetja manj časa, 
kakor generalni direktor velikega podjetja? In zakaj bi naj bila prihodnost iz vidika manjšega 
podjetja manj predvidljiva, kakor iz vidika velikega podjetja iz iste panoge? Zunanje okolje je 
vendar isto, nad (manjšim) notranjim okoljem pa ima poslovodja manjšega podjetja celo boljši 
pregled. 
 
Ta dva razloga bi lahko hitro odpravili kot generična razloga, ki veljata tako za velika kot manjša 
podjetja – in torej ne prispevata k razliki med velikimi in manjšimi na področju strateškega 
poslovodenja. Res veljata tudi za velika podjetja, vendar sta v manjših podjetjih vendarle lahko 
bolj pereča. 
 
Lahko rečemo, da se poslovodja manjšega podjetja sicer res ukvarja z več stvarmi kakor 
poslovodja velikega podjetja, ki je bolj specializiran, vendar so te "stvari" tudi manjše po obsegu. 
Je pa čas poslovodje manjšega podjetja bolj fragmentiran na zelo raznolike aktivnosti. Fasano 
(1990, str. 18) se šali, da je eno od zadovoljstev poslovodje majhnega podjetja to, da je vpleten v 
tako raznolike aktivnosti, kot je dvigovanje telefonov, medtem ko so vsi drugi na kosilu, ali 
spenjanje letnega poročila, ko se mudi z oddajo. Problem je v tem, da razvijanje strategije 
zahteva določeno koncentracijo, nekatere faze pa po obsegu niso dosti manjše za majhno 
podjetje (na primer, analiza panoge – čeprav je res, da so manjša podjetja pogosto usmerjena v 
nišo – kar pa spet ne pomeni, da jim ni treba biti pozoren, kaj se dogaja s širšo panogo). 
 
Ena podjetnikovih prednosti je pogosto ravno v tem, da opravlja funkcije, ki bi jih sicer opravljal 
tim 50 ljudi. Manjša podjetja so zato bolj fleksibilna, hitro odzivna, vendar niso pohitrena verzija 
velikih podjetij. Iz vidika informacij to pomeni, da se jih ne pretaka 50-krat več v glavi vsakega 
posameznika – "računalnika", ampak da se ti zanašajo na hitrejše algoritme – intuicijo, 
hevristična pravila, ali kakorkoli to imenujemo. Gre torej za "trade-off"11 med porabljenim 
časom in tveganostjo oz. natančnostjo odločanja. 
 
Razvijanje strategije je za manjše podjetje časovno bolj zahtevno tudi zaradi skromnejšega 
znanja. To pomeni, da je treba v čas trajanja procesa vključiti še najmanj čas za učenje. To lahko 
pomeni tudi, da proces v kakšnem koraku izgubi nit, zaide, se zatakne, ponovi, prekine. 
 
Težje načrtovanje v manjšem podjetju je deloma posledica drugih vzrokov (manj znanja, 
finančnih virov – npr. za nakup raziskav, časa), v veliki meri pa nečesa, kar bomo poimenovali 
"kvantizacija". V fiziki je kvant najmanjši 'košček' ali 'paket' fizikalne količine, ki lahko obstaja 
(npr. "kvant gravitacijskega sevanja"). Ko opazujemo pojave v zelo majhnih sistemih, opazimo, 
da "statistična" pravila, ki veljajo v večjih sistemih, tu niso uporabna. Pojavi niso zvezni, ampak 

                                                 
11 kompromis med dvema ali več nasprotujočimi si koristmi ali slabostmi 
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diskretni, namesto deterministične povezave med vzrokom in posledico pa nastopi verjetnost in 
načelo nedoločenosti. Neposredna primerjava med kvantnim sistemom in manjšim podjetjem 
seveda nima veliko smisla, vendar tudi v manjših podjetjih razne količine večinoma nastopajo v 
diskretnih paketih, kvantih. Na primer: medtem ko lahko večje podjetje A predvidi 2 % +/- 0,5 % 
večjo prodajo v naslednjem četrtletju, lahko majhno podjetje B v naslednjem četrtletju posel dobi 
ali pa ne, 50 % vmesne možnosti ni. Razlika je podobna kot pri razpadu atomov – pri množici 
atomov je razpolovni čas zelo natančno določen, kar izkoriščajo atomske ure, medtem ko je za 
posamezen atom popolnoma nemogoče napovedati, kdaj bo razpadel – obstaja le določena 
verjetnost za nastanek tega dogodka v določenem času. 
 
Medtem ko so v velikih podjetjih 'kvantni skoki' v poslovanju zelo redki, pa mnoga manjša 
podjetja stremijo ravno za njimi. Manjše podjetje se lahko npr. več let trudi pridobiti distributerja 
z razvejano globalno prodajno mrežo – pridobitev je težko napovedati, ko pa se zgodi, v trenutku 
in znatno spremeni vrednost in poslovanje podjetja. Zato ni redko, in mogoče niti ni napačno, da 
je kakšen strateški 'cilj' manjšega podjetja bolj časovno nedoločena in meglena vizija – saj ne 
vemo, katerega distributerja bomo dobili, koliko bo večja prodaja, kakšen bo natančno dogovor z 
njim i.t.d.. 
 
Obstajajo torej dobri argumenti za to, da je napovedovanje v manjših podjetjih dejansko težje (ne 
glede na znanje in dostopnost do obstoječih informacij), ker 'zvezna matematika' in statistika 'ne 
delujeta'. Če je mogoče letno gospodarsko rast celotnega gospodarstva napovedati z natančnostjo 
nekaj desetink odstotka, letno rast prometa velikega podjetja z natančnostjo nekaj odstotkov, pa 
v manjšem podjetju sploh ni redko, da so kratkoročni učinki 'negotovega' dogodka reda velikosti 
desetih odstotkov. 
 
Kvantizacija pa ne vpliva samo na stopnjo negotovosti prihodnosti, ampak igra pomembno vlogo 
tudi pri odločitvah, ki so popolnoma odvisne od volje poslovodje, saj ga precej omejuje. Če se 
navežemo na še zadnjo neobdelano oviro strateškemu načrtovanju, na pomanjkanje finančnih 
sredstev: ni problem v tem, da bi bila manjša podjetja manj donosna, ampak v tem, da je zagon 
ukvarjanja s strateškim poslovodenjem v precejšnji meri velik 'paket, 'kvant', fiksni strošek, ki za 
podjetje z 10 zaposlenimi ni 100-krat manjši od podjetja s 1000 zaposlenimi. Gre torej bolj za 
problem ekonomije obsega – ker se, na primer, ne da najeti ene desetine strateškega svetovalca. 
 
Kvantizacija je seveda veliko bolj očitna v mikro podjetju s 5 zaposlenimi, kakor v podjetju z 
250 zaposlenimi. 
 
Do zdaj smo se osredotočili predvsem na argumente, zakaj se ne ukvarjati s strateškim 
poslovodenjem. Glede na to, da se nekatera podjetja vseeno ukvarjajo z njim, pa morajo obstajati 
tudi argumenti v prid strateškemu poslovodenju. 
 
Motive poslovodje podjetja za ukvarjanje s strateškim poslovodenjem bi lahko razdelili na tri 
glavne skupine: (1) osebno prepričanje poslovodje, da je le-to koristno, (2) pritiski deležnikov 
izven podjetja, (3) pritiski deležnikov znotraj podjetja. 
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Pritiski deležnikov znotraj podjetja se pojavijo, ko je podjetje že dovolj veliko, da potrebujejo za 
dobro opravljanje svojega dela informacije o strategiji podjetja tudi drugi zaposleni, ne le 
poslovodja. V manjših podjetjih je dostikrat slišati "izgovore" za pasivnost vodilnih (razen 
glavnega poslovodje) v stilu "jaz bi že lahko delal, če bi se šef že enkrat odločil, kaj hoče", ali 
"kako naj kaj naredim, če pa ne vem, kaj šef sploh hoče". Stvar se lahko razreši tako, da imamo 
pasivno najvišje poslovodstvo, ki služi le prenašanju odločitev na ostale in nadziranju – neke 
vrste dnevne 'projektne vodje'. Lahko se razreši tako, da malo ambicioznejši 'peljejo' svojo 
strategijo, ali pa tako, da se vendarle lotimo razjasnjevanja dolgoročne vizije, strategije – skratka, 
strateškega poslovodenja. V slednjem primeru nas to vodi do prvega motiva – glavni poslovodja 
je (zaradi reakcij sodelavcev) ocenil, da koristi ukvarjanja s strateškim poslovodenjem odtehtajo 
slabosti, kakršna je npr. 'potrata' časa. 
 
Mislim, da bi težko našli poslovodjo manjšega podjetja, ki bi menil, da je strateško poslovodenje 
apriori slabo, oziroma popolnoma nekoristno. Problem je bolj v tem, da težave pretehtajo koristi. 
 
Pritiski zunanjih deležnikov (lastnikov, bank) ponavadi vodijo do pisnih dolgoročnih načrtov, ki 
pa jih v podjetju pogosto jemljejo bolj kot gradivo za odnose z javnostmi. 
 
 
Slika 5.2: Moč motivov za in proti ukvarjanju s strateškim poslovodenjem v manjših 
podjetjih v primerjavi z velikimi podjetji 
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Slika 5.2 povzema razlike med glavnimi motivi manjših podjetij in motivi velikih podjetij za 
(ne)ukvarjanje s strateškim poslovodenjem. Vidimo, da tako močnejši motivi za neukvarjanje, 
kot tudi šibkejši motivi za ukvarjanje s strateškim poslovodenjem, vlečejo poslovodjo manjšega 
podjetja na stran neukvarjanja s strateškim poslovodenjem. 
 
5.2.2 Simptom 2: neformalnost 
 
Poleg neukvarjanja s strateškim poslovodenjem, je očitno, da se ga manjša podjetja, tudi če se z 
njim ukvarjajo, lotijo manj formalno. Mogoče tudi zato, ker je neformalno strateško 
poslovodenje vmesni korak k formalnemu, in na to dejstvo vplivajo isti razlogi kot na 
neukvarjanje s strateškim poslovodenjem. 
 
Obstajajo pa tudi drugi razlogi za neformalnost. Zdi se, da nima velikega smisla, da bi vodja 
manjšega podjetja sam sebi pisal formalni strateški načrt. Po drugi strani pa ga takšen 
formalizem prisili, da razčisti tiste stvari, ki bi sicer ostale "v zraku". Raziskave v glavnem 
kažejo, da so formalni strateški poslovodje po nekaterih kazalcih bolj uspešni - predvsem zaradi 
bolj temeljitega in strukturiranega pristopa k strateškemu poslovodenju. Kljub temu pa so 
mnenja o tem, ali je v manjšem podjetju boljša manjša ali večja stopnja formalnosti, zelo deljena 
– tako med raziskovalci, kot med samimi poslovodji. 
 
Zavedati se moramo, da formalni zapis terja precej časa in truda, predvsem za nekoga, ki ni 
ravno "pisateljska duša" in ki ima težave z ekonomskim izrazoslovjem – ne pozabimo na 
izobrazbeni profil podjetnikov! In ker pisanje traja, manjše podjetje pa se hitro razvija, je pogost 
argument proti velikemu formalizmu tudi to, da stvari zastarijo še preden so do konca napisane. 
 
Kaže, da so manjša podjetja prisiljena bolj formalizirati strateško poslovodenje (kakor tudi ostale 
sisteme) šele z rastjo, ko organizacijska kompleksnost in daljše komunikacijske poti zahtevajo 
bolj eksplicitno strategijo za uspešno usmerjanje podjetja. 
 
 
5.3 Izbira pristopa 
 
5.3.1 Strateško poslovodenje ali strateško načrtovanje? 
 
Pozoren in občutljiv bralec je do zdaj zagotovo že opazil in se upravičeno jezil, da ves čas 
mešamo pojma strateško načrtovanje in strateško poslovodenje. Če bi pogledal še malo bolj 
pozorno, bi opazil, da se to dogaja pri navajanju različnih avtorjev. Včasih je iz konteksta 
mogoče hitro razbrati, ali ima avtor v mislih strateško poslovodenje ali res samo ožje strateško 
načrtovanje, včasih pa tudi ne. 
 
Pri prebiranju večine tekstov in raziskav na temo strateškega poslovodenja dobi človek občutek, 
četudi to ni nikjer eksplicitno zapisano, da je strateško načrtovanje, oziroma še ožje – sam 
strateški načrt, kot končni rezultat le-tega – samoumeven vrhunec in končni cilj strateškega 
poslovodenja. 
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Sam menim, da obstoj strateškega načrta v podjetju ni še noben dokaz vrhunskega strateškega 
poslovodenja v tem podjetju. Veliko pomembnejša je najprej (seveda) vsebina tega načrta – še 
mnogo bolj pa proces nastanka tega načrta. Strateški načrt sam po sebi, če ga v podjetju jemljejo 
resno in ni le reklamno gradivo za komuniciranje z različnimi javnostmi, je 'zelo dobra stvar', saj 
smo si poleg vsakodnevnih aktivnosti z njim zastavili neke strateške aktivnosti, ki nas bodo 
pripeljale do strateških ciljev (če je po vsebini to res načrt), in nam daje kolikor toliko jasno smer 
za neko daljše obdobje. Vendar je precejšnja razlika, če je načrt napisal glavni računovodja (v 
tem primeru ga poslovodja verjetno tako ali tako ne bo, oz. ga ne bi smel, vzeti preveč resno), ali 
če je nastal z zunanjo pomočjo na hitri enodnevni strateški delavnici brez predpriprav, kjer smo 
npr. v 15 minutah določili trende v panogi, ali pa če je nastal v okviru temeljitega projekta 
razvijanja strategije, kjer smo npr. glavne trende v panogi določili na podlagi temeljitega 
premisleka. V zadnjem primeru je dosti bolj verjetno, da ljudje, ki so sodelovali pri nastanku 
načrta, znajo strateško razmišljati, in da se bodo znali odzvati na spremenjene okoliščine, 
predpostavke, na katerih je načrt nastal. Pravzaprav je zadnji primer predpogoj za dober strateški 
načrt – tudi če imajo strateški načrti v vseh treh primerih enako strukturo, enaka poglavja, imamo 
v zadnjem primeru verjetno najbolj kvalitetne predpostavke, vhodne informacije.  
 
Brez dobrega procesa torej ne more biti dobrega načrta. In zdi se, da velja tudi obratno – da bi se 
moral dober proces razmišljanja o stanju in prihodnosti podjetja in relevantnega okolja zaključiti 
z jasnim načrtom. Vendar ni čisto tako. V trenutku, ko pišem te vrstice, je minilo ravno nekaj 
dni, odkar je v elektronski verziji revije strategy+business izšel intervju s Herbertom 
Kelleherjem, soustanoviteljem in vodjem usmerjevalnega odbora12 Southwest Airlines (Lucier, 
2004, str. 1). Novembra 2003 je Kelleher prejel tudi nagrado za življenjsko delo Združenja za 
strateško poslovodenje (SMS – Strategic Management Society), globalnega združenja strategov 
akademikov in poslovodij (ibid., str. 2). Družba Southwest Airlines je od ustanovitve leta 1972 
zrasla v četrto največjo letalsko družbo v ZDA in je edina z rekordnimi 30 zaporednimi 
dobičkonosnimi leti v panogi, kjer nobena druga družba ni bila dobičkonosna več kot 5 let 
zapored, donosi delničarjem pa so bili v tem obdobju v povprečju dvakrat večji od donosnosti 
S&P 50013 (ibid., str. 1). Nekaj odlomkov iz intervjuja (ibid., str. 4–5): 

 
Kelleher: […] V našem poslu, kjer osnovna sredstva letijo po zraku s 500 miljami na uro, 
ni veliko časa, da bi se zafrkavali s ciljanjem, ker bo do takrat, ko naciljaš, na cilju že 
nekdo drug. Torej, spokaj se, naredi, in počisti napake pozneje. […]  

 
Lucier: Danes vas priznavajo kot "življenjskega stratega". Ali ste imeli vizijo celotne 
stvari? Ali ste pred 35 leti zapisali: "Postali bomo največja letalska družba, z najnižjimi 
stroški"? 
 

                                                 
12 orig. "the board", prevod je povzet po Rozmanu (1996, str. 11) 
13 S&P 500 je seznam 500 velikih javnih delniških družb v ZDA, ki ga vzdržuje podjetje Standard & Poor's. Podjetja 
so razvrščena po tržni kapitalizaciji, vendar na seznamu ni le 500 največjih podjetij, ampak so ta skrbno izbrana, 
tako da predstavljajo reprezentativen vzorec podjetij iz različnih panog. (S&P 500 – Wikipedia, the free 
encyclopedia, 2004) 



Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 

43 

Kelleher: Ah, ne. Tega nismo zapisali - ker kadar nekaj zapišeš, se omejiš. Zato tudi 
nismo nikoli uporabljali 'nobl' fraz za prenašanje moči na nižje nivoje, celovito kakovost 
i.t.d.. Vedno, kadar uporabljaš žargon, ugotoviš, da ljudje mislijo, da imajo v mislih isto 
stvar, vendar je v resnici nimajo. Stvarem ne obešamo nalepk z imeni, ker to preprečuje 
široko razmišljanje. 
[…] Nikoli nismo delali dolgoročnega načrtovanja, ki je nekaj običajnega v mnogih 
drugih podjetjih. Ko je načrtovanje v letalskih družbah postalo modno, je eden od 
analitikov prišel do mene in mi rekel "Herb, kolikor razumem, nimaš načrta". Rekel sem, 
da imamo najbolj neobičajen načrt v panogi: delanje stvari14. To je naš načrt. Kar 
delamo v okviru strateškega poslovodenja je to, da definiramo sami sebe in potem 
redefiniramo sami sebe. 

 
Čeprav se iz tega odlomka zdi, da Southwest Airlines nima strategije, to ni res. V intervjuju 
Kelleher med drugim pravi, da je njihovo poslanstvo večno, ter da se osnovna strategija ni 
spremenila vse od ustanovitve – prilagajala se je le taktika (ibid., str. 4) – čeprav so mu drugi 
vedno govorili, da v velikem podjetju tako ne bo šlo več: "le počakaj, da vas bo 1.000", in nato 
"le počakaj, da vas bo 5.000" in "le počakaj, da vas bo 10.000" (ibid., str. 4–5). Podjetje ima tako 
strategijo, kot tudi glavni cilj, ki pa je res nekoliko nenavadno usmerjen v notranjost podjetja, 
namesto neposredno v povečevanje vrednosti podjetja (ibid., str. 2): 
 

Lucier: Začniva z nekaj besedami, ki ste jih izrekli ob podelitvi nagrade. Kot poslovodja 
ste se izrekli za "pogumno zavezo", da na prvo mesto postavite zaposlene, na drugo 
mesto kupce in na tretje mesto delničarje. Kako se vam je uspelo s tem izmuzniti - celih 
20 let? 
 
Kelleher: Ko sem bil še na začetku poti, so profesorji na poslovnih šolah radi postavljali 
tole uganko: "Koga postavljate na prvo mesto? Vaše zaposlene, vaše kupce, ali vaše 
delničarje?". Kot da bi bilo to nerešljivo vprašanje. Moj odgovor je bil zelo enostaven. 
Na prvo mesto postaviš svoje zaposlene. Če resnično tako ravnaš z njimi, bodo oni 
ravnali dobro s kupci, kupci se bodo vračali, in to bo osrečilo delničarje. Tako noben del 
te sestavljanke ni v vojni z drugim delom. Na koncu se ustvarja vrednost za delničarje. 

 
Lucier: Dolar, vložen v Southwest ob prvi javni ponudbi delnic v letu 1972, je danes 
vreden 1.400 dolarjev. Ali je to prišlo samo od tega, da ste postavili zaposlene na prvo 
mesto? 
 
Kelleher: Uspešni smo bili, ker smo imeli enostavno strategijo. Naši ljudje so jo privzeli. 
Naši ljudje jo popolnoma razumejo. Morali smo imeti ekstremno disciplino, da nismo 
zašli s te strategije. V bistvu smo našim ljudem povedali, da so tri stvari, ki nas zanimajo. 
Najnižji stroški v panogi – to ne more škoditi – da imaš najnižje stroške. Najboljša 
postrežba kupca – to je zelo pomemben element vrednosti za kupca. Razen tega pa nas 
zanimajo še neotipljive stvari – vnos duše v podjetje – ker te konkurenti najteže 

                                                 
14 orig. "doing things" 
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posnamejo. Otipljive stvari lahko konkurenti kupijo. Ne morejo pa kupiti vašega duha. 
Tako je to najmočnejša od vseh stvari. 

