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UVOD 
 
V današnjem poslovnem svetu in družbi znanja se morajo sodobne organizacije nenehno 
prilagajati tržnim spremembam, globalni konkurenčnosti, novim znanjem, informacijski 
tehnologiji, multikulturnem okolju in družbeni odgovornosti . V večini panog prihaja do 
presežne ponudbe; želje in potrebe kupcev se spreminjajo  vse hitreje; zahteve po visokih 
kvalitetnih, osebno prilagojenih proizvodih in storitvah so vse večje. Vse to vodi do 
skrajševanja življenjskih ciklov  proizvodov in nastanka potrebe po hitrejšem razvijanju novih 
proizvodov (Kovač, 1999, str. 232). Nenehne spremembe  in vedno hitrejši pretok informacij 
zaradi sodobne telekomunikacijske tehnologije in elektronskega poslovanja silijo podjetja v 
nenehno učenje. Samo vpletenost vseh zaposlenih zagotavlja dandanes uspeh, kajti 
najpomembnejši kapital vsakega podjetja postaja znanje vsakega posameznika, ki predstavlja 
jedro konkurenčne prednosti podjetja . 
 
Ekonomija  znanja na novo postavlja okvire sodobni organizaciji in procesu managementa, ki 
preko funkcije planiranja, vodenja, organiziranja in kontroliranja potekajo v njej. Znanje je 
novo orodje sodobne teorije organizacije in managementa, ki skuša odgovoriti kako 
oblikovati ustrezno organizacijsko kulturo, ki bo vzpostavljala proces poslovodenja 
informacij in znanja, ter razvijala intelektualni kapital organizacije. Sodobna teorija 
organizacije torej razlaga, kako naj vrhnji managerji razvijajo, spodbujajo, širijo in vzdržujejo 
organizacijske sposobnosti za doseganje trajne konkurenčne prednosti v dinamičnem 
sodobnem organizacijskem okolju (Dimovski et al., 2005, str. 28). 
 
Na globalnem trgu imajo prednost podjetja, ki bodo sposobna proizvajati specializirane 
izdelke za izbrane ciljne skupine kupcev, ki bodo temeljili na prihodnosti, tehnološki 
prilagojenosti in bodo vodilni v svoji tržni niši. Poleg strokovne usposobljenosti, ter visoko 
tehnološke opremljenosti, bo za podjetja zelo pomembna tudi notranja organizacija, katere 
značilnost bo morala biti maksimalna učinkovitost celotnega podjetja, čim krajši odzivni čas 
in kakovostne prodajne aktivnosti s fleksibilno proizvodnjo, ki bo sposobna zagotavljati 
najvišjo kakovost (Kaj vstop v EU pomeni za našo tekstilno industrijo?, 2006). 
 
Predmet proučevanja diplomskega dela je podjetje Zara, kot sodobna, potrošnikom 
usmerjena  učeča se organizacija v tekstilni industriji, ki temelji na svetlobni hitrosti oziroma 
odzivnosti na vedno bolj nepredvidljive spremembe na trgu. Ima jasno strategijo, katere cilj je 
nenehno prilagajanje potrošnikovim preferencam oziroma tržnim razmeram. Uresničitev tega 
cilja omogočata organizacija, ki temelji na močni, odprti komunikaciji, brez hierarhičnih 
odnosov, timskim delom, prenašanjem odgovornosti na zaposlene na nižji ravni, zaupanje 
zaposlenih  v celotno organizacijo in strmenje tako individualnim ciljem, kot ciljem podjetja. 
1. del diplomskega dela predstavlja osnovne značilnosti učeče se organizacije, kot 
najsodobnejše oblike organizacije današnjega časa, katere glavni vir konkurenčne prednosti je 
znanje, kot hitro pokvarljivo blago. Če je znanje na splošno hitro pokvarljivo blago, pa velja 
to isto za proizvode v tekstilni indutstriji. Za to potrebujejo modna podjetja  posebne 
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managerje, ki lahko razumejo kulturo in jezik kreativnih ljudi, še posebej pa morajo biti 
fleksibilni. Poleg vsega pa morajo upoštevati enega od osnovnih pravil modne industrije: Ni 
dovolj, da ponudiš na trgu tisto, ki želi trg danes, saj bi to že bil star proizvod. Obratno! Nujno 
je potrebno razumeti, kaj se bo zgodilo v naslednjih sezonah, toda ne gledati predaleč v 
prihodnost (Stefania Saviolo, Salvo Testa, 2002, str 32). Na podlagi tega stavka bi postavil 
tezo diplomske naloge, ki trdi, da sodelovanje vseh členov verige vrednosti podjetja Zara, 
vodi do strategije optimizacije poslovnega procesa.  
 
Namen diplomskega dela je pokazati,  da se v tradicionalni panogi, kot je tekstilna industrija 
še vedno da šivati z dobičkom, dokaz za to pa je ravno učeča se organizacija  Zara. Dejstvo je, 
da velja tekstilna industrija za panogo, ki se že več kot desetletje nahaja v krizi, saj je pritisk 
na podjetja v smislu zniževanja stroškov zaradi same globalizacije vse večji. Zahteve kupcev 
so vse večje. Uspeh ne zagotavlja več samo nizka cena. Management teh podjetij se mora 
spopasti z novimi oblikami vodenja. Inovativnost, kreativnost v  podjetjih, sinergija in 
participacija zaposlenih ter uporaba novih tehnologij so faktorji, ki bodo v prihodnje 
zagotavljali uspeh in obstoj teh podjetij. Tega seveda podjetje ne more kupiti. Zato je naloga 
samega managementa, ustvariti takšno organizacijsko strukturo in klimo, kjer se bo možno 
učiti in tako generirati intelektulani kapital vseh zaposlenih. Prav tekstilna podjetja so tista, 
kjer je kooperativno sodelovanje zaposlenih še kako pomembno in kjer je nujno pomembna 
simbioza kreativnosti na eni strani, ter racionalnosti na drugi. Zara je organizacija, ki je 
uspešno postavila strategijo, izkoristila znanje zaposlenih, timsko delo, ter posledično 
optimizacijo  poslovnega procesa. Velja za model, po katerem bi se mogla zgledovati tudi 
slovenska podjetja, saj smo sami priča primerom slovenskih tekstilnih podjetij, ki se kljub 
pomoči države, še vedno spopadajo s težavami v vedno bolj konkurenčnem okolju. Mogoče 
so razlogi v napačni strategiji, tradicionalnem razmišljanju, centraliziranem odločanju ali pa 
premajhni kreativnosti. 
 
Analize, ki so bile opravljene v okviru EU kažejo, da ima tekstilna industrija prihodnost tudi v 
razvitih ekonomijah, seveda pod določenimi pogoji. Prihodnost lahko gradi zgolj v opuščanju 
masovnih izdelkov, ki jih nadomešča s tekstilnimi in oblačilnimi izdelki z visoko dodano 
vrednostjo, visoke kakovosti, vrhunskega oblikovanja, kreativnih izdelkih prihodnosti, 
tehničnih izdelkih, medicinskih tekstilijah, inteligentnih tekstilijah in podobno (Načrtovanje 
tekstilj in oblačil, 2006). 
 
Temelji cilj diplomske naloge je preko teoretičnega dela učeče se organizacije preiti na 
praktičen primer podjetja Zara, ki uresničuje ta poslovni model. Pri tem se bom osredotočil  
na njihovo strategijo hitrega odziva, in komponente v verigi vrednosti, ki to strategijo 
omogočajo. Predstavil bom ključne dele v verigi vrednosti: oblikovanje, proizvodnja, 
distribucija in trgovino kot center njihovi aktivnosti, kjer se celotni krog začne. Na koncu bom 
izpostavil strateške prednosti, ki jih je Zara dosegla pri izkoriščanju vertikalne integracije. 
Zara velja za edinstven primer v tekstilni industriji, ki je vse procese obdržala znotraj podjetja 
in na ta način pridobila ključno prednost  v današnjem poslovnem svetu- Hitrost! 
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Struktura diplomskega dela je razdeljena na 2 dela. V prvem delu bom opredelil teoretični 
koncept učeče se organizacije. Opisal bom organizacijsko okolje v današnjem času, ter izzive, 
ki se pred organizacijami postavljajo. Opredelil bom učečo se organizacijo kot odgovor 
sodobnem okolju in poudaril znanje in izkoriščanje timskega dela kot ključni komponenti pri 
doseganju konkurenčnih prednosti. Sledile bodo naloge managementa (kreativnosti) v modnih 
podjetjih in podjetjih na splošno. Poudaril bom ustvarjanje takšnega okolja, ki je povezano z 
kreativnostjo in izpostavil čustveno in racionalno komponentno v modnih podjetjih. Na kratko 
bom tudi opisal proizvodni proces v modni podjetjih. V drugem delu bom predstavil Zaro kot 
obliko organizacije, ki uresničuje strategijo učeče se organizacije. Predstavil bom kratko 
zgodovino in njene posebnosti, kot je vertikalna integracija. Natančno bom opredelil postopke 
v procesu oblikovanja, naročanja,  proizvodnje in distribucije. S primeri slik bom pokazal 
razlike v poslovnem procesu med tradicionalnimi podjetji in Zaro.  Izpostavil bom ključne 
faktorje, ki ji omogočajo strategijo hitrega odziva in strateške prednosti, ki jih je podjetje 
doseglo pred konkurenti in dokazalo, da se kljub  vse ostrejšim pritiskom iz daljnega vzhoda, 
še vedno da kljubovati v svetovni modni industriji. 

1 TEORETIČNI KONCEPT UČEČE SE ORGANIZACIJE 
 
1.1 Organizacijsko okolje v tekstilni industriji in nasploh 
 
Spoprijemanje s hitrimi spremembami  in procesom učenja je za managerje najbolj izzivalen 
problem sodobnega časa. Izzivi v današnjem okolju - globalna konkurenčnost, skrb za etiko, 
skokovit napredek v informacijski tehnologiji in telekomunikacijski tehnologiji, vse bolj 
razširjena uporaba elektronskega poslovanja, znanje in informacije kot najpomembnejši 
organizacijski kapital, naraščujoče zahteve zaposlenih po ustvarjalnem delu in priložnostih za 
osebnostni in profesionalni  razvoj - zahtevajo od organizacij popolnoma drugačne odzive kot 
so bili vajeni doslej (Decenzo, Robbins, 1999). Dandanes je za uspešnost organizacije 
pomembna hitra odzivnost na spremembe in nenehno učenje. Zato je odgovoren management 
podjetij, ki mora ustvariti pogoje za učečo se organizacijo, saj je znanje tisti dejavnik, ki ga je 
treba ustvarjati, razvijati, širiti, spodbujati in tako ustvarjati konkurečno prednost v globalnem 
konkurenčnem okolju, kot je tekstilna industrija. 
 
Evropska tekstilna industrija in oblačilna industrija, ki predstavlja približno 4 % celotne 
proizvodnje v evropski uniji in 7 % celotne zaposlenosti v proizvodnji se trenutno soooča z 
izjemnimi izzivi. Le-ti so večinoma povezani z dogajanji v mednarodnem okolju, še posebej z 
odpravo uvoznih kvot. 1 januarja 2005; z izzivi ter priložnostmi, ki se kažejo v novem krogu 
multilateralnih pogajanj; z razvojem konkurenčnih dejavnikov, ki so vse tesneje povezani z 
inovacijami, razvojem, znanjem in spretnostmi, kakovostjo in ustvarjanjem (Slovenska 
inženirska zveza in Inženirska zbornica Slovenije s skupnimi močmi v Evropo, 2006). 
 
Slediti globalnemu in tekmovalnemu okolju ter hitrim spremembam, ki se odvijajo v tekstilni  
oziroma modni industriji, pa ni mogoče brez učinkovitega vodenja managementa, 
medsebojnega spodbujanja, usposabljanja  in razvijanja celotne organizacije. Sodobni pogled 
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na management predvideva, da vodje in zaposleni vedo, kaj delati, da želijo trdo delati in 
uspeti ter verjamejo v cilje podjetja, in poudarja, da je treba nižje ravni managementa in 
delavce usposobiti in opolnomočiti. Zato je naloga vrhnjega managementa, da zaposlenim 
omogoči doseganje njihovih ciljev in ciljev podjetja (Dimovski et al., 2005, str. 81). Potrebna 
je vpeljavitev horizontalnega načina dela in oblikovanje dinamičnih timov, ki bodo s svojo 
kreativnostjo in hitrostjo uspešno premagovali naloge. 
   
Za novi model organizacijske strukture je značilna horizontalna organizacijska struktura, za 
katero je značilno decentralizirano odločanje, veliko timov in delovnih skupin, horizontalna 
komunikacija in več osebnega komuniciranja, sproščeni hierarhični odnosi, malo pravil ter 
večja moč zaposlenih. Zaposleni so povezani v organizaciji  v mrežno strukturo, ki omogoča 
večjo fleksibilnost za vse bolj dinamičen  trg. Komunikacija mora biti odprta, saj ideja 
vsakega posameznika,  modnega oblikovalca do tržnika, pa vse do izvršnega direktorja 
pripomore k večji konkurenčni sposobnosti organizacije. Hitrejši izmenjavi informacij veliko 
pripomore informacijska tehnologija in internet, ki odpravlja časovne in prostorske meje. 
Takoimenovano E-znanje omogoča ne samo izmenjavo informacij med samimi zaposlenimi, 
ampak tudi sodelovanje med poslovnimi partnerji, dobavitelji in ostalimi sodelujočimi, ki 
predstavljajo mrežo znanja. E-znanje je del izvajanja managementa znanja znotraj 
organizacije, ki vključuje aktivnosti kot so pridobivanje, izbor, ustvarjanje in eksternaliziranje 
znanja (Dimovski et al., 2005, str. 38). Zaradi same globalizacije pa narašča tudi raznolikost 
delovne sile, ki je  vidna predvsem v večjih tekstilnih podjetjih. Etične in kulturne razlike ne 
smejo biti ovire pri zaposlovanju  in oblikovanju ogranizacijskih strukture. Sporno pa je 
vprašanje družbene odgovornosti do vseh interesnih skupin. Na eni strani si tekstilini giganti 
prizadevajo za čimvečji dobiček podjetij, na drugi strani pa je sporno vprašanje selitve 
delovne sile v dežele s poceni delovno silo. Tega se poslužujejo skoraj vsa globalna modna 
podjetja, saj bi drugače težko preživela na vedno bolj konkurenčnem trgu. Modni gigant Zara 
je na vprašanje poceni delovne sile in selitve proizvodnje odgovoril s poslovnim sistemom 
podjetja, ki ga zaznamujeta timsko delo, izjemna  hitrost  in fleksibilnost ter tako odzivnost na 
spreminjajoče se razmere na modnem trgu, saj so preference potrošnikov danes vse bolj 
nepredvidljive . 
 
1.2 Izzivi organizacij  v  evropski tekstilni industriji 
 
Tekstilna industrija velja za industrijo, ki sodi med tradicionalne delovne intenzivne panoge. 
Gre za panogo, kjer je se znanje razmeroma lahko prenaša. Na strani produkcije obstajajo 
enostavne možnosti vstopa v panogo in izstopa iz nje. Konkurenčni pritiski izločajo mnogo 
podjetij, vendar hkrati vstopajo nova podjetja. Pred tekstilnimi podjetiji, ki prihajajo 
predvsem iz evrope se postavljajo novi izzivi, kako ohraniti proizvodnjo ob hkratnem pritisku 
konkurence iz Daljnega vzhoda (Artač,  2003, str. 313). Kljub pritiskom Daljnega vzhoda in 
recesiji v evropski tekstilni industriji menim, da ostaja Evropa še vedno vodilna sila, ki določa 
smer razvoja svetovne tekstilne industrije na področjih samega modnega oblikovanja, 
oblikovanja modnih smernic in kakovosti. 
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Na eni strani se morajo podjetja nenehno prilagajati pritiskom globalizacije, na drugi strani pa 
ne smemo pozabiti na same potrošnike, katerih želje postajajo vedno bolj zahtevne. Težnje 
potrošnikov, ki se nagibajo k individualnemu in spontanemu oblačenju, omogočajo razvoj 
majhnih in prilagodljivih ponudnikov, sposobnih hitrega odzivanja na tržne zahteve. Zato se 
morajo tradicionalni proizvodni preobrati vse bolj prilagajati večji modni differenciaciji      
(hitrejše menjave barvnih tonov, vzorcev, materialov...), večji pogostosti manjših naročil, 
večjemu številu kolekcij na leto (namesto dveh sezon pomlad /poletje in jesen /zima, štiri 
sezone na leto, hitrejšim in fleksibilnejšim dobavam. Linijska prozvodnja trenutnim razmeram 
ne ustreza več, delavniška pa je malo produktivna. Zato se je v svetu uveljavila tako 
imenovana vitka organizacija, ki ob doseganju ustrezno kratkih pretočnih časov zagotavlja 
visoko kakovost izdelka (Artač, 2003, str. 324). V panogi je mogoče  identificirati težnje, ki 
nakazujejo smer razvoja tekstilne industrije. Težnje, ki ji narekujejo kupci so naslednje 
(Artač, 2003, str. 324-326): 
 

• Moč je na strani kupcev. Sodoben kupec vedno bolj pridobiva pogajalsko moč in 
postaja vse manj toleranten zaradi stiske s časom, ki je posledica sodobnega načina 
življenja. Človek v današnjem svetu postaja tudi bolj ozaveščen glede okolijskih 
vprašanj, vprašanj o človekovih pravicah (ena od zahtev svetovne trgovinske 
organizacije pred vstopom Kitajske na evropski trg) in ima večja pričakovanja glede 
kakovosti izdelka. Porabniki zahtevajo raznovrstnost in hitrejšo menjavo kolekcij. 

 
• Krajšanje življenjske dobe proizvoda. Življenska doba proizvoda se krajša, ne samo 

zaradi sezonskih vplivov, temveč tudi zaradi značilnosti panoge, kjer razvoj 
narekujejo modne smernice. Zelo pomembno postaja upravljanje življenjskega cikla 
prozvoda. Učinkovito upravljanje  življenjskega cikla proizvoda se  nanaša predvsem 
na ustrezne sisteme načrtovanja in izdelave proizvodov, pri čemer je razvoj 
računalniških in drugih orodij odločilno pripomogel  k pospeševanju razvoja novih 
proizvodov in spremljanju kritičnih točk v fazi pred njihovo proizvodnjo. Izjemno 
uspešno in hitro rastoče špansko oblačilno podjetje Inditex je s svojo blagovno 
znamko Zara sposoben celoten cikel od skice, preko proizvodnje do distribucije v 
trgovine opraviti v pičlem tednu do dveh. Tako lahko proizvaja le proizvode, ki se 
prodajajo, in se znebi nepotrebnih zalog. 

 
• Število kolekcij se povečuje. Večanje števila kolekcij v modni industriji je posledica 

že omenjene zahteve kupcev po vedno novih in predvsem  različnih izdelkih. Težnja 
posledično vpliva na premišljeno proizvodnjo, ter sili proizvajalce in prodajalce k 
večjemu sodelovanju (učinkovito upravljanje verige vrednosti). 

 
• Kupci zahtevajo boljšo storitev. Konkurenca zahteva od podjetij v modni industriji, 

da zagotavljajo kupcu izvrstno storitev. Izvrstno storitev lahko grobo predstavimo kot 
zagotavljanje tistih izdelkov, ki jih kupec želi, in od takrat, ko si jih zaželi. Med 
proizvajalci se je uveljavil koncept hitre odzivnosti, ki je pravi zagon dobil s hitrim 
razvojem informacijske tehnologije. Ima jasen cilj povečati  hitrost odziva podjetij na 

 5



spremembe na trgu (zmanjšati čas, ki je potreben, da nov proizvod pride na trg). 
Koncept je tudi poudaril pomen sodelovanja v panogi. Eden vodilnih v panogi, ki se 
poslužuje tega koncepta je španski gigant Zara. 

 
• Storitve, ki dodajajo vrednost,postajajo obveza. Težnja v oblačilni industriji je, da 

pride izdelek v trgovino opremljen z vsem potrebnim. Blago je opremljeno s ceno in  
ustrezno embalirano. Dejavnosti, ki ne prinašajo višje dodane vrednosti, so v domeni 
proizvajalca izdelka. 

 
• Množična prilagoditev izdelkov, pomeni hibridno poslovno strategijo, ki kombinira 

posamično, serijsko, in množično proizvodnjo z namenom izdelek kar najbolje 
prilagoditi porabniku. 

 
• Predpisi postajo strožji. Predpisi se po državah razlikujejo, najpogosteje so to 

okoljski predpisi, predpisi o škodljivosti materialov in o varovanju človekovih pravic. 
Predpisi so tudi eden izmed načinov omejevanja tuje konkurence 

 
Tako kot se spreminjajo težnje kupcev, se spreminja tudi sama proizvodnja podjetij. Podjetja 
ne delujejo več samo lokalno, ampak imajo razdrobljene obrate po celem svetu. Konkurenčni 
boji potekajo po celem svetu in zato je potrebna optimizacija proizvodnje na vseh členih 
verige podjetja. Težnje, ki narekujejo smer razvoja industrije, so naslednje (Artač, 2003, str. 
324-326): 
 

• Verige vrednosti so kompleksne. Huda konkurenca in želja po zniževanju stroškov 
(predvsem stroškov dela) silita v drobljene verige vrednosti. Vsak posamezen proces 
se lahko opravi v drugi državi: oblikovanje in trženje v razvitem svetu, proizvodnja na 
Daljnem vzhodu, kar vodi v povečanje kompleksnosti verige vrednosti in terja 
pazljivo načrtovanje. Bistvo načrtovanja verige vrednosti je v uskladitvi dostave 
izdelkov na zahtevani datum. Taktično načrtovanje se uporablja za optimizacijo 
stroškov pri upravljanju dobaviteljev,  naloga operacijskega načrtovanja pa je 
usklajevanje vsakodnevnega gibanja materiala skozi verigo  vrednosti. Z načrtovanjem 
procesov v verigi vrednosti se nedvomno izboljša proces odločanja. 