 
Čeprav je Southwest Airlines mogoče ekstrem (zelo uspešen ekstrem), pa kaže, kako je mogoče 
imeti urejene vse elemente strateškega poslovodenja, razen strateškega načrta (niti v pisni, niti v 
kakšni drugi obliki(!)), ki bi vseboval časovno določene in merljive cilje, časovno načrtovane 
aktivnosti i.t.d.. Kljub temu, da nimajo strateškega načrta (kar ne pomeni, da nimajo raznih 
fragmentiranih dolgoročnih načrtov), imajo vse, kar je potrebno za sprejemanje odločitev, saj jim 
jasna poslanstvo in strategija nudita dovolj natančen odgovor na to, kako se odločiti v vsakem 
konkretnem primeru. 
 
Ni bil namen tega primera, da bi zaključili, da strateški načrt nima vrednosti. Vsekakor pa kaže, 
da ni nujni končni rezultat razvijanja strategije. In če se zdaj vprašamo, ali je pomembnejši dober 
(razdelan, natančen, jasen, utemeljen i.t.d.) strateški načrt ali dobro strateško razmišljanje in 
seznanjenost s strateškimi vprašanji tistih ljudi, ki sprejemajo odločitve, bi se postavil na 
stran dobrega strateškega razmišljanja. 
 
Pri tej zadnji trditvi bo mogoče kdo rekel, da smo že na področju poslovodenja z znanjem. Kakor 
omenja Pučko (1999, str. 18), nekateri napovedujejo, da bo naslednja razvojna faza strateškega 
poslovodenja poslovodenje inovativnosti, poslovodenje sprememb ali poslovodenje znanja. 
Vendar navedene discipline vidim bolj kot komplementarne, ne pa 'konkurenčne' ali take, ki bi 
bile nadgradnja in bi v celoti obsegale tudi strateško poslovodenje. Tudi vedno bolj popularno 
podjetništvo – prav tako integralna disciplina – ki bi lahko, kot po vsebini bolj inovativno, 
prilagodljivo in odzivno, 'ogrozilo' strateško poslovodenje, je v resnici komplementarno (glej 
npr. Ireland et al.(2001)). 
 
Proces razvijanja strategije, ki ga bomo vključili v naš priročnik, bi naj torej ne imel za glavni 
cilj le izdelavo strateškega načrta, ampak bi naj za sabo pustil tudi izboljšano strateško znanje: 
udeležene v procesu razvijanja strategije bi naj spodbudil, da ne le povzamejo, ampak tudi 
izprašajo in preverijo svoje videnje podjetja in okolja ter svoje miselne vzorce, hevristična 
pravila, intuicijo – torej dejstva in "formule", po katerih so ta dejstva povezana in  medsebojno 
delujejo. 
 
Zadnja stvar, ki jo hočemo je, da bi ustvarili hitri recept za pisanje strateškega načrta – da bi na 
podlagi nekaj vprašanj nastal pisni zapis že obstoječega znanja, v obliki dokumenta, ki bi nato 
nabiral prah na kakšni polici ali – še huje – bi se ga nato za vsako ceno slepo držali. Tudi takšne 
hitre rešitve niso nujno slabe, saj s strukturiranjem in povezovanjem obstoječega znanja 
aktivnega in iznajdljivega uporabnika lahko spodbudijo in mu pomagajo pri ustvarjanju novega 
znanja. Vendar smo lahko malo bolj ambiciozni in si zadamo nekoliko višji cilj. Priročnik bi naj 
udeležencem dal orodja, ki jih bodo znali uporabljati in upoštevati pri vsakodnevnih odločitvah 
in bodo tako lahko venomer sprejemali pametne strateške odločitve, ne glede na spremenjene 
okoliščine. Strateško razmišljati enkrat, ali enkrat na leto ali dve, je premalo. Na koncu 
koncev, vaja dela mojstra. 
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Nočemo, da bi nekdo čez leto dni pogledal triletni strateški načrt in ugotovil "Koliko se je od 
takrat spremenilo… kaj nam rabi triletni načrt, ki že po enem letu ne velja več. Strateško 
načrtovanje pri nas res nima smisla, ko pa se vse tako hitro spreminja." Načrt za prihodnost 
podjetja naj se ne osredotoča predvsem na natančno dolgoročno časovno in količinsko 
napovedovanje dejstev, ki so pri manjših podjetjih zelo nepredvidljiva (glej prejšnje 
podpoglavje), ampak tudi na elemente strategije, ki so bolj stabilni, in jih bomo pri sprejemanju 
odločitev jemali "zares" (npr. vzdrževanje in gradnja mreže prednosti podjetja). Če napovemo 
prodajo čez tri leta, je to načeloma ena najpomembnejših informacij, na podlagi katere lahko 
napovemo prihodke, stroške, izberemo optimalno investicijo v opremo itd., vendar se bo vsak 
zavedal, da je to – le nezanesljiva napoved, mogoče lepa želja ali srednja vrednost ocen treh 
napovedovalcev. Če pa uspemo določiti našo konkurenčno prednost, ki je lahko še tako 
"meglena", pa se lahko pri vsaki konkretni odločitvi vprašamo "Ali tale odločitev vpliva, 
povečuje, poslabšuje, maksimalno izkorišča… to našo konkurenčno prednost ali ne?" – imamo 
torej zelo močno orodje za odločanje, ki nas pelje po poti naše strategije proti 'cilju' (viziji), 
ki pa dolgoročno še ni nujno časovno in količinsko zelo natančno določen. 
 
Za konec lahko rečemo, da je med raziskovalci in avtorji s področja strateškega poslovodenja 
razumljiv močan poudarek na strateškem načrtovanju v primerjavi z drugimi sestavinami te 
discipline, če upoštevamo, da se je zgodovinsko strateško poslovodenje razvilo ravno iz 
strateškega načrtovanja, ki se je razvilo iz dolgoročnega načrtovanja, to pa iz računovodskega 
dolgoročnega načrtovanja (Pučko, 1999, str. 15–18). S področja načrtovanja se je v letih 
akumuliralo tudi največ znanja in izkušenj, vendar nas to ne sme zavesti, da bi "zato, ker znamo 
uporabljati kladivo, v vsaki stvari videli žebelj". Zakladnica znanja in orodij strateškega 
poslovodenja se širi, tudi s pomočjo komplementarnih disciplin, in še posebej v manjših 
sistemih, kjer je zaradi kvantizacije napovedovanje oteženo, kaže, da glede na dolgoročno 
strateško načrtovanje pridobivajo na pomenu druge sestavine strateškega poslovodenja. 
 
5.3.2 Evolucija ali konstrukcija? 
 
Glede na že omenjen poudarek predvsem na procesu razvijanja strategije in ustvarjanju znanja 
ter predpostavko o nepopolnosti informacij, bi se po hitrem pregledu delitev šol strateškega 
poslovodenja na začetku tega poglavja hitro uvrstili med model strateške izbire po Hittu in 
Tylerju, procesualno šolo po Whittingtonu, v KAR pristop po Akhterju in novo paradigmo po 
Middletonu in Gorzynskemu. 
 
Vendar, če sprejmemo realnost in vemo, da je težko natančno dolgoročno načrtovati, in da nihče 
ni sposoben "izračunati" najboljše strategije, to še ne pomeni, da se ne bi trudili in ravno k temu 
stremeli! Jasno nam je lahko, da ideala, ko bomo imeli nad podjetjem in okoljem popoln in 
objektiven pregled ter optimalno strategijo, ki nam bo maksimirala koristnost ciljev, kakršnikoli 
že ti so, ne bomo nikoli dosegli. Lahko pa se potrudimo, da se temu idealu čim bolj približamo in 
si tako pridobimo prednost pred konkurenco. 
 
Z vidika poslovodje bi bilo najbolje, če bi imel možnost razviti optimalno strategijo po 
racionalnem normativnem modelu, oz. klasični šoli. 
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Nasvet v skladu z modelom zunanjega nadzora, ki mu ustreza evolucijska šola po Whittingtonu, 
bi bil, da naj pozabi na take sanje in svoje vire uporabi raje za kaj drugega, kot pa za predrago 
strateško razmišljanje, in tako dvigne svojo učinkovitost in nekoliko poveča možnost svojega 
preživetja na 'loteriji' evolucije (Whittington, 1993, str. 17–22). 
 
Sistemska šola ne nudi kakšnega napotka poslovodji, razen opozorila, naj bo pozoren na 
primernost svojega modela strateškega poslovodenja in na predpostavke o učinku strategij drugih 
glede na širše okolje, ki vpliva tako na njegove strategije kot na strategije drugih podjetij, ki 
delujejo v različnih lokalnih družbenih okoljih (Whittington, 1993, str. 28–39). 
 
Glavni napotek procesualne šole, ki se v glavnem pokriva z modelom strateške izbire, je, naj se 
podjetje osredotoči predvsem na razvijanje svojih osrednjih sposobnosti, strateških opcij pa si naj 
ne omejuje vnaprej s postavljanjem preveč natančno določene strategije (Whittington, 1993, str. 
26–27). Primerna zamenjava za strategijo je 'strateški namen', ki je dovolj jasen, da daje smer, in 
hkrati dovolj širok, da dopušča prilagodljivost in izkoriščanje priložnosti, ki se pojavijo na poti 
(ibid., str. 26). 
 
Evolucijski in sistemski pogled za nas nista neposredno uporabna, ker sta "makro-pogleda", ki se 
s strateškim poslovodenjem ukvarjata v prvi vrsti z vidika gospodarstva kot celote, ne pa z vidika 
posameznega podjetja. Sistemski pogled ne ponuja nobenega lastnega modela razvijanja 
strategije, evolucijski pogled pa le-to odsvetuje. Vendar raziskave o vplivu strateškega 
poslovodenja na uspešnost manjših podjetij ne potrjujejo trditve evolucijskega pogleda. 
 
Procesualna šola, ki poleg predpostavke o neracionalnosti poslovodij in nepopolnosti informacij, 
ki jo privzema tudi evolucijska šola, privzema še predpostavko o neučinkovitosti trga 
(Whittington, 1993, str. 22), se zdi – vsaj po predpostavkah – še najbolj realna. Whittington 
(1993, str. 27) našteva naslednja stališča procesualne šole, ki se razlikujejo od stališč klasične 
šole: 

- strategija je le hevristično pomagalo za sprejemanje odločitev, orodje za poenostavitev 
realnosti v nekaj, kar lahko poslovodje dejansko obvladujejo; 

- načrti so le tolažilna varnostna blazina za poslovodje, nekaj kar racionalno razlaga in 
potrjuje njihova dejanja ter nudi neko smiselno usmeritev; 

- strategija ni pred dejanji, ampak lahko o njej sklepamo šele naknadno, ko se v času v 
obnašanju podjetja pojavi nek vzorec, ki mu lahko rečemo strategija; 

- strategija ni le izbiranje trgov, ki mu nato sledi prilagajanje podjetja, ampak je predvsem 
skrbno negovanje notranjih sposobnosti; 

- cilji so izmuzljivi in megleni; 
- dolgoročne izjave so čiste iluzije; 
- ločitev ustvarjanja strategije od uresničevanja le-te je lahko le mit. 

 
Tega, da je strategija orodje za sprejemanje odločitev, smo se že dotaknili – pravzaprav je to 
njena osrednja vloga. In seveda je hevristično pomagalo – le kam bi prišli, če bi pri vsaki 
odločitvi morali še enkrat iti preko vseh analiz in razmišljanj, da bi se lahko odločili. Vendar to 
nikakor ne pomeni nujno, da nam jasna strategija preveč poenostavlja svet in nam v tem smislu 
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predstavlja grožnjo. Tudi brez strategije se mora poslovodja odločati hitro in učinkovito, pri 
čemer uporablja hevristična pravila (še posebej v manjših podjetjih). Če se od časa do časa 
lotimo temeljitega razvijanja strategije, bomo o teh pravilih takrat vsaj razmislili, jih 
preverili, skušali najti dokaze za in proti. Strategija ni nič slabše vodilo kot neka 
neopredeljena pravila odločanja po 'zdravi pameti'. Slabo pa je, če vzamemo strategijo kot 
absolutno fiksen zakon in ne razumemo, kako in na podlagi česa je nastala – če torej odločevalec 
'ima' strategijo (ki jo je na primer pred pol leta razvil na 'strateški delavnici'), verjame vanjo, ne 
zna pa strateško razmišljati. 
 
In pri tem se moramo zavedati, da odločevalec ni vedno glavni poslovodja, ampak tudi drugi 
ljudje, ki imajo svoja pravila odločanja, če ni strategije. Recimo, da smo pravkar sprejeli 
strategijo, ki vključuje med drugim tudi takojšnjo opustitev enega od izdelkov, ki jih ponujamo. 
Naslednji dan, ko to sporočimo vsem zaposlenim, se oglasi kupec, ki bi želel v tem letu naročiti 
teh izdelkov v trikratni vrednosti letnega prometa celotnega podjetja. V skladu s strategijo bi 
lahko prodajnik odgovoril "žal tega ni več mogoče naročevati". Dejansko se takšna ekstremna 
bedarija seveda ne bo zgodila, ampak vprašanje je, ali je res bedarija? Odgovor je odvisen od 
tega, zakaj je takšna odločitev postala del strategije – ker je bilo predvideno, da za ta izdelek ne 
bo dovolj povpraševanja, ker ne bo nikoli dobičkonosen, ker zahteva grajenje drugačnih 
sposobnosti kot drugi izdelki, ker mogoče zastruplja ljudi, ker je sodišče odločilo, da kršimo 
patentne pravice… Pameten odgovor bomo lahko dali le, če poznamo ozadje, ne le samo 
strategijo. 
 
Poleg tega, da smo spet prišli do sklepa, da je pomembno tudi samo strateško razmišljanje, ne le 
strategija, ki ne more biti zabetonirana, se zdi, da je dobro, da zna strateško razmišljati čim širši 
krog zaposlenih, ki sprejema odločitve. Še posebej v manjših podjetjih so pri širjenju znanja o 
strategiji sicer določeni pomisleki, vendar bi naj pristop v našem priročniku omogočal tudi 
vključevanje več ljudi v proces razvijanja strategije. 
 
Iz primera lahko tudi pritrdimo procesualni šoli, da mogoče ni optimalno ločiti razvijanja in 
izvajanja strategije, saj se ravno ob konkretnih okoliščinah, ki so drugačne, kakor so bile 
predvidene ob razvijanju strategije, pojavi potreba po reviziji strategije. Pri tem smo spet na tem, 
da je dobro, da tisti, ki strategijo izvajajo, le-to tudi razumejo. In spet to velja še posebej za 
manjša podjetja. V večjih podjetjih, kjer veljajo pravila velikih števil ("statistika"), bodo 
pričakovane koristi strogega sledenja zastavljeni strategiji pretehtale nad pričakovano škodo 
zaradi neustreznega reagiranja v neki enoti tega podjetja ob takšnih nepredvidenih izjemnih 
naključjih, kakršno se je zgodilo v našem namišljenem primeru. V manjšem podjetju pa takšen 
izjemen dogodek nima statistično zanemarljivega vpliva na celotno poslovanje. 
 
Vendar to, da sta izvajanje in razvijanje strategije prepletena, ne pomeni, da dejanja prehitevajo 
strategijo. Res lahko nekdo pogleda nekaj let nazaj na razvoj podjetja in ugotovi neko 
konsistentnost ali 'nenamerno prebrisanost' v odločitvah, ki se je prej niti ni zavedal: "aha, naša 
strategija je bila, da smo vedno…, najprej…, potem…". Vendar to pomeni le to, da strategija do 
zdaj ni bila zavedna ali pa vsaj ne eksplicitno izražena. Lahko pomeni tudi naključje, vendar bi 
temu potem težko rekli 'strategija' – prej 'zgodovina'. 
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Vsekakor pa ni res, da ne moremo izvajati postavljene strategije, če se za to odločimo. Enako 
velja za cilje, ki niso nujno megleni, če se jih odločimo razjasniti. In kot kažejo raziskave, ni 
optimalno, da bi ostali megleni – kaže, da je ravno nadziranje ciljev eden od dejavnikov, ki 
pozitivno vplivajo na uspešnost manjših podjetij. 
 
Če nima smisla porabljati dragocenih virov za strategije, načrte, cilje in dolgoročne napovedi, 
pridemo do enakih zaključkov kot pri evolucijski šoli – le z malo bolj optimističnim pridihom, 
da "bo že nekako šlo, se bomo že nekako znašli in preživeli". Optimistični ali pesimistični vidik 
pa nehata biti relevantna, ko trčita ob objektivne statistične podatke o umrljivosti podjetij. 
 
Rečemo lahko, da je obstoječa realnost najbliže sliki, ki jo ponuja procesualna šola. Vendar je 
napotek poslovodjem, da se jim ni treba truditi, ker se tudi drugi ne obnašajo optimalno, bolj 
slab; trditev, da je optimalna strategija "ne ukvarjaj se preveč z dolgoročnimi stvarmi, osredotoči 
se predvsem na svoje osrednje sposobnosti, pazi na priložnosti in bodi prožen" pa je v nasprotju 
s tem, da ni mogoče določiti optimalne strategije, in v nasprotju s trditvijo, da si moramo pustiti 
odprte strateške opcije. Poleg tega raziskave ne podpirajo ugotovitve, da nima smisla razvijati 
strategij. 
 
Za naš priročnik bomo izbrali strukturiran klasični pristop k razvijanju strategije korak za 
korakom. 
 
Nekateri sicer pravijo, da tak analitičen pristop ne spodbuja kreativnosti, inovativnosti. Vendar je 
to bolj vprašanje tega, kako se lotimo vsakega posameznega koraka. Povsod je dovolj prostora 
tudi za navdih in genialno idejo. Če bi za vsak dobro definiran proces rekli, da omejuje 
kreativnost, bi moralo to veljati tudi za metode spodbujanja kreativnega mišljenja, kakršne so 
brainstorming, 365, sinektika in mnoge druge. Te metode so pravzaprav zelo formalne in 
'umetne'. Brainstorming ima npr. strogo ločene faze in 'nenaravna' pravila, kot je "ne ocenjuj 
idej" (v fazi generiranja idej). Kljub temu pa se je izkazalo, da ta v bistvu strogo formalen 
proces, z jasnimi koraki, pravili in namenom, lahko pripelje do izbruha kreativnosti celo pri 
ljudeh v strogo formalni kulturi! 
 
Potegnemo lahko še eno analogijo z brainstormingom: tako kot je lahko le-ta čisto naraven in 
sproščen, ko so enkrat njegova pravila ponotranjena pri vseh sodelujočih, tako bomo lahko tudi 
sprotno 'strategirali' (s čimer bi bili 'zadovoljni' tudi zagovorniki procesualne šole) šele, ko bodo 
metode ponotranjene. Se pa lahko takšna spontana uporaba sicer formalnih metod sčasoma 
sprevrže. Tako je brainstorming lahko že vsaka prosta razprava o dveh različnih idejah. In 
razvijanje strategije je lahko enodnevno opravilo vodenega izpolnjevanja praznih mest v predlogi 
strateškega načrta. 
 
Pristop korak za korakom je tudi najbolj primeren za začetnike, lahko se osredotočimo na en 
korak naenkrat. Priročnik bi naj v čim večji meri omogočil razvijalcu strategije, da se naenkrat 
osredotoči na en korak in se poglobi vanj, kolikor mu njegove zmožnosti le dovolijo. 
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Avtorji klasične šole so v letih ustvarjanja razvili vrsto orodij, ki pomagajo načrtovalcu strategije 
kompleksne podatke pregledno urediti in logično povezati. Zagovorniki procesualne šole bi sicer 
rekli, da ti modeli preveč poenostavljajo realnost ter omejujejo stratega in mu predpisujejo 
rešitev ob nestvarnih predpostavkah. Vendar: saj je tako z vsemi modeli – tudi s tistimi bolj 
kompleksnimi, zavednimi ali nezavednimi, ki jih uporablja 'procesualni' strateg. Pri uporabi se 
pač moramo zavedati, da je model pač samo model, in rezultate vedno postaviti pod vprašaj, če 
nam intuicija, izkušnje in zdrava pamet govorijo drugače. Kar je seveda lažje pri eksplicitno 
izraženih modelih, kot pa pri tistih, kjer se v strategovi glavi tepeta dva 'občutka'. Sicer pa se vsi 
modeli slej kot prej ponotranjijo in postanejo del kompleksnega 'intuitivnega' modela pogleda na 
svet. In ni podlage za trditev, da bodo modeli klasične šole strateškega poslovodenja 
poslovodjem škodili, medtem ko jim bodo drugi vplivi v glavnem koristili. Priročnik bi naj, tudi 
v izogib skepticizmu, dal jasen občutek, da so podani modeli le modeli, da je treba rezultate 
jemati z zdravo pametjo in spodbujal bi naj uporabnike, da si modele in orodja prilagodijo 
lastnim potrebam. Izogibali se bomo načinu, ki bi eksplicitno ali implicitno sporočal "tega se 
absolutno morate držati", "to absolutno morate imeti", "brez tega boste propadli", "to natančno 
tako je, in nič drugače", "če misliš drugače, si butelj". 
 
Torej, z makro stališča se lahko zdi, še posebej za manjša podjetja z zanemarljivo tržno močjo, 
da so podjetja v džungli, kjer vladata evolucija, neusmiljen boj za preživetje in popolna 
nepredvidljivost. Vendar je jasno, da to ne pomeni, da lahko ustanovimo podjetje, se usedemo na 
kavč, prižgemo CNBC in čakamo na novico o propadu ali neverjetnem uspehu našega podjetja. 
Za razliko od živih bitij lahko podjetje samo manipulira celo s svojimi najbolj osnovnimi 
lastnostmi (pravzaprav tudi pri živih bitjih to ni več znanstvena fantastika) – in če se kakšna 
lastnost izkaže za koristno za preživetje in uspeh, si jo lahko po svoji volji pridobi. Raziskave 
kažejo, da strateško poslovodenje v manjših podjetjih nima negativnega učinka, večina jih 
nasprotno potrjuje, da znaki, ki kažejo na ukvarjanje s strateškim poslovodenjem (v smislu 
klasične šole), pozitivno korelirajo z znaki, ki kažejo na uspešnost podjetja. Kljub očitkom, da je 
strogo racionalno konstruiranje strategije po klasični šoli ovira za kreativnost in torej izključuje 
najbolj inovativne, revolucionarne strategije, je to v resnici najbolj odprt model (v smislu 
rezultatov, ne pa procesa), saj v nasprotju z drugim šolami ne predpisuje vnaprej uspešne 
strategije – npr. prilagodljivosti in osredotočenja na ključne sposobnosti procesualne šole ali 
diferenciacije (ki pa je ne moremo pravilno izbrati z lastno presojo) evolucijske šole. 
 
5.3.3 Formalno ali neformalno? 
 
Kakor opozarjajo Lyles in drugi (1993), lahko ločimo dvoje formalnosti pri razvijanju strategij: 
eno je formalnost (strukturiranost) samega procesa, drugo pa formalnost rezultatov tega procesa 
(obstoj pisne dokumentacije). 
 
Glede formalnosti samega procesa smo se že opredelili, ko smo se odločili za strukturiran 
konstrukcijski pristop korak za korakom. Pri tem nas podpirajo tudi raziskave formaliziranosti 
procesa v manjših podjetjih – na primer, v podjetjih s takim pristopom, vključenih v raziskavo 
Lylesove in drugih (1993), je bila večja temeljitost procesa odločanja, večji je bil nabor 
strateških opcij, ki jih je podjetje upoštevalo, in večja je bila uspešnost, merjena z rastjo prodaje. 
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Pri formaliziranosti rezultatov pa so razhajanja glede koristnosti večja. Rezultati mnogih 
raziskav sicer kažejo pozitivno korelacijo med stopnjo formalnosti, merjeno s prisotnostjo 
različnih dokumentov, in uspešnostjo podjetja. Vendar nekoliko širše raziskave kažejo, da 
rezultati strateškega načrtovanja še zdaleč ne igrajo tako pomembne vloge, kakor sama vsebina 
in potek le-tega – prisotnost pisnih dokumentov je lahko samo nepotreben in nebistven pojav, ki 
spremlja trenutno uveljavljene uspešne pristope k razvijanju strategij. 
 
Če si pogledamo dogajanja v zvezi z vedno bolj razširjenimi standardi ISO 9000, lahko vidimo 
dober primer razvoja in prilagajanja razširjenega sistema, za katerega se je izkazalo, da mu 
vrednost uničujejo prevelike zahteve po dokumentiranosti – še posebej v manjših podjetjih. Za 
ISO 9000 je namreč veljalo, da  

- so raziskave v glavnem pokazale, da ali povečuje vrednost podjetja ali pa nima 
bistvenega vpliva nanjo, 

- je bil dostikrat v podjetje uveden zaradi zunanjih zahtev (predvsem kupcev), 
- ga je večina sodelujočih v tem sistemu v podjetjih dojemalo kot preveč formaliziranega 

ter kot zaviralca prilagodljivosti, 
- so mnogi razumeli ravno "dokumentiranost" (procesov, postopkov, odločitev, dogodkov 

i.t.d.) kot bistvo tega sistema. 
Vendar se je ravno slednje izkazalo kot slabost sistema, tako da najnovejši standardi ISO 
9000:2000 znatno zmanjšujejo zahteve po obvezni dokumentiranosti. Kot navaja Harral (2002), 
bodo mnoga podjetja, ki so že ISO 9000 certificirana, izkoristila prehod na nove standarde, ki 
omogočajo bolj fleksibilne spremembe z manj dokumentacije, za uvedbo različnih potrebnih 
sprememb. Wilson (2004, str. 46), ki je vzel pod drobnogled redke raziskave o vplivu uvedbe teh 
standardov na tržno vrednost podjetij, je ugotovil bistveno razliko med manjšimi (z do 200 
milijoni USD letnih prihodkov od prodaje) in velikimi podjetji: čeprav so bili letni stroški 
vzdrževanja sistema v povprečju manjši od letnih koristi sistema, so v manjših podjetjih enkratni 
stroški projekta uvajanja standardov bistveno presegli takojšnje koristi. Wilson (ibid., str. 46) 
tako zaključuje, da bi se moralo poslovodstvo manjših podjetij resno vprašati, ali so kvalitativne 
koristi uvedbe ISO 9000 vredne finančnih izdatkov in ali podjetje lahko zdrži in si privošči 
dolgotrajno čakanje na pozitiven donos te naložbe. 
 
Pri "predpisovanju", kako se lotiti razvijanja strategije, se ne smemo ujeti v podobno past, v 
kakršno so se na začetku ujeli standardi ISO 9000, ki so "predpisali" uvajanje filozofije 
celovitega obvladovanja kakovosti na način, ki je zahteval produciranje pisne dokumentacije, 
katere velik del je v podjetju povzročal le administrativne stroške in predstavljal oviro za 
spremembe. Mnogo dokumentov je bolj kot podjetju služilo presojevalcem, ki so tako imeli 
"fizične dokaze" o skladnosti s standardi – mnogi med njimi so imeli precej pripomb k 
ohlapnosti novih standardov (Feedback on ISO 9001:2000, 2002). Še posebej v manjših 
podjetjih, kjer je lastnik in poslovodja ena in ista oseba, ki ga od sodelavcev ne loči cela 
piramida poslovodskih nivojev, ne potrebujemo toliko pisne dokumentacije, ki bi bila namenjena 
zunanjim ali notranjim javnostim. 
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Nič konkretnega še nismo rekli o tem, kaj bi lahko bile koristi in kakšni so stroški pisne 
dokumentacije. Baker, Addams in Davis (1993, str. 83) navajajo naslednje koristi načrta v pisni 
obliki: 

- kritično razmišljanje in skupinsko sprejemanje odločitev: pisanje in urejanje prisili 
načrtovalce, da res natančno premislijo svoje cilje; 

- interno in eksterno komuniciranje: pisni načrti so lahko vizualni medij za komuniciranje 
načrtov tako zunanjim kot notranjim javnostim (čeprav zaupnost zahteva določene 
omejitve pri distribuciji celotnega načrta); 

- nadzorni mehanizem za popravke smeri: pisni načrt služi kot zapis za uporabo pri 
pregledu napredka in za morebitne spremembe smeri. 

Pučko (1993, str. 273) našteva še naslednje koristi: 
- zahteva sistematične načine načrtovanja; 
- spodbuja uporabo znanstvene metodologije pri predvidevanju in pri ocenjevanju strategij; 
- sili načrtovalca k postavljanju jasnih ciljev in k dobri koordinaciji le-teh; 
- povečuje soudeležbo pri načrtovanju; 
- pospešuje pretok informacij o načrtu v podjetju; 
- daje objektivne standarde za ocenjevanje poslovne učinkovitosti in kontrolo 

uresničevanja načrtov. 
 
Prenos misli na papir nas res prisili, da te misli uredimo, jih logično povežemo in napolnimo 
"meglene praznine". Prav tako si je težko predstavljati učinkovito spremljanje doseganja 
strateških ciljev (kar je, kot kažejo raziskave, eno bistvenih lastnosti uspešnega strateškega 
poslovodenja) ne da bi jih zabeležili. Vendar imajo te koristi v manjših podjetjih zelo visoko 
ceno – težko bo prepričati podjetnika, da si vzame čas za mukotrpno zapisovanje svojih 
razmišljanj, risanje ali prerisovanje grafov in skic v urejevalniku besedila in podobno, namesto 
da bi "dejansko nekaj počel". Tudi to magistrsko delo je primer, kako zamudno je lahko 
zapisovanje – medtem ko je bil priročnik napisan že pred več kot letom dni, še vedno razlagam o 
tem, kakšen bi moral biti in zakaj. Tako ni čudno, da sta, na primer, O'Gorman in Doranova 
(1999, str. 65) prišla do zaključka, naj vodje podjetij čas, ki bi ga porabili za oblikovanje izjave o 
poslanstvu, raje porabijo za poslovodenje podjetja: je pomembno, da ima podjetje jasno smer, 
jasno poslanstvo, vendar formalna izjava o poslanstvu ne prinaša koristi. Vedeti moramo, da je 
za tipičnega podjetnika s srednješolsko tehnično izobrazbo 'teh nekaj stavkov' izjave o 
poslanstvu lahko velik "pesniški" problem – še posebej, če je po eni strani navajen komunicirati 
v natančnem in nedvoumnem jeziku, po drugi strani pa si hkrati za zgled jemlje izjave o 
poslanstvu drugih podjetij v "PR-ovskem" slogu. 
 
V manjših podjetjih torej stroški produciranja formalnih dokumentov niso zanemarljivi v 
primerjavi s koristmi, ki jih ti dokumenti prinašajo. Če so v manjših podjetjih vsi sistemi manj 
formalni – in je lahko to ena od prednosti teh podjetij – zakaj ne bi enako veljalo tudi za 
strateško poslovodenje? 
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Ker lahko pisni dokumenti po eni strani prinesejo znatne koristi, po drugi strani pa so lahko ena 
največjih ovir, ki lahko hitro poberejo voljo do razvijanja strategije, bi naj priročnik, če je le 
mogoče, 

- po eni strani znižal stroške oz. napore priprave pisnih dokumentov ter 
- po drugi strani dopuščal razvijanje strategije tudi brez formalnih zapisov. 

Vsekakor je treba najti nek kompromis med stroški ustvarjanja pisne dokumentacije in koristmi 
le-te. Izbira pa bi naj bila prepuščena uporabnikom priročnika. 
 
 
5.4 Povzetek in posledice za priročnik 
  
Do sedaj nismo rekli še nič konkretnega o sami vsebini priročnika. Določiti moramo še  

- proces razvijanja strategije, skozi katerega bi naj priročnik vodil uporabnika, 
- modele in orodja, ki bodo razloženi in ponujeni uporabniku v posameznem koraku tega 

procesa, ter 
- sam način podajanja te vsebine. 
 

V prejšnjem podpoglavju smo razrešili glavne dileme glede pristopa k strateškemu 
poslovodenju, kar nam daje osnovo za določanje (oz. konkretne smernice, kriterije pri izbiri) 
zgoraj naštetih lastnosti priročnika. Povzemimo te smernice: 

- strateško znanje je pomembnejše od strateškega načrta; 
- uporabnik priročnika naj ne le povzame, ampak tudi izpraša in preveri svoje videnje 

sveta; 
- uporabnik naj dobi orodja, ki jih bo znal uporabljati in upoštevati pri vsakdanjih 

odločitvah; 
- načrt za prihodnost se naj ne osredotoča toliko na stvari, ki so v manjšem podjetju težko 

napovedljive, ampak na bolj stabilne elemente strategije, ki bodo poslovodji nudile bolj 
zanesljivo oporo za odločanje; 

- pristop naj bo tak, da omogoča in pomaga pri vključevanju širšega kroga ljudi v proces 
razvijanja strategije; 

- proces naj bo strukturiran klasični, korak za korakom; 
- v čim večji meri naj bo omogočeno osredotočenje na en korak naenkrat in poglobitev 

vanj, če uporabnik to želi; 
- modeli in orodja naj ne bodo uporabniku podani kot "čisto zlato", ampak naj njihove 

omejitve razume in jih prilagodi svojim potrebam; 
- kolikor je le možno, naj bo uporabniku omogočeno, da 

o pripravi pisno dokumentacijo s čim manj nepotrebnega napora ter 
o razvije strategijo tudi brez formalnih zapisov, ki bi bili urejeno zbrani na enem 

mestu, v strateškem načrtu. 
Povzemimo še smernice, ki izhajajo iz najpogostejših ovir strateškemu poslovodenju in niso v 
celoti zajete v prejšnjih točkah: 

- kjer se le da, naj bo prihranjena nepotrebna potrata časa – pri tem moramo ločiti med 
časom, porabljenim za aktivnosti, ki neposredno prispevajo k strateškemu poslovodenju 
(npr. čas za kakšno podrobnejšo analizo), in časom za aktivnosti, ki ne prispevajo k 
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strateškemu poslovodenju (npr. čas, porabljen za prerisovanje matrike iz lista na steni v  
urejevalnik besedila); 

- pristop naj bo, kolikor se da, primeren tudi za poslovodje s srednješolsko, neekonomsko 
izobrazbo; 

- pri uporabi priročnika naj bo potrebne čim manj zunanje pomoči – priročnik naj čimbolj 
vodi uporabnika od enega obvladljivega koraka do naslednjega. 

 
Preden se zdaj lotimo oblikovanja priročnika, ki bo čimbolj ustrezal podanim smernicam, si 
poglejmo še, kakšni priročniki (in druge rešitve) za razvijanje strategije za manjša podjetja že 
obstajajo. 
  
 
5.5 Obstoječe rešitve 
 
Obstaja zelo široka paleta rešitev za razvijanje strategije. Podjetje lahko znanje in pomoč pri 
razvijanju strategije pridobi od: 

- svetovalnih podjetij, 
- izobraževalnih ustanov, 
- državnih in drugih institucij, ki nudijo podporo gospodarstvu, 
- iz literature in podobnih "enosmernih" virov (knjig, člankov, TV oddaj…), 

in sicer v obliki 
- izobraževanj, predavanj, seminarjev, 
- delavnic v podjetju, 
- literature, navodil, opisov, 
- kombinacije naštetega. 

 
Ponudba je torej zelo široka: 

- od celovitih storitev globalnih svetovalnih podjetij, ki lahko v okviru intenzivnega 
večmesečnega projekta poskrbijo za vse od izobraževanja vodstva in drugih zaposlenih 
do poglobljenih in podjetju prilagojenih analiz, ki jih je mogoče izvesti s pomočjo nekaj 
od deset tisočev strokovnjakov v njihovi mreži, ki so dobro seznanjeni z določeno 
panogo, 

- do hitrih navodil, člankov na dveh straneh, v stilu "kako z odgovori na 10 vprašanj v eni 
uri oblikovati strategijo"; 

vendar so rešitve, ki so glede časovne in finančne investicije sprejemljive za večino manjših 
podjetij: 

- precej površne in/ali 
- parcialne, oz. neuravnovešene. 

 
Kakor kaže tudi raziskava Kljajičeve (2003, Priloga 1, str. 7), prihajajo manjša podjetja do 
znanja za strateško poslovodenje predvsem preko literature (člankov, knjig in spletnih strani) ali 
pa ga črpajo iz svoje formalne izobrazbe. To seveda ne pomeni, da so to nujno knjige in 
formalna izobrazba, katerih prevladujoča tema je strateško poslovodenje. Gre za kakršnokoli 
znanje, za katerega poslovodje manjših podjetij menijo, da jim pomaga pri strateških odločitvah, 
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strateškem poslovodenju. Po približno šestina podjetij je v tej raziskavi odgovorila, da pridejo do 
ustreznega znanja preko seminarjev (predavanj) ali s pomočjo svetovalnih podjetij (ibid., Priloga 
1, str. 7). 
 
5.5.1 Pridobitev formalne izobrazbe 
 
Pridobitev formalne izobrazbe težko štejemo kot posebej primerno rešitev za osvojitev znanja o 
strateškem poslovodenju za manjša podjetja. Je časovno in finančno zelo zahtevna, strateško 
poslovodenje pa ni niti njena prevladujoča tema, niti prevladujoč motiv pri tistih, ki so se zanjo 
dejansko odločili.  
 
5.5.2 Seminarji 
 
Seminarji so po načinu podajanja znanja najbližja alternativa formalni izobrazbi, ki pa je bolj 
natančno usmerjena. Običajno gre v jedru za pisno gradivo (v obliki teksta ali [vedno bolj] 
običajno prosojnic), ki je podprto s predavanji. To je nekoliko bolj interaktivno podajanje znanja 
kakor literatura sama, vsekakor pa je daleč od upoštevanja posebnosti podjetja – še posebej, ker 
gre večinoma za enodnevne seminarje, ki ne morejo biti zelo poglobljeni, in ker so običajno 
udeleženci iz več zelo različnih podjetij. V že omenjeni raziskavi Kljajičeve (2003, Priloga 1, str. 
7) nekoliko preseneča visok delež podjetij, ki se odločajo za seminarje, saj je kar enak deležu 
podjetij, ki so se odločila za pomoč svetovalnih podjetij – ta običajno ponujajo delavnice, ki 
navadno prinašajo bistveno večjo vrednost podjetju: z njimi lahko zajamemo več zaposlenih, 
prilagodimo in posvetimo se samo enemu podjetju, in vsekakor se izkaže uporabnost za 
konkretno podjetje. Kot kaže, vseeno pretehtajo stroški, saj je seminar ugledne institucije za dva 
ali tri udeležence še vedno cenejši od eno- do dvodnevne delavnice manj znanega svetovalnega 
podjetja. Vendar po drugi strani ponudba svetovalnih podjetij kaže, da je povpraševanje 
predvsem po delavnicah. Morali bi imeti več podatkov o vsebini teh seminarjev in o povezanosti 
med obiskom seminarjev in izvedbo delavnic, da bi našli pravo razlago za nepričakovani rezultat 
ankete. 
 
5.5.3 Delavnice 
 
Tipična ponudba svetovalnih podjetij za manjša podjetja so eno- do tridnevne strateške 
delavnice. Kot kaže, je to ponudba, ki večinoma uravnoteži pričakovane koristi ter višino 
investicije in tveganje, da bo stvar neuporabna. Ni treba posebej poudariti, da enodnevne 
delavnice ne morejo pustiti za sabo kaj več od formalnega in urejenega zapisa že znanega v 
podjetju ter boljšega poznavanja različnih pogledov udeležencev delavnice. Vendar ima lahko že 
to za podjetje veliko vrednost. V primeru, da delavnica uspe in je podjetje zadovoljno z rezultati, 
lahko to pomeni tudi začetek z resnim ukvarjanjem s strateškim poslovodenjem – pri tem pa je 
manjše podjetje v nadaljevanju prepuščeno predvsem samo sebi, saj je pomoč pri kvalitetnem in 
podrobnem razvijanju strategije redka in draga. Poslovodstvo je prisiljeno v veliki meri samo 
razviti način razvijanja strategije. Na tej točki obstaja nevarnost, da se podjetje zadovolji s 
pristopom, uporabljenim na delavnici (na koncu koncev so ravno s tem zadovoljni – očitno gre 
za hitro, enostavno rešitev, s katero so zadovoljni). Pristop na teh hitrih delavnicah je seveda zelo 
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površinski, saj ni časa za dovolj kritičen pogled na uporabljena orodja in na percepcije 
udeležencev o podjetju in okolju – pravzaprav pravi kritičen pogled niti ni zaželen, tako z vidika 
svetovalnega podjetja, kakor z vidika podjetja, saj se v tej fazi iz pedagoških in drugih razlogov 
raje gradi zadovoljstvo, navdušenje in zaupanje v uporabljeni pristop, učinkovitost, ne pa 
"filozofiranje" in širina razmišljanja. 
 