 
• Upravljanje zalog. Ena izmed krilatic modernega poslovanja je zmanjšanje zalog in z 

zalogami povzročenih stroškov na  minimum. Na drugi strani je za modne panoge zelo 
pomembno odlično predvidevanje povpraševanja, ker gre večinoma za enkratno 
priložnost prodaje izdelkov. Kot nadgradnja koncepta hitre odzivnosti se je pojavil 
koncept, pri katerem imajo proizvajalci dostop do podatkov o zalogah in prodajalcev 
na drobno. S tem je proizvajalcem omogočeno, da dobijo prave podatke v realnem 
času. Tako sodelovanje in izmenjava informacij jim nedvomno pomagata pri bolj 
natančnem načrtovanju proizvodnje, kakor tudi pri upravljanju zalog. Sistem 
omogočata odkrivanje ozkih grl v verigi vrednosti. 
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• Meja med prodajalci in dobavitelji je vse manj vidna. Končni prodajalci se vse bolj 
vključujejo v predhodne procese v verigi vrednosti. Vplivajo na dizajn in izbor 
materialov. Hkrati pa podjetja, ki so se tradicionalno ukvarjala zgolj s proizvodnjo, 
odpirajo svoje prodajalne in poskušajo tako priti do procesov z višjo dodano 
vrednostjo. Želja vodilnih podjetij je pod svojo streho združiti proces, ki prinašajo 
višjo dodano  vrednost, in imeti obenem čim večji vpliv  na celotno verigo vrednosti. 

 
• Globalizacija. Globalizacija spodbuja selitev proizvodnjega dela panoge iz zahodne 

Evrope in drugih razvitejših delov sveta v manj razvite. Nekatera podjetja v Evropi 
sploh ne proizvajajo več, druga so obseg proizvodnje zelo zmanjšala. Kljub temu da se 
proizvodnja seli, želijo podjetja obdržati nadzor nad materiali, ki jih cenejši 
podizvajalci uporabljajo v svoji proizvodnji. Podizvajalci so dejansko le izvajalci 
dodelavnih poslov. Tako se dejansko trguje z urami delovne sile, katere cena, kot že 
omenjeno, je neprimerno nižja v Aziji kot v Evropi. 

 
• Elektronsko poslovanje prinaša nov način komunikacije. Podjetja vidijo v 

elektronskem poslovanju podporo svojemu dosedanjemu poslovanju. Prek interneta 
omogočajo partnerjem znotraj verige pretok in dostop do informacij. Elektronski 
mediji zelo olajšajo odprto izmenjavo informacij med vsemi členi verige ter 
omogočajo skupno načrtovanje, napovedovanje in dopolnjevanje v verigi vrednosti. 
Koncept s prostim pretokom informacij združuje stran povpraševanja s stranjo 
ponudbe. Pozitivni učinki koncepta se kažejo v bolj učinkovitem načrtovanju, 
napovedovanju in zadovoljevanju porabnikovih potreb. 

 

1.3 Učeča se organizacija kot izziv sodobnemu okolju 
 
Da bodo podjetja lahko sledila zgoraj naštetim izzivom, se bodo mogla spoprijeti s ključnim 
vprašanjem, ki loči sodobno učečo se organizajo od klasičnega podjetja. Govorimo o učenju, 
kot ključnem strateškem elementu skozi katerega podjetja generirajo znanja, ki jim pomaga 
pri samem cilju in strategiji podjetja, ki dandanes ne more biti dolgoročna, saj je okolje vse 
bolj kompleksno in narekuje nenehne spremembe, katerim se morajo prilagajati podjetja z 
svetlobno hitrostjo, da lahko ostanejo konkurenčna na trgu. Zemlja, delo in kapital ne 
predstavljajo več glavnega vira premoženja podjetja. Vir prave konkurenčne prednosti so 
zaposleni in njihovo znanje. Tisto znanje, ki ga konkurenti nimajo. Torej znanje, ki ga  
podjetje samo razvije  oziroma ustvari v procesu individualnega  in kolektivnega učenja. Za 
samega pionirja učeče se organizacije velja Peter Senge, ki je opredelil učečo se organizacijo 
kot organizacijo, v kateri ljudje nenehno izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, ki 
si jih resnično želijo, gojijo nove in razteglijve načine razmišljanja, so svobodni v skupnih 
prizadevanjih  in se nenehno učijo, kako se učiti skupaj. Za približevanje inovativni učeči se 
organizaciji je ključnih pet disciplin (Senge, 1990): 
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Tabela 1: Sengejev model nenehnega učenja 
Element Opis elementa 

 
1. Sistemsko mišljenje 

Pripomore, da na bolj ustvarjalen način dobimo vpogled v 
vzorce in odnose ali jih spremenimo z namenom trajne 
konkurenčne prednosti. 

 
 
 
2. Osebno mojstrstvo 

Pomaga nepretrgoma oblikovati in izpoljnevati osebno vizijo, 
osredinjati energije, razvijati potrpežljivost in bolj objektovno 
obravnavati realnost. Osebna odličnost vključuje veliko tehnik in 
načel, sestavljena pa je iz treh pomembnih elementov: osebne 
vizije, ustvarjalne tenzije in zavezanosti resnici. 

 
 
 
3. Mentalni modeli 

So temeljne podstavke, vrednote, prepričanja, norme in 
predstave, ki vplivajo na posameznikovo razumevanje realnosti 
in uresničevanja akcij. Posameznike povezujejo v podoben način 
razmišljanja (mišljenja) in reševanja problemov. Spremeniti in 
tako razviti nove načine videnja in razumevanja realnosti jih je 
mogoče samo, če so organizacije dovolj prilagodljive in odprte 
okolju. 

 
 
 
 
4. Skupna vizija 

Posameznike v organizaciji usmerja in jim daje energijo. Večina 
članov organizacije se ji zaveže, ker odseva njihovo osebno 
vizijo. Če so individualna in organizacijska vizija ne ujemata, 
posameznik verjetno ne bo deloval v skladu s cilji organizacije 
(oziroma njegovo vedenje ne bo ustrezno). Osebna zavezanost 
skupni viziji je bistvenega pomena, zato morajo učeče se 
organizacije pri prevzemanju skupne vizije namenjati posebno 
pozornost. 

 
 
5. Timsko učenje 

Je proces usmerjanja tima, da bi usmeril energijo v doseganje 
želenih rezultatov, temelji pa na osebni odličnosti in skupni 
viziji. Zahteva obvladovanje komunikacijskih postopkov (praks, 
tehnik) in usklajene cilje. 

Vir: Senge, 1990.  
 
 Učeča se organizacija je tista, ki skozi boljše znanje in razumevanje stalno izboljšuje proces 
aktivnosti. Skrivnost le-te je v odprti in učinkoviti komunikacijski mreži med vsemi, ki 
sodelujejo v poslovnem procesu. Bistvo učeče organizacije je v nenehnem učenju, odprtosti 
za okolje in želji po povečanju sposobnosti za učenja. To so ključni dejavniki za izboljšanje 
kakovosti, poglabljanje odnosov s kupci in dobavitelji, uspešnejše uresničevanje zastavljenih 
strategij, zviševanje zadovoljstva kupcev in tako doseganja trajnih konkurenčnih prednosti.  
Učečo se organizacijo od klasične organizacije razlikuje: sistematično reševanje problemov, 
sistematično iskanje, pridobivanje in preizkušanje novih znanj v praksi, učenje iz lastnih 
preteklih uspehov in napak, učenje iz tujih izkušenj – primerjava z najboljšimi in hiter ter 
učinkovit transfer znanja skozi organizacijo. Učeča se organizacija je sposobna izkoristiti 
najboljše izkušnje in znanje, zaposleni v taki organizaciji se uče drug od drugega in od tistih v 
drugih podjetjih (Možina, 2000, str. 5). Zavedati pa se moramo, da se učeče se organizacije ne 
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da ustvariti čez noč. Potrebna je priprava takšnega okolja, kjer se vsi radi učijo (Brečko, 2001, 
str. 40). Gre za preobrazbo podjetja, ki traja več let in za katero je možnih več poti. A se mora 
že na začetku opredeliti  sam pojem učeče se organizacije, njena vizija, strategija  in cilji  
podjetja. 

1.3.1 Cilj učeče se organizacije 
 
Glavni cilj učeče se organizacije je povečanje znanja in intelektualnega kapitala, kot edinega 
vira trajnih konkurenčnih prednosti sodobnih organizacij. Zato je potrebna dostopnost 
informacij vsem zaposlenim, nizka stopnja hierarhije, in pa  fleksibilno okolje, kjer bodo 
ljudje skozi skupno vizijo lažje ustvarjali nove ideje in spremembe. Učeča se organizacija 
zahteva specifične spremembe na področju vodenja, managementa in organizacijske strukture, 
delegiranju moči zaposlenim (večjemu obsegu pooblastil), procesu komunikacije, 
participativni strategiji in prilagodljivi kulturi (Dimovski, Penger, 2004, str.). 
 
Tabela 2: Glavne značilnosti učeče se organizacije 

Opis značilnosti 
Razvija  učeči se pristop k oblikovanju 
strategije 

Priložnost za učenje na podlagi in 
izkušenj 
 

 
Vodje se odločajo tvegati in eksperimentirajo 

Organizacijska kultura razvija povratne 
informacije in razkritje vseh informacij 

 
Participativno oblikovanje politike 

Priložnost za nenehno učenje in osebni 
razvoj 

Decentraliziran proces odločanja Na učenju osnovani informacijski sistemi 
Organizaciijska struktura omogoča učenje in 
notranjo izmenjavo informacij in znanj 

 
Nenehno eksperimentiranje 

Fleksibilni nagrajevalni sistemi in 
prilagodljive prakse ravnanja z ljudmi pri delu 
spodbujajo sodelovanje zaposlenih 

Učeča se organizacijska kultura in 
zavezanost vseh zaposlenih učenju 

Informacijska tehnologija in računovodski 
sistemi, ki informirajo in opolnomočijo vse 
zaposlene 

Znotrajorganizacijsko učenje, na primer 
znotrajorganizacijsko omrežja in 
povezave 

Medfunkcijski timi-povezovanje in timsko 
učenje 

Povezanost organizacije z okoljem in 
mejnimi delavci, ki delujejo kot 
organizacijska antena 

Zavezanost dolgoročnim aktivnostim Delitev idej v vertikalni in horizontalni 
smeri, ter preku zunanjih, geografskih in 
časovnih meja 

Vir: Penger, 2001. 
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1.3.2 Znanje (intelektualni kapital) kot vir konkurenčne prednosti 
 
Edini vir, na katerem bodo podjetja gradila trajne konkurečne prednosti podjetja in ko bo v 
prihodnosti kos vsem kompleksnim  in nepredvidljivim spremembam v globalnem, vse bolj 
tekmovalnem  okolju je nevidni oziroma inletektualni kapital, ki se skriva v vsakem 
posamezniku in podjetju kot celoti. Uspešna bodo tista podjetja, ki bodo znala bolje upravljati 
z znanjem, tista ki bodo znala poiskati znanje pri zaposlenih, ga povečati, ga porazdeliti po 
podjetju in ga tako izkoristiti na najboljši možen način. Vrednost v današnji združbi ni več 
ustvarjena z alokacijo kapitala in delovne sile, temveč s produktivnostjo in inovacijami, ki so 
plod ustvarjenega intelektualnega kapitala! Znanje je neomejena ekonomska dobrina, ki lahko 
ustvarja naraščajoče donose za podjetje (Kim, Mauborgne, 1999, str. 44-45). Gre za vir 
podjetja, ki ga konkurenti ne morejo posnemati, saj izhaja iz same organizacije oziroma 
vsakega posameznika. Lev (2001) razlaga, zakaj se ekonomija intelektualnega oziroma 
nedotakljivega kapitala razlikuje od fizičnih in finančnih imetij ekonomije: 
 

• Nevidni kapital je vir, ki  se ga ne da posnemati (npr.: ideja kreatorja). 
 