Če pogledamo še vsebino teh "strateških delavnic", vidimo, da so pogosto rešitve parcialne – ali 
ne zajamejo vseh vidikov poslovanja ali pa imajo v jedru nek dominanten in dobro razdelan 
korak v razvijanju strategije, ki so mu dodani še ostali "instant" koraki s funkcijo dodatka, 
"strateške pakunge". Velikokrat gre bolj za trženjsko kot pa celostno strategijo. Še večkrat pa se 
zgodi, da je v "strateško obleko" oblečen ožji pristop, ki je bil ali je še popularen in ga ponudnik 
rešitve dobro obvlada – na primer, poslovodenje s pomočjo ciljev, uravnoteženi sistem 
kazalnikov ali benchmarking15. 
 
Po mojem je eden od glavnih kriterijev kvalitete delavnice to, ali jo je podjetje sposobno 
naslednjič ponoviti brez pomoči. Če tega ni sposobno, je bila vrednost delavnice res majhna, saj 
očitno v podjetju ni ostalo veliko znanja, ki bi ga znali uporabiti. Pri tem je bistveno, da podjetju 
ostane neko pisno gradivo, s pomočjo katerega lahko pozneje proces delavnice obnovi, ga 
podrobneje preuči, si ga postopoma prilagaja in razširja. V najslabšem primeru so to pisno 
gradivo le zabeležke udeležencev, ki se zavedajo, da se največja vrednost skriva v procesu 
samem, ne pa v enkratnih rezultatih, in ki so se na to "snemanje" (vsaj najbolj površinskega) 
know-howa izvajalca delavnice načrtno pripravili. Običajno prejmejo udeleženci kopije 
prikazanih prosojnic, za kar se običajno izkaže, da ni dovolj za obnovitev procesa čez daljše 
obdobje, recimo po enem letu. Največjo vrednost lahko podjetje, "začetnik v strateškem 
poslovodenju", pričakuje od delavnice, če le-ta sledi niti, ki je dobro dokumentirana v kakšni 
knjigi ali več knjigah. V tem primeru si lahko podjetje literaturo, ki pravi, kaj je treba storiti, 
pogleda že pred delavnico, delavnica potem pokaže, kako se stvari konkretno lotiti in kako 
razrešiti zanke, ki so se zdele ob preučevanju literature za to podjetje težko rešljive. Pozneje pa 
lahko podjetje pristop prve delavnice s pomočjo te in sorodne literature nadgradi v smeri, ki mu 
ustreza. 
 
5.5.4 Literatura 
 
Literatura, ki je glavni vir znanja o strateškem poslovodenju in razvijanju strategije v manjših 
podjetjih, je torej tudi edini stroškovno sprejemljiv vir nujno potrebnega poglobljenega znanja na 
tem področju. Dobro je, če se udeleženci seminarjev ali delavnic pred izvedbo le-teh s pomočjo 
literature pripravijo, da potem iz njih potegnejo čimveč, ne le osnove, ki bi jih lahko osvojili že 
prej. Na delavnicah in seminarjih bi morali dobiti predvsem odgovore na vprašanja, ki se tičejo 
njihovega podjetja, v komunikaciji z izvajalci bi morali izvedeti predvsem, kako se stvari v 
kritičnih točkah lotiti v njihovem podjetju – npr. kako prilagoditi tiste točke (ali se jim izogniti), 
za katere se zdi, da jih je v tem podjetju nemogoče izvesti (z dovolj nizkimi stroški). Prav tako bi 

                                                 
15 "primerjanje z drugimi podjetji"; "primerjanje z najboljšimi podjetji"; nekateri prevajajo benchmarking tudi 
dobesedno, kot "količenje" 
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morali po delavnici ali seminarju iskati načine, kako predstavljeni pristop še poglobiti in 
prilagoditi na tistih področjih, kjer je za podjetje smiselno. In stroškovno sprejemljiva zunanja 
pomoč pri tem je spet literatura. 
 
Literaturo bi lahko grobo razdelili na: 

- manj obsežna dela – "članke": članki v časopisih, revijah, prispevki na konferencah, na 
spletnih straneh in podobno; 

- obsežnejša dela – "knjige" (ki niso nujno tiskane knjige, ampak so lahko tudi obsežnejše 
gradivo objavljeno na spletnih straneh, obsežnejše gradivo za seminar in podobno): 

o znanstvene knjige, 
o učbenike, 
o priročnike. 

 
Za manj obsežna dela velja podobno kot za kratke delavnice – od njih ne moremo pričakovati 
preveč, lahko pa kakšen članek, ki je všečen poslovodji, zaneti začetek resnejšega ukvarjanja s 
strateškim poslovodenjem. Članki s svojim neprestanim "kapljanjem" tudi sčasoma (počasi, a 
vztrajno) pri rednih bralcih povzročijo, da osvojijo osnovno terminologijo in koncepte. 
 
Obsežnejša dela pa lahko razdelimo na: 

- "Znanstvena dela", za katera je značilno, da se na začetku precej ukvarjajo s strogo 
natančnim definiranjem pojmov, prikazane modele na dolgo in kritično obdelajo in 
podprejo s čimbolj objektivnimi dokazi, včasih so v tekstu matematične formule in precej 
zapleteni diagrami z mnogo elementi. Primer takega dela je knjiga "Implanting Strategic 
Management" Ansoffova in McDonnella (1990). Tako delo ni primerno za priročnik za 
razvijanje strategije za manjša podjetja, saj je prezahtevno, zahteva dokaj visoko stopnjo 
analitičnega mišljenja, ni lahko berljivo, ne pove dovolj konkretno niti kaj je treba storiti, 
še manj pa natančneje, kako se tega lotiti, kako to izvesti. 

- Učbenike, za katere je značilen dokaj hiter pregled raznoraznih pojmov in konceptov, 
običajno se vsaj omenijo različna razmišljanja različnih vplivnih avtorjev in struj o 
posameznih vprašanjih. Običajno nit učbenika sledi procesu razvijanja strategije – ta 
proces je pred tem opisan, takoj za osnovnimi definicijami in zgodovinskim razvojem 
strateškega poslovodenja. Neredko so prisotne opombe, kaj je v podjetjih običajno slabo, 
in študijski primeri. Čeprav učbeniki večinoma sledijo nekemu procesu razvijanja 
strategije, pa kot priročnik tudi niso najbolj primerni, saj so za ta namen preveč 
dolgovezni, imajo preširok in premalo konkreten pogled, podton je dostikrat rahlo 
negativen in prisilen ("v podjetjih je to običajno problem, tega ne delajo, bi pa morali"). 
Skratka, uporabnika premalo natančno vodijo (mu svetujejo "naredi to in to") in preveč 
"nakladajo". 

- Priročnike, ki imajo zelo jasen cilj: priti do strateškega načrta, razviti strategijo. Imajo 
dokaj kratek uvod, ki razloži smisel priročnika in način, kako ga uporabljati, sledi jedro, 
ki uporabnika vodi od koraka do koraka, na koncu pa je kratek zaključek, ki obljublja, da 
vloženo delo ni bilo zaman in na kratko svetuje, kako naprej – kako nadzorovati 
uresničevanje razvite strategije in jo prilagajati (posodabljati). Pogosto uporabniku na 
koncu posameznih korakov pokažejo predloge dokumentov, ki bi jih naj uporabnik 
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ustvaril – pogosto so predloge tudi že izpolnjene za izmišljeni študijski primer. Primer 
takšnega dela, ki sem ga uspel dobiti v razumnem času v slovenskih knjižnicah 
(vključenih v sistem COBISS), in ki najbolj ustreza oznaki "priročnik", je "Simplified 
Strategic Planning: A No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Results Fast!" 
Bradforda, Duncana in Tarcyja (2000). 

 
Med temi različnimi vrstami ni ostre ločnice – hitro ločimo med "znanstvenim delom" in 
praktičnim priročnikom, meja med učbeniki in "znanstvenimi deli" ter učbeniki in priročniki pa 
je zelo zabrisana. 
 
Med priročniki gre opozoriti na priročnike za pripravo poslovnega načrta. Teh je kar nekaj, v 
različnih oblikah (na spletnih straneh državnih institucij, univerz, v obliki knjig, softverskih 
paketov), in so pogosto precej detajlni in dobro vodijo uporabnika od koraka do koraka. Čeprav 
se zdi, da ni razlike med "poslovnim načrtom" in "strateškim načrtom", pa opazimo, če si 
pogledamo strukturo običajnega poslovnega načrta, da gre predvsem za napovedi računovodskih 
bilanc. Kakor opozarja Boštjan Ložar (2001), izkušen slovenski svetovalec: "V veliko slovenskih 
podjetjih poslovni načrt pomeni tudi strategijo. Strategija povprečnega slovenskega podjetja je 
bolj podobna procesu budgetiranja v multinacionalkah, kot pa resničnemu strateškemu vodenju 
podjetja." ter "Izdelava strateškega designa podjetja je predvsem stvar designa in zahteva 
miselnost arhitekta, medtem ko je izdelava poslovnega načrta, ki ga veliko slovenskih podjetij 
zamenjuje za strategijo, stvar analize, ki zahteva miselnost inženirja. In prav preskok v 
miselnosti od inženirja v arhitekta strateške zasnove podjetja, je element, ki vodilnim slovenskim 
managerjem najbolj primanjkuje." 
 
Prosto dostopnih priročnikov za razvijanje strategije v slovenščini nisem zasledil. Glede na 
raziskavo PCMG (Izobrazbena struktura podjetnikov, 2004, str. 8), po kateri okoli 85 % 
podjetnikov obvlada angleški jezik, to za večino podjetnikov naj ne bi bil problem. Vendar nam 
manjka podatek o stopnji in o področju znanja jezika. 
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6. ZASNOVA PRIROČNIKA 
 
 
6.1 Cilji 
 
V prejšnjem poglavju smo že našteli smernice za oblikovanje priročnika, ki bi bil primeren za 
manjša podjetja (za podrobnosti glej prejšnje poglavje): 

- S1: strateško znanje je pomembnejše od strateškega načrta; 
- S2: uporabnik naj ne le povzame, ampak tudi izpraša in preveri svoje videnje sveta; 
- S3: uporabnik naj dobi orodja, ki jih bo znal uporabljati pri vsakdanjih odločitvah; 
- S4: načrt za prihodnost se naj osredotoča na bolj stabilne elemente strategije, ki bodo 

poslovodji nudile bolj zanesljivo oporo za odločanje; 
- S5: pristop naj omogoča in pomaga pri vključevanju širšega kroga ljudi; 
- S6: proces naj bo strukturiran klasični, korak za korakom; 
- S7: naj bo omogočeno osredotočenje na en korak naenkrat in poglobitev vanj; 
- S8: uporabnik naj razume omejitve modelov in orodij in jih prilagodi svojim potrebam; 
- S9: naj bo uporabniku omogočeno, da 

o S9a: pripravi pisno dokumentacijo s čim manj nepotrebnega napora; 
o S9b: razvije strategijo tudi brez formalnih zapisov; 

- S10: naj bo prihranjena nepotrebna potrata časa; 
- S11: pristop naj bo primeren tudi za poslovodje s srednješolsko, neekonomsko izobrazbo; 
- S12: naj čimbolj vodi uporabnika od enega obvladljivega koraka do naslednjega, naj bo 

potrebne čim manj zunanje pomoči. 
 
Če primerjamo pristop v obstoječih priročnikih16 s temi smernicami, ugotovimo, da bolj kot je 
neko delo priročnik in manj učbenik, bolj se odmika od smernic S1, S2, S3, S7 ter S8. Učbeniki 
pa so šibkejši v izpolnjevanju smernic S4, S5, S10 in predvsem S12. Tiste rešitve, ki uporabnika 
bolj vodijo in imajo bolj osredotočen cilj razviti strategijo, hkrati poenostavljajo in puščajo 
uporabniku manj odprtih opcij in možnosti za prilagoditev razvijanja strategije lastnemu 
podjetju. 
 
Torej, obstaja vrsta priročnikov in drugih rešitev (predvsem delavnic), ki uporabnika na hiter in 
poenostavljen način pripeljejo do oblikovane strategije. Vendar, kakor npr. kaže raziskava Beala 

                                                 
16 Za preučitev obstoječih priročnikov sem poleg del, ki sem jih sicer uporabil za to magistrsko delo, nabral še druga 
dela, ki so glede na naslov ali ključne besede v sistemu COBISS obetala, da so lahko v pomoč pri razvijanju 
strategije, in ki sem jih uspel dobiti v razumnem času. Pri tem sem izločil "čiste", "klasične" učbenike, ki jih je bilo 
kar nekaj, vendar so konceptualno vsi zelo podobno zastavljeni – primer takega učbenika sta, na primer, v tem delu 
večkrat navajana učbenika "Strateško upravljanje" (Pučko, 1999) ali "Strategic Management" (Hunger in Wheelen, 
1993). Dela, ki so prišla v "ožji izbor" – tista, za katera sem ocenil, da bi se jih dalo uporabiti za razvijanje strategije 
– so:  
"Implanting Strategic Management" (Ansoff in McDonnell, 1990), "Developing Business Strategies" (Aaker, 1988), 
"The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach" (Hax in Majluf, 1991), "Strategic Planning: What 
Every Manager Must Know" (Steiner, 1997), "Strategy and Planning: A Manager's Guide" (Hussey, 1999), "Market 
Driven Strategy: Processes for Creating Value" (Day, 1990), "All the Right Moves: A Guide to Crafting 
Breakthrough Strategy" (Markides, 2000), "Integrated Value Management" (Gomez, 1999), "Simplified Strategic 
Planning: A No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Results Fast!" (Bradford, Duncan in Tarcy, 2000). 
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(2000), je pomembneje vzpostaviti vsaj od časa do časa podrobno sliko o podjetju in okolju, 
kakor pa pogosto osveževanje površne slike. Izziv je, kako poslovodjo manjšega podjetja 
pripraviti do tega (oziroma mu to omogočiti), da se bo vsaj enkrat na nekaj let potrudil in 
lotil res temeljitega razvijanja strategije (da bo, na primer, poskušal res temeljito analizirati 
svoje prednosti z aktivnostmi, ki trajajo vsaj kakšen teden, ne pa, da jih bo le "vrgel" iz glave na 
seznam) in se pri tem ne bo izgubil ali obupal. Naš cilj je oblikovati tak priročnik, ki bo to 
omogočal. 
 
 
6.2 Proces razvijanja strategije 
 
6.2.1 Vprašanje kompromisa med čim manjšo časovno zahtevnostjo in čim večjo 

temeljitostjo projekta razvijanja strategije 
 
Eno najtežjih vprašanj, ki se mi je zastavljalo ob oblikovanju priročnika, je bilo, kako hkrati 
čimbolj skrajšati čas razvijanja strategije in čimmanj škoditi obsegu strateškega znanja, ki bi se 
naj ob tem razvilo. Zakaj je čas še posebej pomemben za poslovodje manjših podjetij, smo že 
govorili, velja pa tudi neko svetovalsko pravilo (ne bi vedel, komu ga naj pripišem – kdo je 
avtor), ki pravi, da če svetovalski projekt (recimo, da bomo pravilo razširili na vsak izredni 
projekt v podjetju) ne da najpozneje v 3 mesecih rezultatov, volja sodelujočih znatno upade in 
projekt skoraj zagotovo zamre. 
 
Zdi se (kar odražajo tudi obstoječe hitrejše rešitve razvijanja strategije), da obstaja neizbežen 
"trade-off" med časom trajanja (ki zelo vpliva na verjetnost za uspeh in zadovoljstvo udeleženih) 
in temeljitostjo projekta razvijanja strategije. Vendar lahko na stvar pogledamo z malo 
drugačnega zornega kota – kaj če celoten projekt razbijemo na manjše projekte, module,  ki 
bodo vsak zase dali nek samostojen in smiseln rezultat (npr. dobro analizo prednosti in slabosti 
podjetja)? Da bi bilo to mogoče, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji: celoten proces bi moral 
biti sestavljen iz relativno samostojnih korakov, ki so lahko sami po sebi zaključene celote z 
lastnimi smiselnimi rezultati, in čimmanj iterativen. Tako bi lahko izvedli temeljito 
večmesečno razvijanje strategije, ki bi bilo sestavljeno iz vrste manjših projektov, ki bi trajali 
največ nekaj tednov. Ker bi ti projekti dali hitre rezultate, bi ohranjali (in z dobrimi rezultati 
povečevali) zanimanje in zaupanje v smiselnost početja kljub dolgotrajnosti, saj ne bo treba 
čakati, da se bo smisel težkega dela "razkril" ob koncu projekta. Tako bi se tudi spoprijeli s 
fragmentiranim časom poslovodij v manjšem podjetju in pojavom izrednih nujnih dogodkov, ki 
od časa do časa polno zasedejo vse vire v podjetju. Motnja bo namreč prekinila le tekoči projekt, 
medtem ko bodo rezultati predhodnih projektov na "varnem pod streho". Če za dva meseca 
prekinemo projekt, ki je pred tem trajal dva meseca in še ni dal nobenih rezultatov, bo skoraj 
zagotovo zamrl. Če pa za dva meseca prekinemo petega v seriji dvotedenskih projektov, ga 
lahko po dveh mesecih z dosti manj nejevolje in zaupanjem v podobne rezultate, kakršne so dali 
predhodni projekti, zaženemo od začetka (z osvežitvijo že urejenih rezultatov, ne pa ponovnim 
izvajanjem predhodnih projektov). 
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Takšen modularni pristop ima za posledico še nekaj drugih prednosti: 
- Razvijalci strategije se lahko v vsakem koraku osredotočijo na obvladljivo celoto, ne da 

bi preveč razmišljali o predhodnih in sledečih korakih. To jim omogoči tudi,  
o da se lahko v ta korak poglobijo, če se jim zdi pomemben ali če to želijo iz 

kakšnega drugega razloga; 
o da sčasoma posamezen korak tudi nadgrajujejo, kar je nekoliko drugače od 

nadgrajevanja celotnega procesa, v katerem se zdi taka izboljšava nepomemben 
dodatek; 

o da ugotovijo v podjetju skrite talente za kakšno ožje področje, npr. analizo 
konkurence; 

o laže je prilagajati podjetju manjši, zaokrožen kos naenkrat, kot pa celoten proces; 
o postopne izboljšave na teh manjših korakih, ki jih lahko razumejo posamezniki v 

podjetju, vodijo do podjetju prilagojenega in vedno bolj kompleksnega procesa. 
Prilagajanje je bistveno boljše in hitrejše (in verjetnejše, da se bo sploh zgodilo), 
kakor pa če le en ali nekaj posameznikov obvlada celoten proces in skrbi za 
njegov razvoj. Mehanizem je podoben kot pri popularnem spodbujanju majhnih 
izboljšav v podjetjih v okviru iniciativ celovitega obvladovanja kakovosti. 

- V posamičnih modulih se lahko vključijo različni ljudje, ne da bi se tisti, ki ne sodelujejo 
pri vseh modulih, čutili "odpuščene" ob koncu modula. Začasno vključeni bodo imeli prej 
občutek, da so prispevali pomemben del (k enemu modulu) namesto relativno 
nepomemben del (k celotnemu procesu razvijanja strategije). Nekdo lahko pokaže 
zanimanje in talent za posamezen modul. 

 
6.2.2 Ali naj začnemo s poslanstvom in vizijo? 
 
Dokaj pogost pristop k razvijanju strategije je (še posebej pri hitrih izvedbah), da se na začetku 
opredeli poslanstvo in vizija podjetja. Kakor ugotavljajo Bradford, Duncan in Tarcy (2000, str. 
26–27), je to le potrata časa: preden eksplicitno definiramo poslanstvo, nam morajo biti jasne 
naše predpostavke in imeti moramo jasne informacije o poslu, v katerem smo – sicer dobimo 
neko generično, "pesniško" izjavo o poslanstvu. 
 
Po eni strani nam poslanstvo res daje okvir, v katerem bomo iskali informacije (če se ukvarjamo 
z vrtnarstvom, ne bomo iskali informacij o trgu rentgenskih aparatov), in ga torej enostavno 
moramo definirati na začetku. Vendar ga hkrati ne moremo natančno definirati, če nimamo 
informacij – če ne vemo, kakšne so opcije (obstaja kmetijstvo, vrtnarstvo, pridelava čebulnic, 
kaktusov…), katere in pod kakšnimi pogoji so dosegljive (npr. recimo, da kaktusi ne uspevajo 
pri nizkih temperaturah, cene ogrevanja pa se vsako leto povečajo za 30 %) in tako naprej. 
Poslovodje manjših podjetij zagotovo približno vedo, s čim se njihovo podjetje ukvarja. In to bo 
dovolj, da se bodo znali izogniti nepotrebni analizi trga rentgenskih naprav, če se ukvarjajo z 
vrtnarstvom. Če pa hočemo, da temeljito premislijo, v kakšnem poslu so, pa se to ne bo zgodilo s 
takojšnjim siljenjem v oblikovanje poslanstva, ampak prej preko aktivnosti podrobnejšega 
spoznavanja svoje panoge in podjetja. 
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Začeli bomo raje z miselno najlažjim korakom, primernim za ogrevanje in pridobivanje najbolj 
osnovnih izhodiščnih informacij: z analizo trenutnega stanja; z zbiranjem zgodovinskih, 
nedvoumnih podatkov, interpretacijo teh podatkov in napovedmi za prihodnost, če obstajajo. 
Stvar bo odprta, tako da se lahko oblikuje v bistvu kakršnokoli poročilo o dosedanjem 
poslovanju in napovedih za prihodnost, ki se zdijo udeležencem pomembni in dovolj jasni - 
skratka, zbrali bomo osnovne podatke, ki jih je najlaže in najhitreje dobiti. Če ima podjetje že 
opredeljeno poslanstvo, vizijo, cilje, se lahko seveda tudi teh dotaknemo v tem koraku. 
 
Poslanstvo, vizijo in cilje pa bomo oblikovali šele, ko bomo imeli dober vpogled v podjetje in 
njegovo okolje. Pravzaprav bomo v tistem trenutku šli skozi "ekspres" proces razvijanja 
strategije, ki smo ga prej kritizirali – vendar z bistveno boljšo podlago v razumevanju podjetja in 
njegovega okolja vseh sodelujočih. 
 
6.2.3 Ali naj začnemo na nivoju celotnega podjetja ali na nivoju strateških 

poslovnih enot? 
 
S korporacijsko oz. celovito strategijo podjetja je podoben problem kot s poslanstvom. Čeprav 
morajo biti poslovne strategije posameznih strateških poslovnih enot podrejene celoviti strategiji 
celotnega podjetja, pa moramo imeti najprej informacije o posameznih enotah, da lahko 
razmišljamo o sinergiji med temi enotami, da lahko te enote po nekih kriterijih primerjamo med 
sabo i.t.d.. 
 
Pri tem vprašanju se bomo pridružili v tem delu že omenjenemu mnenju Richardsona, ki ga 
navajata Peel in Bridge (1998, str. 849), da se načrtovanje v velikih podjetjih začne na ravni 
celotnega podjetja, kjer nastane okvir za načrtovanje v posameznih poslovnih enotah in na nižjih 
nivojih, medtem ko se mora sistem načrtovanja v manjših podjetjih pričeti na nivoju poslovnih 
enot – kar sicer res pogosto zajema kar celotno podjetje. 
 
V primeru, da je podjetje že dovolj veliko, da ima vsaj neformalne vodje neformalnih strateških 
poslovnih enot17, se pogosto dogaja, da glavni poslovodja nima več najboljšega vpogleda v 
posamezne enote. V tem primeru lahko naročimo vodjem enot, da mu pripravijo predlog 
strategije, nato pa jih ta uskladi. Tako glavnega poslovodjo oskrbijo s strateškimi informacijami, 
                                                 
17 Z "neformalno strateško poslovno enoto" mislimo na del podjetja, ki dejansko deluje na področju ključnih 
poslovnih funkcij relativno samostojno, neodvisno od ostalega podjetja - vendar se v podjetju tega ali niti še ne 
zavedajo, ali pa ta del še nima formalnega statusa samostojnejše enote (npr. "profitni center", ali vsaj "stroškovno 
mesto" ali kaj podobnega), ki bi jo poslovodstvo tudi obravnavalo kot samostojno enoto (kar pomeni, da bi jo 
dojemali kot nek samostojen del podjetja, spremljali in zahtevali podatke na nivoju te enote, imeli načrte na nivoju 
te enote, po možnosti jasno opredelili odgovornosti posameznikov v zvezi s to enoto i.t.d.). 
 
Z "neformalnim vodjem" mislimo na dejanskega vodjo, ki v veliki meri sprejema odločitve, ki jih sodelavci tudi 
sprejemajo in izvajajo, čeprav formalno nima položaja, odgovornosti in pooblastil "šefa". 
 
Pri spontani rasti podjetja pogosto zavedna in formalna organizacija šele sledi neformalni organizaciji, ki spontano 
vznika z razvojem dogodkov v podjetju. Na primer: prodaja nekega izdelka nenačrtovano doseže znaten del celotne 
prodaje, izkaže se, da je izdelek uporaben predvsem v panogi [naših kupcev], s katero še nismo imeli opravka; okoli 
izdelka se združuje vedno več resursov, ki postajajo vedno bolj namenski... Dejansko stanje se formalizira šele 
naknadno, ko poslovodstvo dojame, da ima opravka z novo in pomembno enoto, ki jo je treba temu primerno 
obravnavati. 
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hkrati pa tega nekoliko razbremenimo. V manjšem podjetju lahko pričakujemo, da ne bo 
tolikšnih neskladij med poslovodjem in vodjo enote, da bi slednji menil, da je strategijo razvijal 
zaman. Običajno bodo vodje to sprejeli kot možnost, da končno jasno predstavijo svojo videnje 
strategije in prepričajo šefa, da je prava – in da se bo šef končno moral jasno izjasniti, kaj hoče 
(razvijanje strategije od spodaj navzgor, ki je ni sprožil ta šef, pa je seveda lahko bistveno bolj 
frustrirajoča, lahko celo nesmiselna, dejavnost). 
 
6.2.4 Predstavitev izbranega procesa 
 
Izbrani proces razvijanja strategije je še najbliže procesu, ki ga predlagata Hunger in Wheelen 
(1993, str. 47 in str. 368–369) za nova podjetja ali Aaker (1998, str. 23) – je dokaj "linearen" in 
zato primeren za "prvo vajo" iz razvijanja strategije (glej sliki 6.1 in 6.2). 
 
Sicer pa bo potekal v treh fazah: faza razvijanja predlogov poslovnih strategij vodij strateških 
poslovnih enot (SPE), faza razvoja celovite strategije na nivoju podjetja ter faza kontinuiranega 
strateškega poslovodenja. V primeru, da podjetje nima različnih strateških poslovnih enot, potem 
v drugi fazi pač preskočimo korak kompilacije načrtov posameznih SPE. 
 
Preučitev in odločanje glede mednarodnih alternativ in pregled poslovodstva smo uvrstili v 
drugo fazo, na nivo podjetja, saj je v manjših podjetjih običajno pregled poslovodstva smiseln 
šele na nivoju celotnega podjetja, prav tako preučitev mednarodnih alternativ. Čeprav to vedno 
ni nujno – ravno v podjetju, v katerem trenutno delam (gre za manjše podjetje), sem zadolžen za 
dva produkta, ki sta si tako različna, da je pristop k mednarodnem poslovanju (pa tudi na drugih 
področjih) za vsakega od njiju popolnoma drugačen. V navodilih za uporabo priročnika moramo 
opozoriti, da je včasih smiselno ta dva vidika namesto v zaključni modul vključiti v modul 
analize internega okolja (pregled poslovodstva), oz. v modul analize strateških alternativ 
(mednarodne alternative) na nivoju strateške poslovne enote. 
 
 

(Zaradi bistveno večje preglednosti sledi nadaljevanje teksta na naslednji strani.) 
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Faza razvijanja predlogov poslovnih strategij vodij strateških poslovnih enot (SPE) 
 

- Zagon projekta: določitev jedrnega strateškega tima, vodje projekta, časovnega načrta, 
začetna predstavitev vodjem SPE (s predstavitvijo obstoječih relevantnih podatkov in 
analiz ter pogleda glavnega poslovodje na strateška vprašanja), razgrnitev načrta, razlaga 
procesa in nalog vodij SPE; 

- Sledi postopno razvijanje predlogov strategij, po posameznih modulih (slika 6.1): 
o vodje SPE najprej prejmejo gradivo za modul, da ga lahko preštudirajo; 
o sledi predstavitev modula: (1) teoretični del, (2) kaj je treba narediti, (3) predlogi, 

kako se organizirati; predstavitev je interaktivna – namen je čimbolj razjasniti si 
med sabo, kaj je smisel modula ter kaj in kako je treba narediti; 

o izvedba modula – posamično vsak vodja zase (s svojimi sodelavci) ali na skupnih 
delavnicah z več SPE skupaj (na nekaterih področjih bo zagotovo smiselno 
skupno delo več SPE); 

o predstavitev modula ostalim vodjem SPE in vodstvu podjetja, z debato: ima 
funkcijo izmenjave izkušenj, usklajevanja med vodji SPE, proslavljanja dosežka. 

- Pred koncem damo vodjem SPE še nekaj časa za končno urejanje strateškega načrta, da 
lahko še enkrat gredo skozi in pripravijo predlog res konsistentne in dobro utemeljene 
strategije. 

- "Slavnostna" predstavitev vseh predlaganih strategij z debato in objava prehoda v 2. fazo. 
 
 
Slika 6.1: Oris procesa razvijanja predlogov poslovnih strategij na nivoju strateških 
poslovnih enot 
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Faza razvoja celovite strategije na nivoju podjetja 
 
V 2. fazi vodstvo podjetja (v sodelovanju z vodji SPE): 

- gre skozi vse faze razvijanja strategije, ki so jih vodje SPE že opravili, s tem, da poleg 
analiz in predlogov v strateških načrtih, ki so jih izdelali vodje SPE, upošteva morebitne 
dodatne informacije na nivoju podjetja; 

- pri tem vsebinsko doda na nivoju podjetja še pregled poslovodstva in prouči strateške 
alternative pri mednarodnem poslovanju; 

- opozoriti velja, da bo treba iti skozi vse faze razvijanja strategije tudi za nova strateška 
poslovna področja, ki se bodo izkazala za zanimiva; 

- uskladi v sodelovanju z vsakim vodjem SPE njegov predlog strategije SPE s tako 
dobljeno strategijo na nivoju podjetja. 

 
 
Slika 6.2: Oris procesa razvijanja celovite strategije na nivoju podjetja (točke 6–9), ki se 
nadaljuje v fazo kontinuiranega strateškega poslovodenja 
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6.3 Sestava priročnika 
 
6.3.1 Oris sestave priročnika 
 
Priročnik je v trenutku, ko pišem te vrstice, že narejen in je bil  uporabljen za projekt razvijanja 
strategije v nekem manjšem računalniškem podjetju. Pri projektu sem nastopal v vlogi 
svetovalca, tako da sem lahko sproti zapolnil luknje in nejasnosti, ki so bile v prvi verziji 
priročnika. 
 
Pri uporabi se je pokazalo, da so moduli za razvijanje strategije dovolj jasni, vendar bi bilo treba 
(glede na to, da smo si zastavili cilj, da bi naj bilo podjetje sposobno uporabljati priročnik samo, 
brez zunanje pomoči) v priročnik vključiti tudi navodila za uporabo priročnika, ki bi 

- razložila smisel razvijanja strategije v manjšem podjetju, glavne koristi; 
- predstavila strukturo priročnika; 
- pomagala pri postavitvi projekta razvijanja strategije (sestavi strateškega tima, 

vključevanju ostalih sodelavcev, pripravi časovnega načrta ipd.). 
 
Pri prvi točki zgoraj naštetega gre po eni strani za običajen in pričakovan uvod v priročnik, po 
drugi strani pa moramo smisel projekta razvijanja strategije razložiti tudi vsem sodelujočim. V 
prilogi 2 tega dela je gradivo za uvodno predavanje za strateški tim, ki smo ga uporabili v 
omenjenem podjetju in bi ga lahko dodali priročniku. Uvodno predavanje strateškemu timu 

- najprej razloži smisel projekta (kaj so koristi, kaj kažejo raziskave, kakšen je trend); 
- opiše razvoj strateškega poslovodenja, z namenom, 

o da opozori, da to ni le postavljanje dolgoročnih ciljev, načrtov, 
o in da lahko predvsem bolj izkušeni člani tima svojo morebitno preteklo izkušnjo s 

strateškimi aktivnostmi uvrstijo v katero od stopenj tega razvoja in imajo boljšo 
sliko o tem, kaj lahko pričakujejo tokrat; 

- pove, da obstajajo različni pogledi na razvijanje strategije, da pa bo naš pristop iz več 
razlogov najbliže klasičnemu – skeptikom in "pametnjakovičem" sporočimo, da se ne 
delamo pametne, in da vemo, da naš način ni edini in najboljši na svetu, ampak da je to 
najboljša rešitev, ki jo znamo ponuditi (da alternativa, da sploh ne gremo v razvijanje 
strategije, ni boljša, pa smo razčistili že na začetku); 

- na koncu razložimo, da bo v gradivu, ki ga bodo postopoma prejemali verjetno kar nekaj 
novih konceptov in terminov – večina jih bo razložena sproti, nekaj glavnih, ki se 
pojavljajo vseskozi pa bomo razložili takoj (strateško poslovno področje, strateška 
poslovna enota, hierarhija strategij); 

- najpomembnejši koncept pa je seveda strategija: vsak si pod tem predstavlja nekaj 
drugega, vendar če jo razvijamo, moramo vendar vedeti, kaj razvijamo. Kot primer 
navedemo "definicijo" ali "opažanje o vsebini" strategije Haxa in Majlufa (1991, str. 2–
6), ki sicer ni lepo "zapakirana" v enem stavku, pove oz. opozori pa, na kaj vse mora 
"strategija" odgovoriti. Strategija se bo torej na koncu odražala v ciljih, dolgoročnih 
projektih, pravilih odločanja… in vse to moramo torej določiti – veliko stvari, ampak 
korak za korakom nam bo uspelo. 
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Naslednji dve točki, za katere smo navedli, da bi jih naj vsebovala navodila (opis strukture 
priročnika ter pomoč pri postavitvi projekta), pravzaprav s pisanjem tega magistrskega dela 
ravnokar nastajata. To poglavje opisuje strukturo priročnika, po predstavitvi primera modula 
priročnika pa bo sledilo še poglavje o uporabi in prilagajanju priročnika. Poglavji je treba le še 
prilagoditi – umestiti v kontekst priročnika – in mogoče ponekod tudi nekoliko dopolniti.  
 
Po navodilih za uporabo (in priloženem gradivu za uvodno predavanje), ki kot rečeno še ne 
obstajajo, ampak nastajajo s tem delom, pa sledi jedro modulov od 1 do 6 za razvijanje 
strategije. Struktura posameznega modula je prikazana na sliki 6.3. 
 
 
Slika 6.3: Struktura posameznega modula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul ima na začetku "učbeniški del", ki razlaga tiste teme strateškega poslovodenja, ki jih 
pokriva ta modul (največ modulov ima le 1 temo). Vse razlage tem so krajše od 15 strani, ob 
zelo neutesnjenem tekstu (uporabljeno oblikovanje je enako kot v tem delu) in obilici slikovnega 
gradiva. 
 
Sledijo navodila za izdelavo strateškega načrta, ki jasno in podrobno na strani ali dveh dajejo 
navodila – priporočila – kaj storiti in kaj zapisati v strateški načrt. Priročniku je v elektronski 
obliki priložena predloga za strateški načrt, ki že vsebuje predlagano strukturo po poglavjih, 
povzetke navodil za izdelavo strateškega načrta iz posameznih modulov ter pripravljene tabele in 
slike, ki bi jih moral sicer uporabnik oblikovati v urejevalniku besedila sam. 
 
Posamezni moduli imajo lahko še več prilog. V priloge lahko uvrstimo dele teksta, ki vsebinsko 
niso ključni, ne prispevajo veliko vsebine, bi pa v samem modulu ustvarjali gnečo in občutek pri 
uporabniku, da gre za "veliko teksta". Na primer, v prilogi 1 modula 2.1 je seznam in razlaga 
kategorij najpogostejših "gonilnih sil sprememb" v različnih panogah po Thompsonu in 
Stricklandu (1998, str. 85–89). Seznam vsebinsko ni pomemben, je lahko le praktičen opomnik, 
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ko nam zmanjka idej o tem, kaj bi se lahko v prihodnosti v okolju še spremenilo; je pa glede na 
dolžino teksta v modulu precej dolg, zato smo ga modulu dodali kot praktično prilogo. 
 
Modul ima lahko tudi elektronsko prilogo. Kot rečeno, so nekatere tabele in slike 
predpripravljene že v predlogi za strateški načrt, ki je priročniku priložena v obliki datoteke za 
urejevalnik besedil. Posameznemu modulu pa so priloženi še pripomočki v obliki datoteke za 
program za delo s tabelami za bolj kompleksne grafe in tabele, pri katerih so potrebni še razni 
izračuni, prenosi podatkov iz tabel na grafe in podobno. 
 
Med jedrnimi moduli ima posebno vlogo modul 5 ("Oblikovanje ciljev"), ki je namenjen 
opredelitvi posla, v katerem smo, oblikovanju poslanstva, vizije in ciljev. Na ta modul lahko 
preskočimo predčasno, če se udeleženi v projektu začnejo pritoževati, da ne morejo delati, ker 
nimajo postavljenih okvirjev, ker nimajo čisto razjasnjeno, kaj bi sploh radi dosegli, ker nimajo 
ciljev in podobno. In ko ga enkrat uporabimo, ga uporabljamo stalno, vzporedno z drugimi 
moduli. Na sliki 6.4 je poskus grafičnega prikaza posebne vloge modula 5 glede na ostale 
module. 
 
Jedru 6 modulov sledi zaključni modul, ki ga obravnavamo posebej zato, ker že ni več 
namenjen razvijanju strategije, ampak čestita uporabniku za opravljeno delo in mu da zelo kratke 
napotke o tem, kako strategijo tudi uresničevati. Tudi ta modul je trenutno šibek, ker je bil pri 
oblikovanju priročnika poudarek na razvijanju strategije, zato bi ga bilo mogoče smiselno 
nekoliko razširiti, saj nočemo, da bi se zataknilo ravno pri uresničevanju strategije, po tolikšnem 
trudu, vloženem v razvijanje le-te. 
 
Posebno vlogo ima tudi modul TOP, kakor smo poimenovali modul, ki se dotika strateških tem, 
ki se jih v diverzificiranem manjšem podjetju običajno ne lotevamo na nivoju posameznih 
strateških poslovnih enot, ampak kar na nivoju celotnega podjetja. Poleg tem, ki so primerne 

- le za diverzificirana podjetja ali podjetja, ki razmišljajo o diverzifikaciji, 
so vključene tudi teme, ki so primerne 

- za nekoliko večja manjša podjetja (pregled poslovodstva in oblikovanje organizacijske 
strukture) 

in tema, ki je primerna 
- za skoraj vsa podjetja (mednarodne alternative). 

 
Tako se na modul TOP sklicujejo: 

- modul 3 ("Analiza internega okolja"), kjer lahko opravimo pregled poslovodstva, če smo 
se odločili, da bomo to sploh naredili (smo dovolj veliki, da imamo "poslovodstvo"), in 
da bomo naredili na nivoju strateške poslovne enote (ker je to hkrati celotno podjetje ali 
ker je to smiselno iz drugih vzrokov); 

- modul 6 ("Strateške alternative in izbira strategije"), kjer že lahko upoštevamo tudi 
mednarodne alternative; 

- zaključni modul ("Uresničevanje strategije"), kjer je v nekoliko večjih manjših podjetjih 
mogoče smiselno, da se podrobneje posvetimo oblikovanju organizacijske strukture, ki 
bo podpirala strategijo. 



Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 

68 

Slika 6.5 prikazuje sestavo priročnika v celoti, slika 6.4 pa prikazuje module priročnika ter 
posebno vlogo modula TOP in modula 5 glede na ostale module. 
 
 
Slika 6.4: Moduli priročnika ter posebna vloga modula 5 in modula TOP 
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Slika 6.5: Sestava priročnika 
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6.3.2 Vsebina modulov 
 
V prilogi 3 je kazalo vseh poglavij in podpoglavij vseh modulov in njihovih tekstovnih prilog – 
sicer pa sledijo že opisanemu procesu razvijanja strategije. 
 