• Na splošno zaznamujejo nedotakljiv kapital visoki fiksni in nizki marginalni stroški. 

 
• Nevidni kapital omogoča sinergijske učinke. 

 
• Nevidni kapital je težko nadzorovati, saj se v večini primerov izkaže, da je avtorske 

pravice mogoče zlahka posnemati. V večini primerov imajo koristi od tega konkurenti 
(primer Zare, ki takorekoč bazira pri svojih kreacijah na kreacijah znanih modnih 
oblikovalcev. Da gre za posnemanje kreacij, je takorekoč nemogoče dokazati). 

 
• Inovacije  v nevidni kapital so pogosto rizične. Raziskave in razvoj, trening, in 

potrebne tehnologije so ponavadi prvi koraki pri razvoju novih proizvodov in storitev 
in zato je tveganje tukaj večje kot v naslednjih korakih (V tekstilni industriji ne gre tok 
za inovacije v tehnološkem smislu kot v organizacijskem smislu. To ne pomeni da 
tekstilna podjetja ne sledijo spremembam v informacijski in komunikacijski 
tehnologiji.). 

 
• Trga za nevidni kapital ni. Z nedotakljivim kapitalom ni moč trgovati. 

 
 
Dejavnike nevidne ekonomije bi lahko pojasnili s tremi ekonomskimi trendi: (1) Globalizacija 
(naraščanje prostih trgovinskih tokov, direktnih investicij, tehnologije, izmenjave kapitala). 
Konkurenca je izrazito globalna in rezultat so krajši življenjski ciklusi proizvodov (modni 
proizvodi) ter minimizacija stroškov s strani podjetja (selitev proizvodnje). Podjetja si 
konkurirajo stalno z novimi proizvodi in storitvami, njihovi proizvodi pa morajo imeti v očeh 
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kupcev večjo funkcionalnost, obliko, estetiko, trajnost in pa prepoznavno blagovno znamko. 
Konkurenca prihaja iz celega sveta, zato je nujnost vsakega podjetja unikatnost, ki pa ne 
izvira iz dotakljivih virov, ampak iz znanja, posebnih sposobnosti, načina poslovanja in 
prepoznavne blagovne znamke. (2) Globalna deregulacija v ključnih ekonomskih sektorjih  
kot so telekomunikacija, transport, energija in finančni servisi. (3) Eksponentno naraščanje 
informacijske in telekomunikcijske tehnologije. S temi trendi nastajajo problemi organizacij, 
ki se morajo prilagajati enormnim spremembam v okolju.  
 
Nedotakljivi kapital oziroma  intelektualni kapital je tisti, ki je zmožen identificirati nove 
organizacijske probleme in ponuditi nove rešitve managementu, ter tako doseči trajne 
konkurenčne  prednosti. O trajni konkurenčni prednosti pa govorimo le, če  so viri in 
sposobnosti podjetja posebne vrednosti, redki, težavni za posnemanje in nimajo substitutov 
(Dimovski et al., 2005, str. 67). 
 
Tabela 3: Primeri trajnih konkurenčnih prednosti učečih se podjetij 
Vrhunska 
Tehnologija 

Storitve Majhna Podjetja Tržni vodja v 
proizvodnji 

Sloves kakovosti Sloves kakovosti 
izdelkov 

Kakovost Nizki stroški 

Tehnična kakovost Visoka kakovost in 
spretnost 

Točnost storitev Močna blagovna 
znamka 

Storitev Servisa Storitev servisa Osebno obravnavanje 
kupcev  

Odlična distribucija 

Finančni viri Uveljavljeno ime Konkurenčne cene Kakovost 
proizvodov 

Vodenje z nizkimi 
stroški 

Usmerjenost h 
kupcem 

Lokalna dostopnost Vrednost blaga v 
skladu s plačilom 

Vir: Linch, 2000, str. 153. 
 
1.4 Timsko delo v učeči se organizaciji 
 
V hitro razvijajočem se svetu in v globaliziranih podjetjih kot so modna podjetja je močno 
poudarjena potreba po timskem delu. To zahteva od ljudi razvoj znanja in občutka za grupno 
dinamiko, sklepanje kompromisov, razprave, prepričevanja, organiziranja, vodenje in druge, 
tudi managerske zmožnosti (Bogdan Lipičnik, 2001, str. 340). Tim je enota dveh ali več ljudi, 
ki medsebojno vplivajo eden na drugega in svoje delo koordinirajo, da bi dosegli cilj. 
Uspešno delovanje tima pomeni kvalitetno opravljeno delo v predvidenem času in smotrno 
rabo razpoložljivih virov (Možina et al., 2003, str. 540). Ena ključnih prednosti timov je, da 
člani medseboj sodelujejo, izmenjujejo znanje in izkušnje, s čimer bogatijo in nadgrajujejo 
lastna spoznanja in kreativno mišljenje. S timskim delom se dvigne sama morala in 
motivacija, saj gre za vzajemno spodbujanje članov tima. Poveča se kreativnost in 
produktivnost. Naloge so opravljene bolj učinkovito in kakovostno. Vpletenost zaposlenih v 
delovne cilje je večja, s tem pa tudi za zadovoljstvo zaposlenih. Timsko delo se običajno 
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uvaja pri kompleksnejših nalogah, katerim posamezniki niso kos. Koncept učeče se 
organizacije temelji na tem, da znotraj organizacije obstaja sodelovalna kultura, ki omogoča 
sodelovanje med osebjem in timsko delom (Možina, 2002.). Tim določajo štiri pomembne 
sestavine (Možina et al., 2002, str. 563): (1) Proces odločanja (znanje in informacije, ki jih 
ima tim so praviloma večje, kakor je znanje kateregakoli člana). (2) Narava dela (delitev 
nalog in sredstev za delo). (3) Velikost tima (najbolj primeren tim šteje od pet do deset 
članov, odvisno pa je tudi od same organizacije in narave dela). (4) Vloga vodje, ki mora biti 
spreten pri ravnanju z nesoglasji.  

1.4.1 Oblikovanje in vodenje tima 
 
Eden izmed najbolj pomembnih elementov pri timskem delu je oblikovanje tima iz ustreznih, 
med seboj sodelujočih in kompatibilnih posameznikov. V podjetjih velikokrat obvelja, da ne 
more biti zgrešeno, če v tim vključimo posameznike, ki so najboljši strokovnjaki za 
posamezno področje. Takšno prepričanje ima lahko za posledico sicer strokovno močan tim, 
ki pa mnogokrat deluje kot polje medsebojnega tekmovanja in preigravanja, ne pa 
konstruktivnega sodelovanja. Temu lahko malo šaljivo rečemo učinek prevelike koncentracije 
zvezd na enem mestu. Pri oblikovanju tima je potrebno poleg strokovne podkovanosti 
upoštevati tudi osebnostne in značajske značilnosti posameznikov. Vsak posameznik ima 
glede na svoj socio-emotivni splet določene lastnosti, ki lahko pripomorejo k delovanju tima. 
Zato je potrebno poznavanje osnove teorij o značajskih in drugih osebnostnih značilnostih, 
kot so introvertiranost, ekstrovertiranost, racionalnost, emotivnost, rigidnost, fleksibilnost in 
druge (Planko, 2004). 

 1.4.2 Timsko delo in virtualni timi 
 
S timskim delom je tesno povezana potreba po virtualno povezanih aktivnosti. Globalizacija 
namreč   predpostavlja, da so ljudje, ki delajo za isto podjetje tudi v različnih državah, na 
različnih koncih sveta. Ti globalni virtualni timi se vse pogosteje uporabljajo v industriji  in 
internacionalnih organizacijah, predvsem pri raziskavah in razvoju. V tem primeru je s 
pomočjo sodobnih komunikacijskih sredstev mogoče skupinsko utemeljiti sleherno idejo. Gre 
za novo možnost, da individualna odločitev postane plod kolektivne aktivnosti, ne da bi se 
posamezniki videli ali poznali (Lipičnik, 2001, str. 340). V tekstilni industriji dandanes 
prevladujejo velika podjetja z razpršenimi proizvodnimi obrati po vsem svetu, ki delujejo s 
pomočjo informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Sam bom sodelovanje zaposlenih 
in   timsko delo prikazal na primeru podjetja Zara, ki je uspešno uvedla virtualno  timsko delo  
na vseh ravneh poslovnega procesa. 
 
1.5 Naloga managementa  v učeči se organizaciji 
 

Učeča se organizacija ne more delovati brez ustrezne podpore in učinkovitega vodenja 
managementa. Managerji današnjega časa se morajo spoprijemati z nenehnimi izzivi-globalna  
konkurenčnost, nenehen napredek informacijske in telekomunikacijske tehnologije, 
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naraščajoča potreba po elektronskem poslovanju, vodenje virtualnih timov, vse večje 
pomembnost znanja, na katerem temelji konkurenčna prednost podjetja, zahteve zaposlenih, 
ki stremijo za bolj ustvarjalnim delom in pričakovanja  širše družbe, da se bodo podjetja 
obnašala družbeno odgovorno, ter sledila najvišjim etičnim standardom. Tem izzivom je 
lahko kos samo t.i. visokohitrostni management, ki poudarja kakovosten predvsem pa hitrejši 
odziv na spremembe potreb potrošnikom z namenom prekašati konkurenco (Dimovski, 
Penger, 2004, str. 810). Najpomembnejše naloge, ki jih mora opraviti učeči se management 
pri vzpostavljanju učeče se organizacije so (Možina, 2002, str. 37-38):  
 

• Oblikovati takšno strategijo družbe, ki bo vključevala vidik različnih držav, okolij in 
funkcij ter povezovala zaposlene na globalni ravni. 

• V združbi postaviti takšne strukture, ki bodo usmerjale vedenje zaposlenih k 
postavljenim ciljem. 

• Sodelovati pri oblikovanju delovnih nalog, ter omogočiti vse potrebno, da bodo nove 
rešitve in ustrezne spremembe tudi izpeljane. 

• Združbi vcepiti globalno miselnost, vrednote, ki delujejo kot nekakšno vezivo med 
različnimi nacionalnimi kulturami in načini dela. 

• Mobilizirati in motivirati ljudi za uresničevanje skupne vizije prihodnosti razvoja 
organizacije in delovnih dosežkov.  