Dve prilogi sta bili razviti posebej za omenjeno manjše računalniško podjetje (priloga 2 modula 
2.1 – "Viri za analizo panoge" ter priloga 2 modula 2.2. – "Spremljanje lokalne konkurence"). 
Izkazalo se je namreč, da je precejšen problem pridobiti za manjše podjetje relevantne podatke 
(pa ne samo za to podjetje). Podatki, ki jih posredujejo razne institucije, so namreč preveč 
"makro" narave, še posebej, če se podjetje ukvarja z ozkimi tržnimi nišami, pogosto pa so tudi 
stroški pridobivanja informacij na način, ki si ga lahko privoščijo velika podjetja, nesprejemljivi. 
Kljub temu se da mnogo informacij izbrskati, je pa potrebno več truda in iznajdljivosti. 
Omenjeni prilogi sta neposredno uporabni le za podjetja v isti panogi, medtem ko jih lahko druga 
podjetja ali ignorirajo ali pa v njih najdejo idejo, kako se lotiti iskanja virov za njih pomembnih 
informacij, in si prilogi prilagodijo. 
 
 
6.4 Skladnost zasnove z zastavljenimi cilji 
 
Pri odločitvah, kako zastaviti proces razvijanja strategije in sestavo priročnika, smo sproti 
razlagali, kako je le-ta (proces razvijanja ali sestava priročnika) prilagojen oz. prilagojena 
zahtevam oz. smernicam, ki smo jih opredelili na začetku poglavja. Preden zdaj te razlage oz. 
utemeljitve zberemo na enem kupu in sistematično pregledamo skladnost zasnove z vsemi 
smernicami, od prve do zadnje, si poglejmo še primer modula – potem bomo lažje, tudi na 
podlagi primera, razložili in komentirali še nekatere lastnosti zasnove. 
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7. PRIMER MODULA PRIROČNIKA 
 
 
7.1 Modul 4: "Oblikovanje strategije – osnovne strateške opcije" 
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1819 
 

 

                                                 
18 IFAS tabela je povzetek analize internih strateških dejavnikov (glej prilogo 1: Slovarček uporabljenih kratic in 
tujih izrazov) - ki lahko predstavljajo prednosti ali slabosti - v obliki tabele, in je podrobneje razložena v modulu 3. 
19 EFAS tabela je povzetek analize zunanjih strateških dejavnikov (glej prilogo 1: Slovarček uporabljenih kratic in 
tujih izrazov) - priložnosti ali nevarnosti - v obliki tabele, in je podrobneje razložena v modulu 2.1. 
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7.2 Nekaj prikazov elektronske priloge k modulu 4 
 
 
Slika 7.1: Navodila za uporabo elektronskih pripomočkov za modul 4 

 
 
 
Slika 7.2: Pripomoček za izdelavo BCG matrike 
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7.3 Modul 4 v predlogi strateškega načrta 
 
Kot rečeno, je priročniku priložena predloga za strateški načrt v elektronski obliki, ki že vsebuje 
predlagano strukturo strateškega načrta po poglavjih, povzetke navodil za izdelavo strateškega 
načrta iz posameznih modulov ter pripravljene tabele in slike, ki bi jih moral sicer uporabnik 
oblikovati sam v urejevalniku besedil (pri tem so za kompleksnejše tabele in slike v pomoč tudi 
elektronske priloge k posameznim modulom, kakršna je npr. elektronska priloga k modulu 4 iz 
prejšnjega podpoglavja). 
 
Namen predloge strateškega načrta je, da nudi uporabniku že oblikovano "lupino" strateškega 
načrta, ki povezuje v enem dokumentu vsa navodila za oblikovanje strateškega načrta, ki so na 
koncu posameznih modulov, in v katero lahko sproti vstavlja glavne rezultate svojega dela, ki so 
tako zbrani na enem mestu. Uporabniku se ni treba mučiti še z oblikovanjem strateškega načrta 
ter vzpostavljanjem njegove strukture, kar bi bila ob začetku dela s priročnikom zagotovo mučna 
naloga. 
 
Na naslednjih straneh sta prikazana izseka iz te predloge, ki se nanašata na vsebino modula 4. 
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7.3.1 Vsebina predloge za modul 4 
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7.3.2 Vsebina predloge za mrežo konkurenčnih prednosti (ki je tudi omenjena v 
modulu 4, sicer pa je vključena v modul 3) 

20 

 

                                                 
20 V modulu 3 je podrobneje razloženo, da po filozofiji "na virih temelječega pogleda na podjetje" (RBV – resource-
based view) ločimo tri različne vrste konkurenčnih prednosti, ki so med sabo vzročno-posledično povezane (Rao in 
Steckel, 1998, str. 270–271 ter Day, 1990, str. 128–136): 

- "viri prednosti" (npr. znanja, veščine): to so prednosti v samih virih podjetja, ki so navzven običajno neopazne – 
kdor ni v podjetju, jih težko odkrije; 

- "pozicijske prednosti" (npr. visoka zaznana vrednost za kupca): so prednosti naše pozicije na trgu – so posledica 
virov prednosti in so na trgu jasno "vidne" strankam in konkurentom; 

- "dosežki" (npr. zadovoljstvo strank, tržni delež, dobičkonosnost): posledica naše pozicije na trgu so neki 
rezultati, med katerimi so nekateri tudi takšni, ki že sami po sebi predstavljajo konkurenčno prednost. 
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7.4 Komentar 
 
Zdaj, ko smo si ogledali primer modula, lahko lažje razložimo in komentiramo še nekatere 
lastnosti zasnove priročnika in jih na koncu primerjamo z zahtevami oz. smernicami, ki smo si 
jih zadali na začetku prejšnjega poglavja. V naslovih podpoglavij, ki sledijo, so v oklepajih 
navedene smernice, katerih se to poglavje najbolj dotika. 
 
7.4.1 Prihranki časa (S10, S9a, S11) 
 
Na začetku smo z razbitjem procesa na module rešili dilemo kompromisa med pomanjkanjem (in 
fragmentacijo) časa in temeljitostjo procesa. To pa ne pomeni, da smo zato zdaj lahko razsipni s 
časom. Nekaj časa za aktivnosti, ki procesu razvijanja strategije ne dodajajo nikakršne vrednosti, 
lahko vseeno odpravimo. 
 
Največji prihranek so jasna in enostavna navodila na koncu modula, kaj je "treba" storiti in kaj je 
treba izpolniti v predlogi strateškega načrta. Običajno gre za izpolnitev kakšne tabele, grafa, 
matrike – poudarek je torej na vizualnem, ne na tekstu (primer modula 4 je glede tega nesrečen 
primer, saj zahtevamo tudi opise možnih strategij, kar je lažje narediti tekstovno, kakor z 
vizualnim prikazom), tako da se tudi čimbolj izognemo potrebi po "pesniški žilici". Je pa seveda 
tudi risanje raznih grafov, tabel in podobnega lahko precej časovno zahtevna aktivnost, še 
posebej za ljudi manj veščih urejevalnikov besedil in programov za delo s tabelami. Zato so 
predloge teh elementov že pripravljene in priložene priročniku v elektronski obliki. Uporabnik 
mora le še namesto izmišljenih že vpisanih podatkov (ki služijo kot primer) vpisati svoje 
podatke. Pri kompleksnejših grafih in preračunih so priložena navodila in jasno označena mesta 
za vnos vhodnih podatkov. Glede na raziskavo PCMG (Izobrazbena struktura podjetnikov, 2004, 
str. 8), po kateri 92 % slovenskih podjetnikov obvlada programe za urejanje besedil in 87 % 
programe za urejanje tabel, je tak pristop, ki sicer zahteva osnovno obvladovanje teh programov, 
vendar pa uporabnika ne muči s podrobnostmi – vnesti mora le podatke, nato pa dobljene slike in 
preglednice kopirati in prilepiti v predlogo strateškega načrta – dobrodošel za veliko večino 
podjetnikov (okoli 10 % jih torej te prednosti ne bo moglo izkoristiti, nadaljnjih 5 % pa le delno 
– v kolikor glede tega nimajo pri roki ustrezne pomoči). 
 
7.4.2 Obvladljivost in samostojnost modulov (S5, S6, S7, S8, S11, S12) 
 
Vidimo, da je obseg modula obvladljiv – 10 strani, kolikor približno obsega vsak modul (glej 
prilogo 3), se da naštudirati v roku enega tedna. Od tega odstopa modul TOP, ki ima skoraj 30 
strani, vendar, kot že rečeno, ta v večjem delu le razširja teme, ki so bile obdelane že v drugih 
modulih. Če damo članom strateškega tima en teden časa (kar vključuje tudi vikend), da modul 
naštudirajo, nima nihče pravega izgovora, da za to nikakor ni imel časa – kar je dobra zaščita 
pred upočasnjevanjem projekta in demoraliziranjem tima zaradi koga, ki je kronično zaposlen z 
"drugimi pomembnejšimi in nujnimi" stvarmi. 
 
Modul se da naštudirati tudi zato, ker je relativno samostojna enota, z dobro definiranimi, 
"prečiščenimi" inputi iz ostalih modulov (v primeru modula 4 so to prednosti in slabosti iz tabele 
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IFAS21 modula 2.1 oz. 2.2 ter priložnosti in nevarnosti iz tabele EFAS22 modula 3). Zato se ga da 
tudi samostojno dopolnjevati, ne da bi morali pri tem upoštevati kompleksna razmerja z ostalimi 
moduli. Dopolni, izpopolni in prilagodi podjetju ga lahko tudi posameznik, ki mu "leži" le tema, 
pokrita s tem modulom. 
 
7.4.3 Prikaz alternativnih pogledov (S8, S2, S3, S1) 
 
Običajno so ob posameznem konceptu ali orodju prikazane tudi alternative le-temu, ki pa niso 
tako podrobno razložene, ampak predvsem pokažejo, kako se da z majhnimi prilagoditvami 
koncept oz. orodje prilagoditi. V modulu 4 sta taka primera Eurequip matrika kot razširitev 
SWOT matrike ter McKinseyeva matrika kot prilagoditev BCG matrike. Prikaz takih alternativ 
ni namenjen temu, da bi zmedel uporabnika, ampak da ta kritično razmisli o omejitvah prve in 
druge alternative in se ob tem mogoče spomni še kakšne lastne prilagoditve oz. se vsaj otrese 
"strahu" pred "ne-dobesedno" uporabo orodij. V navodilih od uporabnika "zahtevamo" le 
uporabo najenostavnejšega orodja – in še to le, če ocenjuje, da je smiselno za njegovo podjetje. 
 
7.4.4 Operativna navodila (S12, S10, S11, S5) 
 
Poleg navodil na koncu, ki povedo predvsem, kaj je treba narediti, so v tekstu tudi čisto 
konkretna navodila, kako se lotiti uporabe orodja, kako to čisto operativno izvesti. Mogoče se zdi 
navodilo "vzemite velik kos papirja", ki ga lahko zasledimo v modulu 4, smešno podrobno, 
vendar se tako izognemo "kompliciranju" uporabnika, ki ima lahko problem pri apliciranju 
opisanega v prakso. Pri tem je pomembna veščina preklopa iz strogega idealističnega načina 
razmišljanja matematika, ki je potreben za čim bolj globoko in kritično razumevanje opisanega 
orodja, v umazani pragmatični način razmišljanja eksperimentalnega fizika, ki je potreben za 
uporabo tega orodja v realnosti, kjer niso izpolnjene popolnoma in vse predpostavke. Če ostane v 
načinu razmišljanja matematika, bo razmišljal o neštetih načinih, kako se lotiti orodja, pri čemer 
seveda noben ne bo idealen in popoln. Porabil bo veliko časa, in četudi bo naposled nastopila 
akcija, bo dvomil v postopek in rezultate, kar bo seveda vedno bolj spodkopavalo zaupanje v 
celoten proces razvijanja strategije. Da uporabnik ne bi izgubljal časa, volje in samozavesti, mu 
ponudimo rešitev, kako začeti in kako pri tem vključiti tudi sodelavce, ki tudi kaže, da ni treba 
zganjati "vrhunske znanosti" in iskati absolutne in nedvoumno utemeljene resnice. Na primer: 
nima smisla, da se takoj pred uporabo BCG matrike zapletemo v brezkončno debato o tem, 
koliko so posamezne enote, ki bi jih naj vnesli v matriko, odvisne ali neodvisne, ampak jih raje 
"vržemo" v matriko in nato diskutiramo, ali so rezultati smiselni in v kolikšni meri (ne) držijo ter 
kakšne enote, ki bi jih lahko "vrgli" v matriko, bi še lahko oblikovali. 
 

                                                 
21 Povzetek analize internih strateških dejavnikov ("Internal Strategic Factor Analysis Summary" po Hunger in 
Wheelen (1993, str. 147)). 
22 Povzetek analize zunanjih strateških dejavnikov ("External Strategic Factor Analysis Summary" po Hunger in 
Wheelen (1993, str. 118)). 
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7.4.5 Nepriljubljeni formalizem: pisanje in kvantitativne metode (S9b, S2) 
 
Če gremo skozi vse smernice, ki smo si jih zastavili, lahko bolj ali manj za vse najdemo 
argumente in primere, kako jim priročnik sledi – zatakne pa se pri smernici 9b. Ta pravi, da naj 
bo uporabniku omogočeno, da razvije strategijo brez formalnih zapisov. Smernica izhaja iz naše 
ugotovitve, da moramo najti kompromis med stroški priprave pisnih dokumentov in koristmi le-
teh (iz česar izhaja celotna smernica 9), ter da se v manjših podjetjih rešitev nagiba k 
neustvarjanju dokumentacije, zato bi naj priročnik omogočil razvitje strategije tudi brez nje 
(smernica 9b). 
 
Glede na to, da se modul po predstavitvi konceptov in orodij vsebinsko zaključi z navodili za 
izpolnjevanje strateškega načrta, se glede tega ne odreže najbolje. Na več načinov smo znižali 
stroške priprave pisne dokumentacije (smernica 9a): to sestavlja predvsem vizualno gradivo, 
tako da uporabniku ni treba "pesniti", pripravljena je predloga strateškega načrta in pripravljeni 
so elektronski pripomočki. Vendar nismo ponudili jasne rešitve za uporabo priročnika brez 
pripravljanja dokumentacije. Seveda lahko uporabnik vedno najde svoj način, vendar v 
primerjavi s kakšnimi drugimi priročniki ne ponujamo glede tega nič posebnega. Celo nasprotno 
– priročnik je v primerjavi s kakšnimi "hitrimi" priročniki obložen s kvantitativnimi metodami, 
ki težko dopuščajo uporabo "iz glave", brez zapisov. 
 
Uporabnika, na primer, pri priložnostih in nevarnostih, ki jih je naštel v tabeli EFAS,  "prosimo", 
da oceni tudi njihov pomen in stopnjo verjetnosti, da potem iz tega določi njihovo relativno težo, 
ter da nato poda še številčno oceno pripravljenosti njegovega podjetja na posamezno priložnost 
oz. nevarnost. BCG matriko mu sicer "serviramo" pripravljeno z logaritemsko skalo in ostalimi 
podrobnostmi, vendar ga s tem hkrati odvrnemo od možnosti, da bi točke v matriki kar "od oka" 
vrgel na pravo mesto – prisilimo ga, da vsaj oceni potrebne številčne informacije (npr. svoj 
relativni tržni delež), ali pa da vsaj razmisli o svoji subjektivni oceni svojega položaja, ki postane 
številčno izražena s tem, ko poskuša točko s spreminjanjem podatkov premakniti na tisto mesto v 
matriki, ki bi po njegovem občutku "moralo biti pravo". 
 
Zakaj je to dobro? Nedavno smo v podjetju nekajtedensko debato o tem, ali ugoditi 
partnerskemu podjetju, ki je imelo močno željo glede posebnih načinov pakiranja izdelkov, 
zaključili v treh urah. Po dolgotrajni izmenjavi mnenj o tem, koliko je to "težko", "enostavno", 
"problem", "praktično nič" in podobno ter tehtanjem med "problemi" in vrednostjo za kupca, (z 
običajnimi argumenti, kot so "na podlagi izkušenj", "saj je čisto jasno", "vprašaj tega in onega", 
"vsi imajo tako", "takšen je standard", "to je veliko", "to je zanemarljivo"), smo končno stvar 
simulirali in pod različnimi scenariji in predpostavkami ocenili podaljšanje pretočnega časa in 
stroške. Nastalo je sicer 20 strani dokumentacije, vendar ko so bili rezultati znani, je bila 
odločitev zelo preprosta in trajna ("poglavje zaprto"), saj so bile številke po vseh scenarijih vsaj 
za red velikosti pod tistimi, vrednimi dvakratnega premisleka. 
 
V nekem podjetju so po štirih mesecih ukinili prodajo novega modela izdelka, ker se je zelo 
slabo prodajal. Življenjska doba modelov je bila sicer od 3 do 5 let. Ko smo izdelali lestvico 
najbolje prodajanih izdelkov, pa se je omenjeni model v polletnem obdobju pojavil med prvimi 
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petimi (med kakšnimi petdesetimi). Na oceno, da se "zelo slabo prodaja" sta verjetno najbolj 
vplivala drugačen vzorec povpraševanja kot pri ostalih modelih (več manjših naročil, namesto 
nekaj velikih) in čustva do novega modela, ki se je po stilu (oblikovanju) razlikoval od ostalih in 
je bil nekaterim zaposlenim "všeč", drugim pa "grd". Verjetno so z novim modelom zadeli nov 
segment uporabnikov. 
 
V nekem drugem podjetju sem se znašel ravno v času, ko so se odločili, da pridejo do konkretnih 
številk o tem, koliko strank imajo po posameznih geografskih segmentih. Odgovor, kateri je 
"najmočnejši" segment, je bil hiter, samozavesten, in tudi utemeljen – to je geografsko področje 
X, ker je tam "največja tržna moč, več je podjetij, največ je denarja". Izkazalo se je, da je delež 
tega segmenta približno četrtinski, medtem ko je bil delež dejansko največjega segmenta skoraj 
polovičen. 
 
Pristop, ki na mehek način navadi uporabnika na delo s konkretnimi številkami, je torej 
dobrodošel. Čeprav si uporabnik priročnika še vedno lahko "izmisli" takšne številke, ki približno 
ustrezajo njegovi subjektivni oceni, pa v vsaki taki situaciji izmišljanja številk obstaja verjetnost, 
da bo skušal pridobiti objektivne podatke za tiste parametre, za katere je prepričan, da jih lahko 
relativno enostavno objektivno izmeri. Če bo pri tem naletel na podobno razhajanje med lastnimi 
občutki in realnostjo, kakršno se je pokazalo v navedenih primerih, bo to lahko zelo koristna 
izkušnja. 
 
Kljub temu, da so kvantitativne metode lahko koristne in so vključene v priročnik z utemeljenim 
namenom in na način, da je uporabniku olajšano delo ali da se jim celo izogne, pa je dejstvo, da 
pomenijo večjo formalizacijo celotnega procesa razvijanja strategije. Ugotoviti moramo, da 
priročnik ne ustreza smernici 9b. 
 
 
7.5 Ocena skladnosti zasnove priročnika z zastavljenimi cilji 
 
Prvotna zamisel je bila, da bi ocenili ta priročnik ter nekaj že obstoječih priročnikov po 
zastavljenih smernicah. Vendar sem ob poskusu ocenjevanja ugotovil, da kot avtor priročnika za 
takšne primerjalne ocene nisem primeren, čeprav se trudim biti objektiven. 
 
Največji razlog za nezmožnost opravljanja primerjave med različnimi priročniki je to, da poznam 
svoj priročnik zelo dobro, sem ga tudi že uporabil, medtem ko lahko druge priročnike razumem 
le precej bolj površinsko. Za svoj priročnik vem, na kakšnih predpostavkah je oblikovan, 
kakšnemu cilju sledi, na kakšne "finte" meče uporabnika. Mogoče drugi priročnik dosega 
skladnost s kakšno od smernic na način, ki ni najbolj očiten. 
 
Našteli smo vrsto argumentov za to, da priročnik ustreza posameznim smernicam, ki temeljijo na 
mojem, v tem delu utemeljenem, prepričanju o tem, kakšno bi bilo primerno razvijanje strategije 
za manjša podjetja in kakšni so trenutno manjšim podjetjem dostopni načini razvijanja strategije. 
Argumenti in protiargumenti oz. pomisleki so strnjeni v tabeli 7.1. 
 



Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 

95 

Ko sem poskušal biti čimbolj objektiven do drugih priročnikov, sem ugotovil, da je težko reči, 
ali za določen priročnik velja smernica 1 (da je znanje pomembnejše od strateškega načrta) ter 
smernica 3 (da priročnik uporabniku daje orodja za vsakdanje odločitve). Na primer, jaz vidim 
mrežo konkurenčnih prednosti kot nekaj, kar lahko poslovodji neposredno pomaga pri vsaki 
pomembnejši konkretni odločitvi. Pri vsaki odločitvi se lahko vpraša, ali bo le-ta kakorkoli 
vplivala na katerega od elementov v tej mreži (oz. ali dodaja kakšen nov element tej mreži) in 
kakšne posledice bo to imelo za celotno mrežo. Tako skrbi za to, da ve, kam ga posamezne 
odločitve peljejo glede na zastavljeno strateško smer. Nekdo drug pa lahko vidi v tej mreži le 
pomožno orodje na poti do določanja konkurenčnih prednosti, ki ni neposredno in samostojno 
uporabljivo pri konkretnih odločitvah. Težko bi določili "stopnjo vsakdanje uporabnosti" nekega 
orodja, saj je le-ta odvisna tudi od njegove interpretacije in spretnosti pri uporabi. Spuščanje v 
detajle in preverjanje, na kakšen način je predstavljeno posamezno orodje v posameznih delih, pa 
je lahko tema zase in tega v okviru tega dela ne bomo počeli. 
 
Za posamezne smernice bi morali najti kriterije, ki bi kazali na izpolnjevanje te smernice. 
Argumenti in protiargumenti, da naš priročnik ustreza posameznim smernicam, v tabeli 7.1 so že 
predlogi takih kriterijev, ki pa bi jih lahko še bolj razdelali, določili različne stopnje 
izpolnjevanja i.t.d.. Tudi to bomo prepustili komu drugemu, ki se mu bo zdelo smiselno s tem 
ukvarjati in bo lahko določil kriterije, ne da bi preveč mislil na lastnosti le enega dela, ter ki bo 
lahko tudi objektivno ocenil posamezna dela. 
 
Za nas je popolnoma dovolj ocena skladnosti našega priročnika s posameznimi smernicami, 
prikazana v tabeli 7.1. Ocene skladnosti s smernicama 1 in 3 nisem podal, ker, kot rečeno, sem 
sam sicer prepričan, da je priročnik z njima usklajen, vendar je moja ocena lahko zelo pristranska 
– naštejem lahko le nekaj argumentov za to, da je priročnik usklajen s tema dvema smernicama, 
in nekaj proti. 
 
Priročnik smo uspeli dobro uskladiti s skoraj vsemi smernicami. Pri tem je bila bistvena ideja 
razbitja procesa razvijanja strategije na module, ki je razrešila kompromis med časovno 
zahtevnostjo in temeljitostjo procesa. Žal nam ni uspelo najti podobne rešitve, ki bi do zadane 
stopnje razrešila kompromis med prednostmi, ki jih prinaša formaliziran pristop, in stroški ter 
odporom do takega pristopa. Tako smo le deloma zadostili smernici 9. 
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Tabela 7.1: Ocena ustreznosti priročnika posameznim zastavljenim smernicam 
 

 Kratek opis 
smernice Ocena* Argumenti za ustreznost Argumenti proti / Pomisleki 

S1 
znanje 

pomembnejše od 
načrta 

? 
temeljitost, ne samo "ekspres" od 
poslanstva do akcijskih načrtov; 

prikaz alternativnih modelov 

modul se vsebinsko zaključi z 
navodili za izdelavo načrta 

S2 izprašati videnje 
sveta U 

temeljit proces; ne začnemo z 
oblikovanjem poslanstva in na 

nivoju podjetja; možna 
poglobitev; prikaz alternativnih 
modelov; kvantitativne metode 

ne silimo preveč, omogočamo, da 
ignorira alternativne modele… 

S3 orodja za vsakdanje 
odločitve ? možno prilagajati in nadgrajevati

vsak avtor ima lahko drugačno 
predstavo o načinu uporabe in 
uporabnosti različnih orodij 

S4 načrt zanesljiva 
opora za odločanje U 

temeljitost; ni poslovni načrt s 
poudarkom na finančnem 
dolgoročnem načrtovanju 

velja enako kot za smernico S3 

S5 vključevanje več 
ljudi U 

navodila za delo v obliki delavnic; 
možno vključevanje ljudi na ožjih 
področjih, mehanizem postopnih 

izboljšav; začnemo na nivoju SPE

 

S6 strukturiran 
klasični proces U 

je strukturiran klasični, moduli si 
linearno sledijo, so relativno 

samostojne enote 
 

S7 
osredotočenje na en 

korak, možna 
poglobitev 

U proces razbit na module, ki so 
relativno samostojne enote  

S8 
razumeti omejitve 

modelov, jih 
prilagoditi 

U 

prikaz alternativnih modelov; 
najprej podrobno razložen model, 
tudi kako se ga lotiti; dani primeri, 

kako ga prilagoditi po svoje; 
struktura vključuje priloge, kamor 

lahko umestimo neključne dele 
teksta 

uporabnika ne silimo preveč 

S9a -dokumentacija 
s čim manj napora U 

jasna in podrobna navodila; 
poudarek na vizualnem, tabelah, 
grafih, ne na tekstu; pripravljena 

predloga načrta; elektronski 
pripomočki 

kvantitativne metode 

S9 

S9b - brez 
formalnih zapisov NU 

DU 

 
modul se vsebinsko zaključi z 
navodili za izdelavo načrta; 

kvantitativne metode 

S10 prihranek 
nepotrebnega časa U 

jasna navodila; poudarek na 
vizualnem; pripravljeni 
pripomočki, predloge 

 

S11 

primernost za 
srednješolsko 
neekonomsko 

izobrazbo 

U 

obvladljivi moduli; "učbeniški" 
del s temami ne daljšimi od 15 
strani; poudarek na vizualnem; 
natančno vodenje skozi proces; 

elektronski pripomočki 

bi bilo treba empirično preveriti 
primernost 

S12 vodenje uporabnika U natančna navodila; linearen proces 
od koraka do koraka 

trenutno manjkajo navodila za 
uporabo; navodila za 

uresničevanje bi lahko bila 
obsežnejša 

* Ocene so: U – ustreza, NU – ne ustreza, DU – delno ustreza, ? – nismo podali ocene. 
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8. UPORABA PRIROČNIKA 
 
 
Za zaključek si poglejmo še, kako uporabljati priročnik. Kot rečeno, bi bilo koristno, če bi 
priročnik vseboval tudi navodila za uporabo, ki bi uporabniku pomagala zasnovati projekt 
razvijanja strategije. O rabi priročnika smo že govorili v poglavju o zasnovi priročnika, manjkajo 
pa še navodila, kako se lotiti projekta razvijanja strategije. Preden začne z razvijanjem strategije, 
mora uporabnik: 

- določiti koga bo vključil v projekt in določiti razmerja med vključenimi; 
- hkrati določiti obstoječe enote v podjetju, ki bi jih lahko obravnaval kot SPE; 
- določiti način razvijanja strategije, ki bo ustrezal diverzificiranosti podjetja; 
- oblikovati časovni načrt projekta. 

 
Pišimo v nadaljevanju kar v drugi osebi, v stilu navodil. 
 
 
8.1 Izbira sodelujočih pri projektu 
 
Najprej morate izbrati ljudi, ki jih boste vključili v projekt. To je ključen korak – če boste pri tem 
naredili napako, boste skoraj zagotovo zašli v slepo ulico. Zlahka se bo proces končal pri 
pravljičnih strategijah, ki jih bodo spesnili ljudje, ki ne bodo odgovorni za njihovo doseganje, ali 
pa pri status quo strategijah, ki jih bodo vneto (in običajno prepričljivo) zagovarjali ljudje, ki se 
ne bi počutili najbolje ob naporih in tveganjih, ki jih terja spreminjanje obstoječega, relativno 
lagodnega, rutinskega stanja. Razvijanje strategije je v veliki meri kreativen proces, pri katerem 
je kvaliteta rezultatov močno odvisna od volje in zagnanosti udeleženih. 
 
V kolikor nimate sodelavcev, ki bi se projekta, tako kot vi, lotili z voljo in zagnanostjo, se ga 
morate lotiti sami. Sodelavce lahko v tem primeru še vedno vključite v projekt kot strokovnjake 
za posamezna ožja področja, kot vir idej in podobno, vendar jim ne smete pustiti moči odločanja 
o strateških vprašanjih in se truditi sklepati kompromise z njimi. Sicer pa skušajte vključiti 
zainteresirane – marsikaj, česar se sami ne bi imeli časa lotiti, jim boste lahko delegirali, lahko so 
koristen vir informacij, hočete pa tudi ljudi, ki jih boste z vključitvijo v proces prepričali o 
strategiji, jim dali občutek, da je le-ta tudi "njihova". Zavedajte se, da boste morali na koncu 
strategijo tudi uresničevati, kar bo mogoče / lažje / hitreje / ceneje, če boste že ob razvijanju 
gradili široko podporo. 
 
Sodelujoče pri projektu razvijanja strategije lahko uvrstimo v naslednje skupine: 

- Vodja projekta: to naj bo glavni poslovodja. Ima največji interes, da projekt uspe; tudi 
najmočnejše vzvode, da to zagotovi; in sprejema in odobrava končne odločitve. 

- Vodstvo projekta (vodja projekta + ljudje, ki ga dopolnjujejo): to je običajno vodstvo 
oz. uprava podjetja. Vodjo projekta dopolnjujejo ljudje, ki jim je v interesu in so 
odgovorni za uspešnost celotnega podjetja, vendar delujejo na ožjem področju, na 
določenem vidiku poslovanja. To so lahko, na primer, vodja financ, vodja trženja, vodja 
razvoja… 



Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 

98 

- Jedrni tim (vodstvo projekta + vodstva strateških poslovnih enot): manjša podjetja so 
kljub svoji majhnosti pogosto diverzificirana – to pomeni, da nastopajo v več panogah, 
oz. bolje rečeno "mini-panogah", "nišah", skratka v različnih "poslih". Možno je, da so v 
podjetju oblikovane enote ali pa obstajajo posamezniki, ki imajo odgovornost za enega 
ali več od teh poslov, vendar ne vse. Kako lahko določite, ali in katere takšne enote 
(imenovali jih bomo strateške poslovne enote) oz. posamezniki obstajajo v vašem 
podjetju, bomo govorili v naslednjem poglavju. Za zdaj povejmo, da bomo v projekt 
vključili tudi ljudi, ki so odgovorni za dele podjetja – za celovito uspešnost nekega dela 
podjetja (ne le za določen vidik poslovanja – npr. proizvodnjo, finance…). Ti ljudje 
pogosto poznajo "posel", za katerega so odgovorni in se z njim ukvarjajo vsak dan, veliko 
bolje kot vodstvo podjetja in imajo pogosto oblikovano neko svojo "filozofijo" ali 
"strategijo" razvijanja tega posla. Jedrni tim poleg vodstva projekta torej sestavljajo tudi 
tisti ljudje, ki so odgovorni in jim je v interesu uspešnost nekega relativno neodvisnega 
dela podjetja in bodo v proces razvijanja strategije vključeni od začetka do konca in bodo 
tudi odgovorni za njeno uresničevanje. 

- Podpora: so ljudje, ki jih vključimo v projekt, da bi ta tekel laže, bolje in z manj stroški, 
ter da razbremenimo člane jedrnega tima. Lahko jih vključimo tudi tekom projekta, če 
ugotovimo, da izgubljamo čas jedrnega tima za stvari, ki ne prispevajo k razvijanju 
strategije in bi jih lahko opravil kdo drug. Podpora je lahko takšna, ki zelo malo vpliva na 
sam proces razvijanja strategije (npr. priprava prostora za delavnico), lahko pa je tudi 
takšna, ki bistveno prispeva k procesu – vključimo lahko npr. nekoga, ki zelo dobro 
pozna naš informacijski sistem in bo zadolžen, da proces spremlja in zasledi, kdaj in kako 
bi lahko jedrnemu timu ponudil podporo pri odločanju s pomočjo informacij iz tega 
sistema. Člani podpore ne bodo sprejemali odločitev glede strategije in ne bodo 
neposredno odgovorni za njeno uresničevanje. Njihov interes mora biti predvsem uspeh 
projekta, ne sme se zgoditi, da bi delovali (preveč) selektivno (npr. bolje oskrbovali 
določene člane jedrnega tima, filtrirali informacije). Posebno mesto v podpori ima 
moderator projekta – v manjšem podjetju bo to večinoma kar vodja projekta, sicer pa je 
to nekdo, ki ima poleg vsebinskega znanja razvijanja strategije tudi znanje moderiranja in 
bo znal "peljati proces", razreševati situacije, ko bo zašel v slepo ulico, ko bodo 
udeleženci začeli zamujati na sestanke, ko si ne bodo upali povedati svojega mnenja, in 
podobno. Moderator mora poleg procesa razvijanja strategije obvladati tudi 
"poslovodenje sprememb" ter druga komplementarna znanja in veščine, ki se nanašajo na 
vodenje projektov in delo z ljudmi. 

- Strokovnjaki: v projekt lahko vključimo ljudi tudi začasno, npr. za kakšen mini-projekt, 
kakšno analizo in podobno. Večkrat smo omenili možnost, da najdemo koga v podjetju, 
ki bo pokazal zanimanje za posamezni modul in njegovo nadgrajevanje. Za razliko od 
podpore bodo strokovnjaki na projektu delali tipično bolj intenzivno, za krajši čas. 

- Ostali sodelavci: sodelujoči pri projektu naj imajo navodilo, da skušajo o projektu 
obveščati in v projekt vključiti čimveč sodelavcev (ki se seveda vsi ne morejo udeleževati 
strateških sestankov in delavnic). Svoje sodelavce lahko npr. pozovejo, da jim pri tem 
projektu kdaj pa kdaj pomagajo s kakšnim brainstormingom. 
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Člani jedrnega tima se naj jasno zavedajo, da bodo morali sami poskrbeti, da bo zastavljena 
strategija uresničena. Morajo pa imeti moč za to. In morajo imeti interes za to. Zato nikakor ne 
vključujte v jedrni tim ljudi, ki ne morejo vplivati na uresničevanje strategije. Tudi ne tistih z 
letom dni do upokojitve ali zunanjih sodelavcev. Ti ljudje so lahko zelo koristni pri razvijanju 
strategije – zunanji sodelavci so lahko, na primer, idealni moderatorji – vendar, če niso 
odgovorni (nagrajeni, kaznovani) ali nimajo moči (pooblastil, podpore glavnega poslovodje za 
težke odločitve) ali niso zares zainteresirani (jim to zaradi kakršnihkoli razlogov ni glavna skrb) 
za dolgoročno uspešnost podjetja, od njih ne moremo pričakovati zelo zagnanega in napornega 
iskanja rešitev in sprejemanja odločitev, ki so hkrati realne, uresničljive, zahtevajo (kratkoročni) 
napor, in najdejo pravo ravnotežje med pričakovano uspešnostjo in tveganjem. 
 
 
8.2 Določitev strateških poslovnih enot (SPE) podjetja 
 
Poenostavljeno povedano je strateška poslovna enota del podjetja, ki je relativno samostojen, 
neodvisen od drugih, in bi lahko zanj razvili samostojno poslovno strategijo. 
 
Vzemimo ekstremen primer, da se podjetje ukvarja s peko peciva in proizvodnjo integriranih 
vezij. Jasno je, da bomo pri razvijanju strategije težko imeli ves čas pred očmi tako pecivo kot 
integrirana vezja. Za uspešnost vsakega posameznega posla je seveda potrebna popolnoma druga 
poslovna strategija, saj med obema praktično ni stičnih točk – gre za popolnoma različni panogi. 
Vsak del podjetja bo moral imeti svoje poslanstvo, vizijo, cilje, strategijo. Poslovna strategija je 
torej strategija za enega od poslov, za eno "panogo". 
 
Če smo lastniki takega diverzificiranega podjetja, pa lahko iz tega portfelja poslov skušamo s 
celovito strategijo oz. korporativno strategijo ustvariti večjo vrednost, kot je seštevek 
vrednosti posameznih poslov skupaj. Na primer, da peka peciva prinaša visoke proste denarne 
tokove, za katere nimamo pametne alternativne naložbe zunaj podjetja. Po drugi strani pa 
integrirana vezja ponujajo nekaj projektov, ki bi v trenutni fazi zahtevale visoke naložbe, za 
katere smo prepričani, da se bodo zagotovo bogato povrnile, vendar nam potencialni zunanji 
investitorji ne zaupajo najbolj in bi bila cena potrebnega kapitala precej visoka. V tem primeru 
lahko proste denarne tokove iz peke preusmerimo v te visoko donosne projekte – in smo na 
boljšem, kakor če bi denar iz peke naložili po "normalnem" donosu na trgu, hkrati pa za 
integrirana vezja kupovali drag kapital na trgu. 
 
O tem, ali je bolje in mogoče najprej razviti celovito strategijo za celotno podjetje in nato 
poslovne strategije ali obratno, bomo govorili v naslednjem poglavju. Za zdaj pa samo 
zaključimo, da je pred razvijanjem strategije pomembno opredeliti relativno samostojne posle, v 
katerih nastopamo. Ne bo nam namreč uspelo razviti strategije, če bomo hoteli v enem zamahu 
pokriti tako peko peciva kot proizvodnjo integriranih vezij, po drugi strani pa nima smisla, da se 
ubadamo posebej z razvijanjem strategije za rdeča gorska kolesa in posebej za modra gorska 
kolesa, nato pa naknadno skušamo ti dve strategiji uskladiti. "Razbitje" podjetja na posle je 
precej subjektivno, saj posli običajno niso popolnoma samostojni, ampak se prekrivajo in obstaja 
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veliko možnih "delitev" podjetja. Pomembno pa je le, da ne gremo v skrajnosti in ne 
obravnavamo peciva in čipov skupaj, ali pa modrih, rdečih in rumenih koles vsakega zase. 
 
Če smo čisto natančni, smo ves čas govorili o strateških poslovnih področjih (SPP), ne pa o 
strateških poslovnih enotah (SPE). SPP so namreč del okolja, trga (torej, "posli", ki jih ves čas 
omenjamo, so panoge, na katere lahko "razparceliramo" celotno okolje, gospodarstvo). SPE pa 
so samostojne enote podjetja, ki lahko skrbijo za eno ali več SPP, in so strateško odgovorne za ta 
SPP – torej imajo v rokah vso odgovornost glede določenega SPP – za dobiček, donos, 
dolgoročen razvoj.  
 
SPP torej obstajajo "sama po sebi", medtem ko so SPE organizacijski pojem – v podjetju ste jih 
oblikovali ali pa ne. Mogoče imajo enote ali posamezniki, ki so odgovorni za neko SPP ali 
skupino sorodnih SPP, kakšnega od nazivov, kot so "profitni center", "produktni vodja", "vodja 
projekta", "vodja programa", "vodja trženja za skupino produktov". 
 
Razmislite o tem, ali v vašem podjetju obstaja kakšna enota ali posameznik, ki bi bil odgovoren 
za določeno nišo, panogo, in bi jo lahko obravnavali kot približek samostojne SPE. V tem 
primeru bi lahko tej enoti naložili, da vam pripravi predlog poslovne strategije za "njihov posel". 
V manjšem podjetju skoraj zagotovo ni čisto neodvisnih enot – ponavadi si delijo vsaj oddelek 
računovodstva in financ – vendar lahko vseeno nastopajo v različnih panogah, imajo različne 
konkurente, imajo različne skupine kupcev, ali nastopajo celo skoraj kot samostojna podjetja. Ko 
imate "kandidate" za SPE naštete, se vprašajte, "ali tole SPE sploh lahko obravnavamo kot neko 
relativno samostojno enoto, za katero bi lahko njen vodja razvil poslovno strategijo, oziroma 
predlog poslovne strategije, ne da bi se oziral na ostale SPE?". 
 
V kolikor ste ugotovili, da imate v podjetju oblikovane enote, ki bi jih lahko obravnavali kot 
SPE, vključite v jedrni tim tudi vodjo te enote – saj bo treba razviti poslovno strategijo za to 
enoto in on bo tisti, ki bo odgovoren za poslovno strategijo svoje SPE. 
 
Na sliki 8.1 je prikazan primer organizacijske strukture projekta v nekem podjetju, kjer so v 
profitnih centrih (PC) prepoznali enote, ki jih lahko obravnavajo kot strateške poslovne enote. 
 
 
8.3 Določitev načina usklajevanja med poslovnimi strategijami 
 
V kolikor ste ugotovili, da bi morali za svoje podjetje razviti več različnih poslovnih strategij, 
imate na voljo dve osnovni možnosti – da najprej razvijete celovito strategijo, čemur sledi razvoj 
"podrejenih" poslovnih strategij, ali pa da najprej razvijete poslovne strategije, ki jih nato 
poskušate uskladiti in po potrebi popraviti. 
 