Vloga managementa učeče se organizacije je, da spodbuja, prepoznava in nagrajuje odprtost, 
sistemsko mišljenje, kreativnost in občutek za učinkovitost ter izrazitost (Dimovski, Penger, 
2004). Poglavitna naloga managerjev ustvarjanje sposobnosti učenja po celotni organizaciji. 
Tudi zaposleni  na nižji ravneh so pooblaščeni za sprejemanje odločitev in ne oddobritve  z 
višjih ravni (Dimovski et al., 2005, str. 88). Govorimo o takoimenovani novi paradigmi 
managementa, kjer ni več hierarhične organizacijske oblike, kjer  so bile  naloge in 
pristojnosti jasno določene. Značilna je horizontalna organizacijska struktura, vse manj je 
ravni v organizacijski strukturi. Značilna je decentralizacija odločanja in prenos moči na nižje 
ravni managementa. Management je pripravljen deliti informacije med vse zaposlene. 
Zaposleni se ne ukvarjajo več  z rutinskimi nalogami, ampak  izvajajo več del hkrati. Vsak 
posameznik sodeluje pri identificiranju in reševanju problemov. Povezujejo se v time in uvaja 
se ozko horizontalno sodelovanje. Zahteva se kreativnost in inovacije, saj so te ključnega 
pomena za nadaljnji obstoj podjetij v vse bolj tekmovalnem okolju (Dimovski et al., 2005, str. 
87-89). Vloga sodobnega managerja se je spremenila. Naloga managerjev ni več samo v 
osnovnih funkcijah managementa, kot so planiranje, organiziriranje, vodenje in kontroliranje. 
Današnji manager mora biti sposoben ustvariti skupno organizacijsko strukturo, vrednote  in 
cilje podjetja. Ti morajo biti jasni vsem zaposlenim v podjetju. To je možno doseči samo z 
medsebojnim spodbujanjem, sodelovanjem in razvijanjem organizacije na celotni ravni. 
Delavci danes ne delujejo več individualno in niso specializirani za samo določene naloge. 
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Sodelujejo med sabo in povezujejo v time. Govorimo v takoimenovanem mreženju znanja, ki 
spodbuja kreativnost zaposlenih, ta pa je še kako pomembna v tekstilnih podjetjih. 

1.5.1 Management (kreativnosti) v modnih oziroma tekstilnih podjetjih 
 
Naloge managementa v modnih podjetjih so jasne. Ustvariti morajo okolje, ki spodbuja in 
razvija timsko delo. Managerji delujejo kot intergratorji, ki povezujejo vrednote s cilji, 
kulturo s strategijo in rezultate z nagradami. Na eni strani morajo pustiti svobodo umetnosti 
kot intuciji, predstavi in navdihom, na drugi strani pa slediti in ohranjati disciplino, da ta 
kreativna komponenta ne zaide v nepravo smer. Zaradi teh dveh nasprotij se ustvarijo serije 
odločitev: (1) Koga  vplesti v ta kreativni proces in katere sposobnosti in odgovornosti? (2) 
Dnevni red. (3) Ritem in katere vloge. (4) Končni proizvod.  Managerji morajo ustvariti 
kulturo, ki bo stimulirala vizijo in generirala navdušenost. Temu primerna mora biti 
organizacija, ki omogoča prosti pretok informacij. Seveda pa so pomembne tudi meje, da 
takoimenovani kreativni ljudje ne "zaidejo" v nepravo pot. Manager kreativnosti mora 
razumeti interdisciplinarno naravo znanja, veščin,  ki so potrebne poleg ostalih managerskih 
znanj. Srce strategije za vsa podjetja je interfunkcionalna integracija, in to  ne pomeni  toliko 
možnost izboljšati sam individualni proces ali aktivnost, kot pa zmožnost združiti aktivnosti, 
dejavnosti pri samem poslovanju (poslovni verigi vrednosti) in izven njega. Se pravi ustvariti 
dejavnosti komplementarne (Saviolo, Salva, 2004, str. 29-30). 
 
Kreativnost je pomembna za vsa podjetja, vendar se od podjetja do podjetja razlikuje tako v 
kvalitativnem kot kvantitativnem pomenu. Podjetja, ki bazirajo na umetnostni kreativnosti, 
kakršna so modna podjetja, se razlikujejo od ostalih podjetjih, saj proizvajajo in prodajajo  
kreativni proizvod. Ti proizvodi so rezultat treh komponent: umetnost, ročna spretnost in 
managementa. Modni proizvod vsebuje vizijo umetnosti, akcije in fizičnih zmožnosti 
delavcev ter vizijo strategije, ki je udejanjena preko managementa. Sprememba je rdeča nit 
vsakega podjetja, saj  celoten globalni trg narekuje nenehne spremembe. Nenehne inovacije, 
skupaj z procesom planirane proizvodnje je razlog za obstoj modni podjetij. Proizvodi se 
bodo prodali na trgu le, če bo kreativnost dosegla želje in okuse vsakega posameznika in tako 
morajo spremembe  biti v harmoniji s potrošnikom in njegovim socio-kulturnim razvojem. 
Problem je v tem, da je okuse potrošnikov težko predvideti. Kljub temu da ni neke znanstvene 
metode,  s katero bi bilo moč predvideti okus in preference potrošnikov, obstajajo bolj ali 
manj preverjene metode za motivacijo in vodenje kreativnih ljudi, ki omogočajo nastajanje 
idej, ki jih potrošniki želijo. Zaradi tega razloga bodo modna podjetja še naprej odvisna od 
kreativnega tima, predvsem pa sposobnosti njihovih managerjev, da bodo uspešna pri vodenju 
celotnega inovativnega procesa (Saviolo, Salva, 2004, str. 32-33). 

1.5.2 Kako do kreativnosti 
 
Znanje, inovacija  domišljija in talent v svetovni kreativnosti so vrednote, ki jih  dandanes v  
mednarodna poslovna podjetja uporabljajo. Pomembnost kreativnosti je povezana z 
konkurečnim okoljem. Podjetja vse bolj ocenjujemo na podlagi znanja in ostalih nedotakljivih 
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imetij, kot na podlagi oprijemljivih imetij. Vsesplošna povezanost, ki je vzpodbujena s 
pomočjo informacijske tehnologije olajšuje delo in omogoča povečanje globalnega 
sodelovanja v podjetju. Ker je za kreativnost značilna dvoumnost, negotovost,  improvizacija 
ter kompleksnost, potrebujejo današnji managerji nove pristope planiranja, vodenja, 
organiziranja ter upravljanja teh podjetij. Prav tako je kreativnost podjetij omejena s 
predsodki o tem, kdo naj bi bil kreativen, katere dejavnosti so kreativne, kje in kako naj bi 
bile kreativne dejavnosti izvršene. Bolj kot vsak posameznik je za kreativnost pomembno 
okolje, v katerem ti posamezniki delujejo in njihovo timsko delo. Za takšno okolje so 
pomembni (Saviolo,  Testa, 2002, str. 27-28; Lastna priredba): 
 

• Povezanost tima, njihovih interesov ter želja z vrednotami podjetja je pogosto 
navedena kot najpomembnejši faktor.  

 
• Najbolj kreativne ideje nastajajo spontano in so neplanirane s strani managementa. 

 
• Kreativnost je spodbujena s heterogenimi stimulacijami. Ideje, ki jih Zarini 

oblikovalci dobivajo zunaj podjetja na potovanjih, na ulicah, v klubih, televiziji... 
 

• Kreativnost temelji na močni komunikaciji posameznega tima kot celotnega 
podjetja. (sodelovanje in komunikacijski krog zaposlenih pri Zari, ki se začne pri 
prodajalcih in konča pri vrhnjem managementu). 

 
1.6 Racionalna in čustvena komponenta v modnih podjetjih 
 
Modo lahko opišemo s tremi besedami: inspiracija, kreativnost, intuicija. Poleg teh pa je še 
kako pomembna organizacija, strategija in management. Ti kontrastni si pojmi in elementi se 
morajo zliti skupaj, da lahko govorimo v uspehu poslovne ideje. Trenutno stanje v modni 
industriji predstavlja nove izzive. Prefinjenost potrošnikov, konstantna potreba po inovacijah, 
pomembnost doseči kritično maso vzporedno z naraščajočimi investicijami v prodaji in 
komunikaciji, mikro segmentacija trga, hiper konkurenca in  management blagovne znamke 
so le nekateri od izzivov, s katerimi se bodo morala spopasti podjetja na globalnem modnem 
trgu. Modna industrija temelji predvsem na prepoznavnosti. Kultura kreativnosti zahteva 
kontinuirano inoviranje in ustvarjanje novih oblačil, sociološko interpretacijo trga in 
pomembnost komunikacije. Pomembnost managerjev (racionalni nosilci) modnih podjetij je 
vse bolj pomembna, vendar bodo ti morali sodelovati s kreativno ekipo ljudi v podjetju, ki 
predstavljajo čustveno komponento teh podjetij (tekstilni oblikovalci, prodajalci, oglaševalske 
agencije). Tukaj bi izpostavil slovensko modno inustrijo, kjer je še vedno premalo 
sodelovanja zgoraj imenovane racionalne komponente podjetja in kreativne komponente. 
Oblikovalci imajo še vedno premajhno vlogo v podjetjih. Konec koncev so ti tisti, od katerih 
je odvisno ali se bo proizvod prodajal ali ne. Združenje teh dveh komponent potrebuje 
edinstveno kulturo podjetja in novi model managementa. Managerji z močnim  poslovnim 
znanjem, a obenem interdisciplinarno kulturo, dinamiko, sočutjem in dovzetnostjo ter 
visokimi komunikacijskimi sposobnostmi so še kako pomembni. Sposobni morajo biti 
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prepoznati priložnost na trgu  in hitro odreagirati ter stimulirati celoten kreativni tim. Zelo 
težko je najti v modni industriji podjetja, ki so sposobna takoimenovane managerske 
kreativnosti, to pomeni biti kreativen brez odmika v nepravo smer. Podjetja in njeni managerji 
morajo vedeti kako inovirati, in odstopati tako od konkurentov,  a kljub temu slediti 
najpomebnejšim vrednotam njihove blagovne znamke. Modni svet in njegov trg zahteva 
vedno nove stimulacije in  zato je v rokah akterjev oziroma managerjev, da vzpostavijo zvezo 
z njim in tako uresničijo svoje lastne cilje.  Modna podjetja vedno delujejo v krogu. Vsaka 
odločitev, vsaka poslovna poteza ima odločilne posledice  na blagovno znamko  in imidž 
podjetja. Proizvodnja, logistika, sklop informacij, poročila in komunikacija na prodajni 
stopnji morajo delovati učinkovito in uspešno ter tako zagotoviti vsesplošno konsistenco. 
Dejavnik, ki ga dandanes še posebej ne smemo izpustiti, je povečana stopnja komunikacije. V 
80.  in 90. letih je komunikacija postala ključni faktor v svetu mode. Danes komunikacija ne 
pomeni samo oglaševanja ali odnosa z javnostjo. Komunikacija pomeni uporabo novih 
tehnologij (od interneta do najrazličnejših programov, ki olajšujejo delo), predvsem pa 
izražanje filozofije podjetja v vseh pogledih, ne samo skozi poslovno komunikacijo podjetja 
ampak tudi preko prodajnih polic, promocij in ostalih storitev. Klienti modnih prozvodov 
pogosto nimajo nacionalnih meja in nacionalnih okusov. Misliti internacionalno, obenem pa 
upoštevati različnost, ki je prisotna na mednarodnih trgih, je še eden od ključnih faktorjev v 
industriji, ki postaja vse bolj globalna (Saviolo, Salva, 2004, predgovor). Vsa ta naraščajoča 
kompleksnost zahteva nov managerski pristop, ki bo lahko kos novim konkurenčnim 
grožnjam. Zato je ključno vprašanje pri tem, kakšen model organizacije potrebujejo modna 
podjetja da bodo preživela in rastla na trgu? 