Čeprav morajo biti poslovne strategije posameznih strateških poslovnih enot podrejene celoviti 
strategiji celotnega podjetja, pa moramo imeti najprej informacije o posameznih enotah, da lahko 
razmišljamo o sinergiji med temi enotami. V primeru, da je podjetje že dovolj veliko, da ima vsaj 
neformalne vodje neformalnih strateških poslovnih enot, je verjetno, da glavni poslovodja nima 
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več najboljšega vpogleda v posamezne enote. Razvijanje strategije bo veliko laže, če pustite 
vodjem enot, da pripravijo svoj predlog poslovne strategije. Dajte jim možnost, da predstavijo 
svoj pogled na to, kako bi se moralo v podjetju delati po njihovem mnenju. Tako bodo glavnega 
poslovodjo oskrbeli s strateškimi informacijami, hkrati pa ga bodo razbremenili različnih analiz 
in pridobivanja podatkov. Običajno bodo vodje to sprejeli kot možnost, da končno jasno 
predstavijo svojo videnje strategije in prepričajo šefa, da je prava – in da se bo šef končno moral 
jasno izjasniti, kaj hoče. 
 
Jasno pa mora biti vsem udeleženim, da bo treba predloge poslovnih strategij pozneje uskladiti 
med sabo. V manjšem podjetju lahko pričakujemo, da ne bo tolikšnih neskladij med glavnim 
poslovodjem in vodjo enote, da bi slednji po usklajevanju strategij vseh enot menil, da je 
poslovno strategijo razvijal zaman. Če pa so neskladja vendarle zelo velika, pa je dobro, da so 
prišla na dan in se razjasnila. 
 
Priporočamo torej, da v razvijanje strategije vključite vodje SPE ter da začnete z razvijanjem 
poslovnih strategij, ki jih skušate uskladiti pozneje. 
 
 
Slika 8.1: Primer organizacijske strukture projekta 
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8.4 Priprava časovnega načrta projekta 
 
Ko ste določili, na kakšen način se boste lotili razvijanja strategija in koga boste vključili v 
projekt, pripravite še časovni načrt. Če ste strokovnjak na področju strateškega poslovodenja, 
preglejte module in sestavite svoj načrt, sicer pa vzemite za osnovo načrt, prikazan v tabeli 8.1. 
Časovni načrt boste sproti še prilagajali – pomembno je, da kljub dolgemu trajanju celotnega 
projekta posamezni koraki, ki dajo nek konkreten rezultat, trajajo le teden ali dva. 
 
 
Tabela 8.1: Primer časovnega načrta za projekt razvijanja strategije za fazo priprave 
predlogov poslovnih strategij 
 

Aktivnost Izvedba Začetek Konec Rezultat 

Hitra analiza dosedanjega 
poslovanja 

samostojno 
vsak vodja SPE

2.6. 2003 6.6.2003 * kratko poročilo 
 

Spremembe zunanjega 
okolja 

delavnica 9.6.2003  * seznam sprememb,  
vpliv 
* predhodna EFAS 

 samostojno  13.6.2003 * spremembe zunanjega 
okolja 

Glavne značilnosti panoge *** 16.6.2003  * glavne značilnosti 
panoge 

Segmentacija kupcev in 
konkurence 

***  27.6.2003 * segmentacija kupcev 
* segmentacija konkurence

Kritični dejavniki uspeha 
v panogi 

*** 30.6.2003  * kritični dejavniki uspeha 

Izdelava EFAS ***  4.7.2003 * EFAS 
Analiza internega okolja *** 7.7.2003 18.7.2003 * mreža konkurenčnih 

prednosti 
* IFAS 

SWOT analiza in izbrane 
portfeljske analize 

*** 21.7.2003 1.8.2003 * SWOT matrika 
* portfeljske analize 

Opredelitev posla, 
poslanstva 

*** 4.8.2003 8.8.2003 * opredelitev posla 
* poslanstvo 

Opredelitev (variant) 
vizije, generične strategije 
in ciljev na najvišjem 
nivoju 

*** 11.8.2003  Potencialne: 
* generična strategija 
* vizija 
* najvišji cilji v obliki 
BSC 

Strategija rasti ***  22.8.2003 * Ansoffova matrika 
* Strategija vstopa 

Izbira strategije *** 25.8.2003 29.8.2003  
(Oblikovanje morebitnih 
funkcijskih strategij in 
politik) 

*** 1.9.2003  * (funkcijske strategije) 
* (poslovne politike) 

Oblikovanje 
uravnoteženega sistema 
kazalnikov (BSC) 

*** (11.8.2003, z 
opredelitvijo 
prvih ciljev) 

12.9.2003 * Uravnoteženi sistem 
kazalnikov (BSC) 

Slavnostna predstavitev in 
oddaja strateškega načrta 

  20.9.2003  

***: način izvedbe bomo določili naknadno, po prvih izkušnjah 
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8.5 Predstavitev in zagon projekta 
 
Na koncu priprav, oziroma ob zagonu projekta, predstavite projekt jedrnemu timu. Razložite jim: 

- zakaj ste se odločili za razvijanje strategije (zakaj je to koristno [lahko uporabite 
argumente gradiva za uvodno predavanje], zakaj je zdaj pravi trenutek); 

- kako se boste v grobem lotili razvijanja strategije (prikažite proces [glej podpoglavje 
6.2.4.: "Predstavitev izbranega procesa"]) in zakaj ste se odločili za tak način (razložite 
npr. prednosti modularnega pristopa, ki daje konkretne vmesne rezultate); 

- kakšne so naloge udeleženih pri projektu in kaj pričakujete od njih (predstavite 
organizacijsko strukturo projekta); 

- prikažite še natančneje potek projekta: predstavite okvirni časovni potek projekta (če še 
niste, razložite, da projekt traja dolgo, ker bo temeljit, da pa daje vsakih nekaj tednov 
konkreten rezultat) ter predstavite strukturo priročnika (povejte, da bodo module 
prejemali sproti, da je pripravljena predloga strateškega načrta, in da so razni grafi in 
tabele že pripravljeni); 

- izvedite uvodno predavanje (ali pa ga napovejte za prvi naslednji sestanek). 
 
Vedno ne bodo mogli biti vsi prisotni na sestankih in delavnicah jedrnega tima. Projekt naj gre 
naprej, odsotni pa naj čimprej nadoknadi svojo odsotnost – prisotni mu naj poročajo o dogajanju 
in o predstavitvah drugih. Bolje je, da eden od udeleženih naredi kakšen modul bolj površno 
(mogoče ga bo hotel pozneje še dopolniti), kakor da zadržujemo in demotiviramo celoten tim. 
Jasno mora biti, da gre za pomemben projekt, in da je odsotnost v redu le, če jo je možno 
nadoknaditi. Odsotnost naj bo vedno vnaprej napovedana, da se pripravimo in pripravimo načrt, 
kako bomo zamujeno nadoknadili. 
 
Povejte, da je proces zasnovan modularno, in da ni izgovora, da ne bi mogli enega modula na 10 
straneh preštudirati v enem tednu (v najslabšem primeru čez vikend) in ga izvesti v naslednjem 
tednu. Če je to prehitro ali prepočasi, boste po modulu ali dveh tempo pohitrili ali upočasnili. 
 
Če se dogaja prepogosto, da so člani jedrnega tima odsotni, prestavimo sestanke na soboto ali  
nedeljo – projekt je strateško pomemben! Ne dovolite izogibanja zaradi opravil, ki niso zares 
nujna. Grožnja s strateškim sestankom v nedeljo bi morala biti dovolj, da bodo tudi vedno 
zaposleni našli nekaj časa še za strateški sestanek. 
 
Med sestanki poskrbite, da vas ne bodo motili. Izberite primeren termin: običajno bo dober 
ponedeljek dopoldne, ko ima tudi večina drugih podjetij interne sestanke (tudi vaši kupci in 
dobavitelji), člani tima so "sveži", v najslabšem primeru pa so med vikendom nadoknadili 
priprave za sestanek, za katere jim je zmanjkalo časa med tednom zaradi nepredvidenih 
dogodkov ali nepričakovane časovne zahtevnosti. 
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9. SKLEP 
 
 
Manjša podjetja so pomemben del gospodarstva – ustvarijo več kot polovico bruto domačega 
proizvoda, so pomemben vir zaposlovanja in gospodarske rasti, in ravno to so tista podjetja, ki so 
sposobna uvajati popolnoma nove tehnologije. 
 
Kljub njihovemu pomenu pa pozornost, namenjena tem podjetjem s strani akademikov, 
raziskovalnih ustanov in državnih ustanov, ni bila sorazmerna s tem pomenom. Vendar se stanje 
z odkrivanjem in razumevanjem pomena manjših podjetij izboljšuje. Tako ta postajajo vedno 
bolj prednostna tarča industrijskih politik, povečuje se zanimanje za študij in raziskovanje 
podjetništva. 
 
Raziskave s področja strateškega poslovodenja v manjših podjetjih so zaenkrat še redke, 
raziskovalci se srečujejo s problemom netransparentnosti podatkov ter omejenim zanimanjem in 
znanjem anketirancev, raziskave so opravljene večinoma na majhnih vzorcih in so med sabo 
težko primerljive že zaradi različnih opredelitev "manjšega podjetja".  
 
Čeprav so različne raziskave, opravljene na različnih vzorcih, v različnih časovnih obdobjih, 
prišle do različnih, tudi popolnoma nasprotujočih si sklepov glede mnogih vidikov strateškega 
poslovodenja v manjših podjetjih, pa mi ni uspelo najti raziskave, ki bi potrjevala negativno 
povezavo med ukvarjanjem s strateškim poslovodenjem in uspešnostjo podjetja. Na podlagi 
množice raziskav, ki vsaka zase res ni bila opravljena na vzorcu, ki bi bil reprezentativen za 
celotno gospodarstvo, lahko z dovolj veliko zanesljivostjo trdimo, da ukvarjanje s strateškim 
poslovodenjem vpliva pozitivno na uspešnost podjetja. Nekateri raziskovalci predlagajo 
gospodarski politiki, da v množici že obstoječih parcialnih pristopov k povečevanju uspešnosti 
sektorja majhnih in srednje velikih podjetij uporabi strateško poslovodenje kot integracijsko 
sredstvo, ki bo zagotovilo, da te parcialne pobude dosežejo skupni namen. 
 
Proces razvijanja strategije je ključen proces v okviru strateškega poslovodenja, ki zahteva 
največ znanja, specifičnega izključno strateškemu poslovodenju. Seveda pa brez celovitega 
strateškega poslovodenja, ki zajema tudi nadaljevanje v uspešno uresničevanje (izvajanje, nadzor 
in prilagajanje – ponovno razvijanje) strategije, ki glede na naravo strateških aktivnosti zahteva 
tudi znanja iz vodenja ter poslovodenja sprememb, ta proces sam nima velike vrednosti. 
 
Obstaja zelo široka paleta rešitev za razvijanje strategije. Vendar so tiste rešitve, ki so z vidika 
investicije denarja in časa realno dostopne manjšim podjetjem, ali preveč površne ali pa 
parcialne. 
 
Zasnovali smo metodologijo za temeljito razvijanje strategije, za katero menimo, da je primerna 
za manjša podjetja. Največji uspeh je bila razrešitev kompromisa med koristmi temeljitosti 
procesa ter slabostmi s tem povezane dolgotrajnosti procesa. To smo dosegli z razbitjem procesa 
na posamezne krajše, obvladljive in relativno neodvisne module, ki dajejo že vsak zase uporabne 
rezultate. Ni pa nam uspelo zasnovati metodologije, ki bi uporabniku na očiten način omogočala, 
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da razvije strategijo brez formalnih zapisov. Čim manjši formalizem je za manjša podjetja 
pomemben, saj lahko, kakor kažejo tudi izkušnje z uvajanji standardov ISO 9000, stroški 
vzdrževanja in posodabljanja formalnih zapisov v manjših podjetjih znatno vplivajo na uspešnost 
podjetja. Priročnik je zasnovan tako, da smo te stroške sicer znižali, vendar bi bilo bolje, če bi se 
jim lahko izognili. 
 
Priročnik poleg jedrnega dela, ki vodi uporabnika skozi proces razvijanja strategije, potrebuje še 
navodila za zagon projekta razvijanja strategije. Jedrni del sicer res dobro vodi skozi proces 
razvijanja strategije, vendar je veliko manjših podjetij dovolj velikih, da je smiselno v proces 
razvijanja vključiti tudi sodelavce, kar pa že zahteva nekaj organizacije – treba je določiti 
razmerja med udeleženimi v procesu, ter jih usklajevati. Če bi v priročnik vključili tudi to temo, 
bi uporabniku, ki tega ni vajen, prihranili čas in skrb, da se stvari ni lotil pravilno z 
organizacijskega vidika. 
 
Naloga, ki nas še čaka, je, da priročnik pripravimo za tisk, s predgovorom, uvodom in navodili 
za uporabo. Le širša uporaba v praksi bo pokazala, v kolikšni meri priročnik dejansko ustreza 
zastavljenim smernicam in ali te dejansko vodijo k načinu razvijanja strategije, ki je primeren za 
manjša podjetja. Lahko se izkaže, da bo v pomoč le svetovalcem, ki bodo znali prilagoditi in 
dopolniti proces z ustrezno moderacijo. Nič ne preprečuje, da ga ne bi uporabljala tudi velika 
podjetja. Vsekakor pa je oblikovanje tega priročnika koristen poskus aplikacije izsledkov 
raziskav strateškega poslovodenja v manjših podjetjih. Ne glede na uspeh, je vsak utemeljen 
eksperiment na relativno neraziskanem, a pomembnem področju, za kakršno se vedno bolj 
prepoznava strateško poslovodenje v manjših podjetjih, korak v pravo smer. 
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PRILOGA 1: Slovarček uporabljenih kratic in tujih izrazov 
 

Kratica Tuj izraz Slovenski izraz 

AJPES  
Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve 

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje 
BDP  bruto domači proizvod 

/ benchmarking 
primerjanje z drugimi, primerjanje z 
najboljšimi, "količenje" 

/ best practice najboljše prakse, najboljši načini dela 
DPM directional policy matrix matrika usmerjanja politike 

EFAS External Strategic Factor Analysis Summary povzetek analize zunanjih strateških dejavnikov
EU  Evropska unija 

Fortune 
1000 

 
seznam 1000 največjih (kriterij so letni 
prihodki) javnih delniških družb v ZDA, ki ga 
vzdržuje poslovna revija Fortune 

IFAS Internal Strategic Factor Analysis Summary povzetek analize internih strateških dejavnikov 

Inc. 500  
seznam 500 najhitreje rastočih 'zaprtih' podjetij 
v ZDA, ki ga vsako leto objavi poslovna revija 
Inc. 

KDU  ključni dejavniki uspeha 

MBO management by objectives poslovodenje s pomočjo ciljev 

OECD 
Organisation for Econimic Cooperation and 
Development 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj 

PCMG  Pospeševalni center za malo gospodarstvo 
RBV resource-based view na virih temelječi pogled na podjetje 

ROE return on equity donosnost kapitala 
ROA return on assets donosnost sredstev 
RTD  relativni tržni delež 

S&P 500  
seznam 500 velikih javnih delniških družb v 
ZDA, ki ga vzdržuje podjetje Standard & Poor's

SMS Strategic Management Society Združenje za strateško poslovodenje 
SPE  strateška poslovna enota 
SPP  strateško poslovno področje 

SWOT 
analiza 

strengths, weaknesses, opportunities and threats 
analysis 

analiza prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti 

UMAR  
Urad Republike Slovenije za makroekonomske 
analize in razvoj 

UNECE 
United Nations Economic Commission for 
Europe 

Gospodarska komisija Združenih narodov za 
Evropo 

UNIDO 
United Nations Industrial Development 
Organization 

Organizacija Združenih narodov za industrijski 
razvoj 

/ trade-off 
kompromis med dvema ali več nasprotujočimi 
si koristmi ali slabostmi 

/ world-class na svetovnem nivoju 



Oblikovanje priročnika za razvijanje strategije v manjših podjetjih 

Priloga 2 - 1 

PRILOGA 2: Gradivo za uvodno predavanje o strateškem poslovodenju 
(izpolnjeno) 
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PRILOGA 3: Kazalo poglavij in podpoglavij vseh modulov priročnika in njihovih 
tekstovnih prilog 
 
 
V oklepaju za naslovom poglavja je navedeno število strani, ki jih obsega to poglavje. 
 
Modul 1 – "Analiza trenutnega stanja" 
Analiza dosedanjega poslovanja (2) 
 
 
Modul 2.1 – "Spremembe zunanjega okolja" 
Oris pregleda zunanjega in notranjega okolja (1) 
Pričakovane spremembe zunanjega okolja v prihodnosti – trendi, pomembni dogodki… (4) 
 

Modul 2.1, Priloga 1 – "Kontrolni seznam najobičajnejših gonilnih sil sprememb" 
Gonilne sile sprememb (3) 

Definicija gonilnih sil 
Kategorije najobičajnejših gonilnih sil 

 
*Modul 2.1, Priloga 2 – "Prilagojena priloga – viri za analizo panoge" 
Viri za trende in analizo panoge po svetu (3) 

Entuziastične strani * 
Računalniška podjetja *** 
Komercialne strani ***** 
Izobraževalne ustanove ** 
Mednarodne mega-organizacije (EU, UN, Shell...) ***** 
Drugi viri (knjige, statistike…) 

 
 
Modul 2.2 – "Analiza panoge" 
Analiza panoge (11) 

Oris analize panoge 
Opredelitev panoge 
Kakšne so glavne značilnosti panoge? 
Segmentacija kupcev 
Tržni položaj konkurentov 
Ključni dejavniki uspeha (KDU) 
Povzetek analize zunanjih strateških dejavnikov 

 
Modul 2.2, Priloga 1 – "Primerjava ključnih lastnosti konkurenčnih izdelkov" 
Primerjava ključnih lastnosti konkurenčnih izdelkov (2) 

Postopek 
Percepcijski diagram 

 
*Modul 2.2, Priloga 2 – "Prilagojena priloga – spremljanje lokalne konkurence" 
Spremljanje lokalne konkurence (2) 

Zanimiva članka 
Katera podjetja spremljati? 
Kje najti podatke iz sekundarnih virov? 
Kako ugotoviti tržne deleže? 
Segmentiranje konkurence 
Sindicirana raziskava slovenskega trga poslovnega softvera 
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Modul 2.2, Priloga 3 – "Kartoteke konkurentov" 
Kartoteke konkurentov (1) 

Opis 
Primer vsebine 

 
Modul 2.2, Priloga 4 – "Kontrolni seznami potencialnih ključnih dejavnikov 
uspeha" 

Ključni dejavniki uspeha – seznam 1 (2) 
Ključni dejavniki uspeha – seznam 2 (2) 

 
 
Modul 3 – "Analiza internega okolja" 
Analiza internega okolja (12) 

Ocenjevanje po ključnih dejavnikih uspeha 
Različni seznami pogostih ključnih dejavnikov uspeha 
Pučkov način 
Veriga vrednosti 
Različne vrste konkurenčnih prednosti 
Mreža konkurenčnih prednosti 
Povzetek analize internih strateških dejavnikov 

 
 
Modul 4 – "Oblikovanje strategije – osnovne strateške opcije in priporočila portfeljskih 
analiz" 
Oblikovanje strategije – osnovne strateške opcije (12) 

SWOT matrika 
Portfeljske analize 
Mrežni diagrami 

 
 
Modul 5 – "Oblikovanje ciljev" 
Oblikovanje ciljev (10) 

Opredelitev posla, v katerem smo 
Poslanstvo 
Vizija 
Cilji 
Nekaj znanih načinov oblikovanja ciljev 

 
 
Modul 6 – "Strateške alternative in izbira strategije" 
Strateške alternative (14) 

Porterjeve generične strategije 
Strateške alternative glede na rast podjetja 
Strategije odnosa do konkurence 
Funkcijske strategije 

Izbiranje najboljše strategije (2) 
 
 
Zaključni modul 
Poslovne politike (1) 
Uresničevanje, kontrola izvajanja in posodabljanje strategije (3) 
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Modul TOP 
Vertikalna integriranost (4) 
Sinergije (5) 
Pregled poslovodstva (4) 

Ključne sposobnosti 
Stopnje usposobljenosti 
Matrika usposobljenosti 

Mednarodne alternative (7) 
Konfiguracija in koordinacija aktivnosti 
Generične strategije 
Globalne in lokalne komponente strategije 
Načini vstopa na tuj trg 
Finance in človeški viri 
Odločitev za mednarodno poslovanje 

Organizacijska struktura (6) 
Koraki v oblikovanju organizacijske strukture 

 
 