1.6.1 Proizvodni proces in njegov razvoj v modni industriji 
 
Proces in razvoj prozvoda lahko definiramo kot združitev dveh subprocesov. Prvi bazira na 
definiciji estetske komponente, v kateri prevladujejo kreativni ljudje, drugi pa na ekonomskih  
in konkurenčnih ciljih managerjev. Sezonska analiza estetskih in tehničnih trendov (oblike, 
barve in materiali) je področje, ki je običajno sredstvo obravnave kreativnega tima. 
Interpretacija dolgoročnih socio-kulturnih trendov, tržna analiza in analiza lanske prodajne 
sezone pa je v pristojnosti proizvodnega in prodajnega managementa. Cilj je definirati celoten 
sistem blagovne znamke, števila kolekcij, pospeševanje prodaje, končne uporabnike in pa 
modele ter različice. Ta dva procesa se morata odvijati vzporedno (istočasno). Nahajajoč se na 
proizvodni proces in njegov razvoj, mora biti management kreativnosti sposoben ustvariti 
sistem, ki se lahko prilagaja različnim stopnjam: dolgi rok-kratki rok in estetska-prodajna 
variabla (Saviolo, Salva, 2004, str. 159-161). Da bi se lahko podjetja spopadla s temi 
težnjami, morajo biti inovativna tako v tehnološkem smislu kot v organizacijskem. To je 
definitivno pokazal španski tekstilni gigant ZARA, ki je v času, ko  je v resnici imela vsa 
evropska industrija oblačil krizo in je selila svojo proizvodnjo na vzhod med slabo plačano 
delovno silo, začelo svoj zmagoviti pohod (Tajnikar, 2005, str. 15). K njenemu uspehu pa so 
levji delež prispevali zaposleni v tem podjetju s svojim znanjem in timskem duhom. To nam 
pove že sam njihov moto. Mi rastemo skupaj z našimi zaposlenimi v timu! Navdušenost 
našega tima je garancija za našo rast! (Inditex, Sustainability Report 2004). 
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2 ZARA - UČEČA SE ORGANIZACIJA 
 
2.1 Kratka zgodovina podjetja ZARA 
 

Njeni začetki segajo vse do leta 1975, ko je  Emancio Emanuel Ortega v španskem mestu La 
Coruna odprl svojo prvo trgovino Zara, danes pa so prisotni že v 68 državah sveta. 
Metaforično bi lahko rekli, da je Zara Dell Computers v modni industriji. Sprva je bila Zara 
pozicionirana kot srednje kvaliteten proizvajalec oblačil po dostopnih cenah. Konec 
sedemdesetih je bilo v galicijskih mestih pol ducata Zarinih trgovin. Leta 1976 je kupil Ortega 
svoj prvi računalnik. Njegove naloge so obsegale samo 4 tovarne in  trgovino, a so že takrat 
jasno pokazale, da se je tisto, kar so drugi kupci naročali iz njegovih tovarn, razlikovalo od 
tega, kaj so mu pokazali podatki iz trgovine oziroma kaj stranke hočejo. Njegovo zanimanje 
za informacijsko tehnologijo ga je pripeljalo v kontakt  z Jose Maria Castellano, ki je imel 
doktorat iz  poslovne ekonomije in  profesionalne izkušnje na področju informacijske 
tehnlogije, prodaje in financ. Ta se  je leta 1985 pridružil skupini Inditex. Podjetje se je začelo 
hitro širiti. Prodor na tuje trge (čez ocean) je Zara začela leta 1990. V teh letih je tudi pričela z  
glavnimi investicijami v proizvodnjo, logistiko in informacijsko tehnologijo. Izpopolnila je 
celoten komunikacijski sistem, ki povezuje sedež podjetja z proizvodnjimi lokacijami, 
ponudbenimi lokacijami in prodajnimi lokacijami. Hkrati pa je izpopolnila sistem proizvodnje 
«ob pravem času na pravem mestu«, ter zgradila 130000 kvadratnih metrov velik skladiščni 
center v Arteixo blizu samega sedeže podjetja LA Coruni. Razvoj logističnega, trgovinskega, 
finančnega in prodajnega sistema  se je nadaljeval v 90 letih (Ghemawat, Nueno, 2003, str. 7).  
 
Poslovni sistem, ki je iz tega nastal, se še posebej razlikuje od ostalih proizvajalcev, saj Zara 
večino svojih modno občutljivih artiklov proizvede znotraj podjetja. Letna prozvodnja obsega 
več kot 11000 različnih artiklov (konkuretni 2000 do 4000 artiklov) z več stotimi različicami 
barv, tkanin in velikosti. Vse do danes je Zara prisotna v 68 različnih državah po svetu in ima 
kar 908 trgovin lociranih  na najboljših mestih v središču  vseh pomembnejših mest. Njena 
mednarodna prisotnost temelji na ideji, da nacionalne meje niso ovire za delitev ene modne 
kulture. 
 
2.2 Poslovni sistem Zare 
 
Zara velja za največjo in najbolj internacionalizirano verigo skupine Inditex iz Španije, v 
katero spadajo še blagovne znamke Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, 
Oyshio, Zara Home ter Kiddys Class. Skupina Inditex velja za enega  največjih podjetij v 
svetovni tekstilni indutstriji, ki je imel konec fiskalnega leta 2004 v lasti 2244 trgovin v 56 
državah  v Evropi, Združenih državah Amerike, srednjem vzhodu, Azijsko-pacifijski regiji  in 
Afriki. V tem letu so tudi odprli še 322 novih trgovin in razširili svojo prodajo še na 
Madžarsko, Romunijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Honk Kong, Maroko in Panamo. 82,8 % 
celotne prodaje skupine inditex je bilo izvršene na evropskem tržišču, kjer je tudi največji del 
trgovin, in sicer kar 86,6 %. Ta regija je imela tudi največjo rast v smislu prodaje v preteklih 
letih, kjer je bilo istega leta odprtih kar 91 % (322) novih trgovin. Eno je skupno vsem 
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divizijam. Vsi sledijo skupni viziji skupine inditex. Ta temelji predvsem na prilagodljivosti 
trendom, inovacijskim pristopom k modi, ter ponudbo kvalitetnih in cenovno dostopnih 
oblačil, ki bazira na potrebah in željah kupcev. To najbolje uspeva Zari, ki je tudi največja in 
najuspešnejša veriga v tej skupini, z velikostjo celotne prodajne površine 488400 kvadratnih 
metrov (70 % celotne površine skupine Inditex). Ima največ prodajnih kanalov in 
najobširnejšo svetovno prisotnost. 
 
Slika 1: Pozicioniranje Zare 
                                                                 Proizvod 
                                     visoka                 nekaj               visoka 
                                         kustomizacija  kustomizacije   standardizacija                
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Vir: Van der Heyden, 2006, str. 11. 
 
 Prispeva 70 % celotnega prometa skupine  Inditex in dosega 20 %-25 % letno rast. Konec 
leta 2001 je operirala 507 trgovin po vsem svetu, vključno z Španijo (40% vseh trgovin 
skupine Inditex), danes pa obsega njen celotni trg  kar 650 trgovin ( ta številka se povečuje 
vsak teden) v več kot 50 državah okoli sveta. V letu 2004 je prispevala celotni skupini Inditex 
kar 67 % celotne prodaje. Konec  fiskalnega leta 2001 je Zara je zabeležila 441000 milijonov 
eurov dobička pred obdavčitvijo (85 % celotne skupine Inditex), prodaja pa je obsegala 2477 
miljonov eurov (76 % celotne prodaje skupine Inditex). Kljub temu da pričakujejo pri Zari 
upad prodaje od 2 do 3 procente glede na celotno skupino Inditex, bo ostala Zara še ostala 
gonilna sila skupine Inditex tako pri celotni prodaji, kot rasti skupine Inditex na svetovnem 
nivoju in pa eno od najprodornejših podjetij na svetu. (Inditex, Sustainability Report 2004; 
Ghemawat, Nueno, 2003, str. 8-9).   
 
Razlogov za njen uspeh je več, vsekakor pa sta k temu prispevala izredna oblikovalska, 
proizvodna in logistična organiziranost, ter osredotočenost na želje in potrebe kupcev. Način 
povezave med oblikovalci, proizvodnjo, ki ni razmetana po vsem svetu in distribucijo, ki pa je 
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svetovna, omogoča majhne zaloge  in hitre odzive, kar znižuje stroške in omogoča večjo 
prodajo, in sicer tedaj, ko drugi še iščejo svoje proizvajalce, ter tudi višje stroške evropske 
delovne sile (glej tabelo 4). Konkurenti so poslali svojo proizvodnjo daleč stran od sebe, ker 
je tam delovna sila cenejša, a so izgubili prav omenjeno prednost proti Zari (Tajnikar, 2005, 
str. 15). 
 
Tabela 4: Primerjava stroška majice v Španiji in Aziji 
 

 
Proizvodnja v Španiji 
 

 
Proizvodnja v Aziji 

Stroški tkanine 
Drugi Input stroški 
Stroški dela 
Skupaj 

17.20 
13.25 
11.79 
42.24 

25.32 
  1.49 
  2.28 
29.09 

Stroški nabave 
Stroški transporta 
Ostali stroški 
Skupaj 

 
Vir:  Ghemawat, Nueno, 2003, str. 22. 
  
2.3  Posebnost Zare oziroma skupine Inditex 
 
Model skupine Inditex oziroma Zare bazira na visoki stopnji vertikalne integracije celotne 
verige vrednosti. Skupina Inditex je vpletena v vse faze poslovnega oziroma modnega 
procesa: oblikovanje, proizvodnjo, logistiko in distribucijo v svoje lastne trgovine (Slika 2 na 
str. 20). Ima zelo fleksibilno strukturo in visoko osredotočenost na kupce na vseh svojih 
poslovnih področjih. Del proizvodnje poteka v lastnih tovarnah skupine Inditex španski 
Galiciji, ostali del prizvodne pa izvajajo zunanji dobavitelji. 70 % celotne proizvodnje poteka 
v Evropi, medtem ko je ostali del proizvodnje v Aziji. Manj pomemben del prizvodnje pa 
poteka v ostalih koncih sveta. Proizvedeno blago odpeljejo v logistične centre posameznih 
verig, od koder je istočasno tudi distribuirana vsakodnevno v trgovine širom po svetu. 
Skupina Inditex sodeluje  s skoraj 100 podjetji, ki so povezani s tekstilnim oblikovanjem, 
oblačil, proizvodnjo in distribucijo. Ta vertikalna integracija omogoča vsem šestim verigam 
veliko hitrejše delovanje in odziv kot njeni konkurenti v hitro rastočem se svetu mode. Na leto 
proizvedejo okoli 20 000 novih modnih proizvodov. Ima unikaten managerski pristop, ki 
temelji na inovativnosti, kreativnosti in fleksibilnosti. Njen modni koncept je preprost in jasen 
in bazira na dobrem okusu, želji, in življenjskem stilu današnjega kupca. Njena vizija mode, 
kreativnost, modnost in kvaliteta skupaj s svetlobno odzivnostjo glede na trg jim omogoča 
hitro internacionalno ekspanzijo. 
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Slika 2: Poslovni sistem Zare 

 
 

Distribucija 

 
 

Prodaja 

 
Nabava in 

proizvodnja 

 
 

Oblikovanje 

 
 

 
KOMUNIKACIJSKI

KROG 

 
Vir:  Ghemawat, Nueno, 2003, str. 30; Lastna priredba. 
 
Podjetje Zara je uspeh in sloves, ki ga ima, doseglo predvsem zaradi njenega inovativnega 
pristopa. In sicer od proizvodnje naprej, pa vse do prodajne police. Njen uspeh bazira 
predvsem na njeni izjemni hitrosti in fleksibilnosti pri proizvodnji oblačil. Za oblikovanje 
enega tekstilnega proizvoda in lansiranja tega istega proizvoda na prodajne police potrebujejo 
pičlih 10 dni, s tem pa omogočajo kupcem ponudbo sveže linije oblačil in obutev vsakih 
štirinajst dni. Za razliko od njenih konkurentov upravlja Zara celoten poslovni proces od 
zasnovne skice pa do obešalnika za oblačila (vertikalna integracija). Zara proizvede 50-60%  
proizvodov vnaprej za eno sezono, preostali del pa je proizveden sproti in je odvisen od 
povraševanja. Zara izvaja fleksibilen pristop v takoimenovani proizvodnji znotraj hiše in tako 
lažje odgovarja na povpraševanje na trgu. Če se na primer en proizvod prodaja zelo uspešno 
in je razprodan v kratkem času, lahko proizvede ZARA dodatno potrebno količino teh 
proizvodov v enem tednu. Zato ji ni potrebno skladiščiti ogromnih zalog, ki predstavljajo 
dodaten strošek podjetja.  
 
Njen poslovni model temelji predvsem na lastniško vodenih trgovinah, le v nekaterih 
selektivnih državah pa poteka poslovanje preko franšize in join venture. Njen vertikalno 
integriran model je odvisen od velikega obsega virov v lokalni Španiji. Toda zaradi njene 
hitre internacionalizacije in vse večjega pritiska na cene, bo tudi Zara najverjetneje preselila 
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del proizvodnje preko celine bližje trgu, kjer je prisotna. Zaro lahko vsekakor štejemo k hitro 
rastočim se podjetij, saj je ta tekstilni velikan danes eden največjih tekstilnih podjetjij na svetu 
na sploh. Vso to rast je podjetje doseglo v samo tridesetih letih (če ga primerjamo s 
slovenskim tekstilnim podjetjem Muro, ki je svojo pot začelo leta 1925). Zato  lahko 
organizacijo vsekakor označimo kot učečo se organizacijo, ki je vseh letih akumulirala 
znanje, pridobivala izkušnje, se učila hitreje kot konkurenti, razvijala sposobnosti svojih 
zaposlenih, ter tako ustvarila kapital podjetja, ki se odraža v njihovih zaposlenih, ki skozi 
inovativne ideje in zamisli ustvarja ponudbo kreativnih in kvalitetnih oblačil po sprejemljivih 
cenah po vsem svetu, ter narekujejo tako izjemno hitri tempo v modni industriji. Zara je v 
koraku z družbo, oblačenjem, idejami in okusi, ki jih je družba razvila. To je ključ za njen 
uspeh poleg njenih zaposlenih, ki kljub različnim narodnostim, kulturi in generacijam 
ustvarjajo poseben občutek za modo (Mallick, 2003, str. 28-29). 
 
Slika 3: Zarin poslovni proces-teden trajajoč časovni cikel 
 

     1 korak: 
          skeniranje 
          modnih 
          sejmov 

      2 korak: 
     reduciranje modnih 
         hitov in 
      proizvodnja kolek. 
     dizajnov 

    nabava 
       surovih  
        materialov 
 

    končno 
     oblikovanje 
       naslednje 
     zbirke 

       
     proizvodnja 

 
     distribucija 
 

naročilo novega surovega 
materiala s strani oblikovalskega 
tima 

   izkušnje s  
     prodajo 

trgovci (in managerji trgovin) oddajo 
povratno informacijo o tem, kaj se prodaja 
oziroma katerim oblačilom  oziroma dizajnu 
naj dajo prednost, sledi adaptacija modnih 
oblikovalcev

 
Vir: Van der Heyden, 2006, str. 8; Lastna priredba. 

2.3.1 Osredotočenost na kupce 
 
Zaposleni v Zari se na vse načine trudijo, kako izboljšati kritične faktorje, ki karakterizirajo 
njihovo poslovanje. Modnost,  kvaliteta, dizajn in pa  cena so faktoriji, na katerih gradi  in 
povečuje podjetje kupčevo zaupanje v blagovno znamko in njihove proizvode ter tako 
zagotavlja zadovoljstvo vsakega, ki hoče  deliti njihov pogled na modo. Mnenje njihovih 
kupcev  ter njihovi predlogi so za podjetje ključnega pomena, saj na tak način dobivajo 
povratne informacije o njihovih izdelkih in tako prilagajajo ponudbo njihovim potrebam. 
Podjetje se  drži dveh principov, ki usmerjata njihove dejavnosti na vseh področjih kupčevih 
storitev, in sicer: (1) Flexibilnost (prilagajanje kupčevim potrebam). Kljub temu, da je moda 
izražanje globalne kulture, ima občutljivo komponento individualne izbire. Zato nudi Zara 
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široko izbiro kolekcije (v omejeni količini), tako da lahko stranka izbere prozvod, ki ustreza 
posameznikovim željam in okusom. (2) Osebno svetovanje kupcem (ki zagotavlja popolno 
zadovoljstvo). Prodaja se ne konča z izmenjavo proizvoda in denarja med kupcem in 
trgovcem. Nakup mora predstavljati za kupca izkušnjo s popolnim zadovoljstvom. Ljudje so 
eden najpomembnišh dejavnikov za dosego tega cilja, zato se prodajno osebje udeležuje 
različnih treningov in izobraževanja (Inditex, Sustainability Report 2004). 

2.3.2 Trgovine, kot center njihovih aktivnosti 
 
Zarino razumevenja poslovanja v modnem svetu temelji na tem, da predstavljajo trgovine 
center vse aktivnosti, ki se odvijajo v podjetju. Vsi zaposleni v trgovinah se morajo obvezno 
udeleležiti izobraževanj za svetovanje kupcem. Managerji trgovin so odgovorni za vodenje 
prodajnega tima, ter predstavljajo vrednote, reputacijo in imidž podjetja Zara. Udobje strank 
in  svoboda izbire so temeljni principi vseh aktivnosti, ki se odvijajo v trgovini. Kupci lahko 
ostanejo v trgovinah, kolikor časa hočejo, sprašujejo o proizvodih, ter pridejo tako v »direkten 
kontakt« z samim proizvodom. Načela, ki se jih morajo zaposleni v trgovinah držati so: 
(1)Direkten, odprt odnos. (2) Svoboda izbire. Trgovina predstavlja dinamično, vedno se 
spreminjajoče okolje. Potencialni kupci, ki obiskujejo Zarine trgovine, uživajo popolno 
svobodo pri njihovih nakupih. (3) Osebno svetovanje. Zaposleni v trgovinah so na voljo ves 
čas svojega delovanja. (4) Zadovoljstvo kupcev. Prvi cilj storitev in prodaje v trgovinah  je 
zadovoljstvo strank. Vsi predlogi in pritožbe se rešujejo pri managerjih trgovin in njihovih 
timih. Prvi cilj pri tem je ponuditi primerno rešitev, zaradi katere ne bodo utrpeli ostali 
procesi v trgovini. Kljub temu imajo stranke vedno na voljo poklicati oddelek, ki je namenjen 
za predloge in pritožbe strank in je pripravljen prisluhniti strankam in katerih naloga je 
direkten odziv in odgovor na  strankine želje, pritožbe in zahteve. V letu 2004 je ta oddelek 
zabeležil 3600 direktnih klicev, kar je povprečno 300 klicev na mesec. Če to številko 
primerjamo s številom proizvodov, ki so jih v tem letu prodali v Zari (94,3 miljonov kosov 
oblačil), pridemo do rezultata, da je Zarin prodajni model, baziran na zadovoljstvu strank, 
zelo uspešen (Inditex, Sustainability Report 2004). 

2.3.3 Zaposleni v Zari- človeški vir kot ključna komponenta 
 
Rast podjetja bazira na principih politike človeških virov. Vstop na nove trge, hitre odločitve, 
vpletenost delavcev in zagotavljanje novih in hitrih rešitev so nekatere od želja in potreb 
organizacije, ki so izpopolnjene skozi cilje in vsakodnevne naloge podjetja. V podjetju 
pravijo, da so njihove vrednote in način odnosa z zaposlenimi ključni faktorji pri razvoju 
organizacije in pri zagotovitvi vse močnejše organizacije, kar je ena bistvenih lastnosti  
sodobnih učečih se organizacij. Skupina Inditeks zaposluje 47,046 ljudi v 30 državah po vsem 
svetu. Značilnosti njenih zaposlenih sovpadajo z značilnostmi podjetja Zara. Kandidati imajo 
možnost zaposlitve preko različnih medijev (oglasi v časopisu, internet...). Pri kadrovanju 
dajejo prednost zaposlenim v trgovinah, logističnih centrih in centralnih storitvah. Zara, ki 
ima največje število zaposlenih, je 34 % novih delovnih mest zapolnila z internim 
kadrovanjem v samih trgovinah in 43 % v prodajnih in proizvodnih storitvah. 70 %  
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zaposlenih v skupini Inditex ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Povprečna starost 
zaposlenih v podjetju je 26 let. Večino v organizacijskih področjih podjetja predstavljajo 
ženske, z izjemo v logistiki, kjer ženske predstavljajo 41 % vseh zaposlenih. Ženske na 
splošno zasedajo 54 % vseh managerskih, tehničnih in administrativnih mest. 82 % žensk je 
tudi vodij v trgovinah. Glavne pisarne skupine Inditex, njenih verig, logističnih centrov in 
tovarn so locirane v matični Španiji. Španiji sledijo Portugalska, Francija, Mehika, Velika 
Britanija, Nemčija in Grčija. Ta podatek nam jasno kaže, da skupina Inditex svoje 
proizvodnje ni selila na daljni vzhod. Cilj podjetja je zagotoviti ponudbo delovnih mest tako 
domači kot na mednarodni ravni, ter omogočiti vsem potencialnim kandidatom enake 
možnosti pri zaposlitvi v smislu nediskriminiranosti in enakosti. Skupina Inditex ne zaposluje 
ljudi, ki niso še polnotoletni, oziroma jim je dovoljeno legalno delati. Nihče, ki dela v skupini 
Inditex, ni diskriminiran zaradi svoje rase, politične opredeljenosti, fizične nezmožnosti, 
religije, starosti, nacionalnosti in spola. Zaposleni v skupini Inditex  imajo pravico se združiti, 
organizirati in sodelovati kolektivno. V podjetju ni dovoljena nobena oblika fizičnega, 
spolnega, psihološkega ali verbalnega nadlegovanja ali zlorabe. Prejemki, ki jih dobivajo 
zaposleni, sovpadajo z njihovim položajem v organizaciji, oziroma oddelku, kjer delajo. 
Inditex zagotavlja, da izvajajo zaposleni svoje delo v varnem in zdravem delovnem okolju 
(Inditex, Annual Report 2004; Inditex, Sustainability Report 2004). 

2.3.4 Fleksibilna delovna mesta 
 
V sodelovanju s prestižnimi poslovnimi šolami iz različnih držav je podjetje pripravilo 
program izobraževanja, usmerjen na mlade ljudi z organizacijskimi sposobnostmi, ki so 
vključeni v različna območja in projekte v sami organizaciji, obenem pa sledijo individualni 
karieri. Vse to jasno nakazuje, da je znanje tisto, ki je pri Zari na prvem mestu, zato pa ga 
poskušajo širiti in spodbujati, kar je temeljni cilj učeče se organizacije (Internal Code of 
Conduct, 2006). 

2.3.5 Multinacionali managerski timi 
 
V samem sedežu podjetja skupine Inditex so zaposleni ljudje iz 27 različnih držav, kar 
podjetju omogoča poznavanje kulture in vrednot teh držav. Kot del mednarodne širitvene 
politike sestavljajo management v vsaki državi ljudje, ki prihajajo iz držav, v katerih 
poslujejo. To je zaradi boljše seznanjenosti managementa s trgom, kupci in lokalno kulturo in 
vrednotami, kar posledično omogoča lažje prepoznavanje njihovih želja (Internal Code of 
Conduct, 2006). 

2.3.6 Informacijska tehnologija 
 
Zara je inovativna, a pazljiva pri načinu  in uporabi orodij najnovejše infomacijske 
tehnologije ter pri olajšanju  in pospešitvi te neformalne izmenjave. Dlančniki so tisti, ki 
podpirajo povezavo  med trgovinami in La Coruno. Dlančniki, ki jih uporabljajo pri Zari 
beležijo izmenjavo informacij med managerji trgovin in planerji proizvodnje. Preko 
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telefonskega pogovora in dlančnikov prenašajo iz trgovin raznovrstne informacije, kot so 
podatki o nabavi in prodajnih trendih, ter podatki o reakcijah kupcev in navdušenost nad novo 
kolekcijo. Medtem, ko lahko uporablja vsako podjetje dlančnike, zagotavlja Zarina ploska 
organizacija nemoten pogovor brez nepotrebne birokracije, ki upočasnuje celoten proces 
izmenjave  informacij. Ko tim izbere prototip proizvodnje, izberejo oblikovalci barve in 
sestavo na računalniško vodenem sistemu za oblikovanje. Če mora biti izdelek narejen v 
enem tednu, prenesejo podatke direktno do ustreznih rezalnih naprav iz sistemov v tovarno. 
Oblikovalski tim pošlje optimizirane modele v elektronski obliki do Zarinih tovarn, ki so kar 
takorekoč “čez cesto”, kjer naredijo prototip proizvoda s pomočjo računalnika, tako da izgub s 
tkaninami ni (Slika 4). Tukaj razrežejo kose tekstila, ter jih skozi  različne  proizvodnje 
korake dokončajo v celoto (šivanje se običajno opravi pri podizvajalcih).  
 
Slika 4: Računalniška optimizacija 
 

 
Vir: Capell, 2006. 

Sledi distribucija oblačil ter dostava do trgovin, kjer se  je komunikacijski krog začel. V 
industriji, ki tradicionalno dovoljuje, da trgovci spremenijo 20 % svojih naročil od samega 
začetka sezone, dovoljuje Zara trgovcem spremembo naročil v velikosti 40 do 50 %. S tem se 
Zara izogiba prekomerni proizvodnji in poznejšim prodajam in razširjenim (prevladujočim) 
razprodajam v modni industriji. Predstavitev novih proizvodov v majhnih količinah, ironično 
rečeno, zmanjša stroške, ki so običajno povezani z zmankanjem teh izdelkov. Zara  na 
učinkovit način rešuje zmankanje enega proizvoda. Gre za to, da prazne police in obešalniki 
ne odganjajo kupcev h konkurenčnim trgovinam, saj imajo kupci na voljo vedno nove 
proizvode. Pri Zari si to preprosto razlagajo. En razprodan prozvod,  pomaga in pospeši 
prodajo drugega, saj kupci pogosto planejo po proizvodu, ki je na voljo. Zarina neformalna 
politika narekuje umik proizvodov iz prodajnih polic po dveh ali treh tednih, če ti nisi bili 
razprodani. To je seveda za tipične modne trgovine nepredstavljiva in draga praksa, a Zara si 
to lahko privošči, saj dobivajo trgovine majhne pošiljke in imajo tako majhne zaloge oblačil, 
zato je riziko zelo majhen. Način pospeševanja prodaje v omejenih količinah in kratek čas, ki 
ga ima kupec na razpolago za nakup želenega izdelka, motivira ljudi, da obiskujejo Zarine 
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trgovine bolj pogosto kot ostale modne trgovine. Potrošniki v centralnem Londonu obiščejo 
povprečno trgovino z oblačili do štirikrat letno, medtem ko obiščejo Zarine stranke trgovino 
kar sedemnajstkrat letno. Visoka frekventnost obiska njenih trgovin se odraža  v minimalni 
porabi  Zare za oglaševanje. Zara nameni za oglaševanje svojih proizvod le 0.3 % od celotne 
prodaje, medtem ko njeni konkurenti kar 3 do 4 % (Ferdows, Lewis, Machuca, 2005, str. 2-3; 
Mcafee, Dessam, Sjoman, 2004, str. 5-6). 

Slika 5: Role tkanin v distribucijskem centru 
 

 

Vir: Capell, 2006. 

Velike role tkanin nadaljujejo pot s pomočjo dvigal (Slika 5). Zložene so na velikih ploskvah 
in ovite s plastično folijo, preden lasersko vodena naprava odreže del tkanine nanašujoč se na 
model. Tkanina je nato pakirana in odposlana do lokalnih podpogodbenih šivalnic. 

Slika 6: Zadnja opravila 
 

 

Vir: Capell, 2006. 
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Ko so dokončana oblačila vrnjena nazaj v Arteixovo tovarno, delavci ročno opravijo še zadnja 
dela, kot je prišitje gumbov in ostalih detailov (Slika 6 na str. 25). Vsak posamezni primerek 
je kvalitativno pregledan in tisti, ki ne zadostijo ustreznim kvalitativnim merilom, jih izločijo 
na stran. Ko je pregled opravljen, so oblačila individualno zlikana (management celovite 
kakovosti). 

Slika 7: Varnostna varovala 
 

 

Vir: Capell, 2006. 

Naslednji korak je prilepljenje znamk za vsako državo posebej (Slika 7). Management 
verjame, da polepljenje vseh oblačil in dodajanje varnostnih varoval v samih tovarnah 
prihrani tako čas kot denar. Manj časa porabi management pri nalogah, kot so dodajanje 
varnostnih varoval in drugih nalogah, več časa lahko namenijo kupcem. 

Slika 8: Transport oblačil do distribucijskega oblačil do centra 
 

 

Vir: Capell, 2006. 
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Ko so oblačila opremljena z varovali, jih pošljejo po tunelu v Zarin distribucijski center. V 
ogromnem približno 45000 kvadratnih metrov velikem centru so vsa oblačila ločena prvo po 
državah, nato pa po individualnih trgovinah, kjer uporabljajo premikajoče se viseče 
obešalnike (Slika 8 na str. 26). Tako se vsako uro izmenja v distribucijskem centru več kot 
60000 oblačil, celoten proces pa vodijo ljudje. 

Slika 9: Hitra distribucija 
 

 

Vir: Capell, 2006. 

V enem tednu se distribuira skozi distribucijsi center več kot 2,6 miljonov primerkov, medtem 
ko vsak posamezni primerek ne ostane v centru več kot par ur. Vsa naročila iz trgovin so 
pazljivo locirana na obešalnik po vrstah tako (Slika 9), da dobi vsaka trgovina točno naročilo 
dvakrat na teden. 

2.3.7 Proces adaptacije trendov in različnosti na trgih  
 
Frekventna oziroma pogosta konverzacija z managerji trgovin je tako pomembna, kot 
prodajne številke artiklov, zajete s sistemom informacijske tehnologije. Ostali viri informacij 
prihajajo iz  publikacij, televizije, interneta, univerzitetnih kampov, sveta filma, kjer znani 
igralci narekujejo modne trende, MTV-ja,  klubov, pravtako pa od zaposlenih v podjetju, kjer 
večino predstavljajo mladi modni »zasvojenci«. Odločilno vlogo igra osebje, odgovorno za 
razvoj proizvodov, ki usmerja oblikovalce in trgovine. Ti v večini prihajajo iz dežel, za katere 
se bodo določeni proizvodi proizvajali, oziroma kjer so trgovine locirane. Povprečno se na 
dan oblikuje veliko število artiklov, a je od teh le nekaj več kot tretjina dejansko primernih za 
proizvodnjo. Omejene količine novih proizvodov so nato pripravljene, predstavljene ključnim 
trgovinam in nato proizvedene v večjem številu le v primeru, če je bila reakcija potrošnikov 
izjemno positivna. Kot rezultat tega  so kvote napak na novih proizvodih, ki ne presegajo 1 %, 
v primerjavi z ostalimi v tem sektorju, kjer je številka 10 %.  
 
Lahko  bi rekli, da naloge oblikovalskega tima pri Zari presegajo samo oblikovanje. 
Konstantno sledijo  potrošnikovim preferencam, prodajnim številkam, na podlagi katerih 
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prognosticirajo prodajni potencial, analizirajo življenjski ciklus določenega proizvoda, oddajo 
ponovna naročila in nove kreacije do notranjih in zunanjih ponudnikov. Predstavljajo 
nekakšen most med končno proizvodnjo  in prodajo. Te funkcije so pri ostalih modnih 
znamkah ponavadi organizirane v ločenih organizacijskih timih (Ghemawat, Nueno, 2003, 
str.10). 

2.3.8 Hitrost in sprejemanje odločitev pri Zari- prednost učečega se podjetja 
 
Poleg infomacijske tehnologije, ki je nujno potrebna za hitrost dandanašnjih podjetij, delita 
stanovitelj Zare Ortega in Castellno še dva prepričanja ( Mcafee, Dessam, Sjoman, 2004, str.  
3). (1) Zara se mora odzivati izjemno hitro na povpraševanje ciljnih strank, ki je mode 
zavestna mestna mladina. Njen okusi oblačenja se nenehno spreminjajo, so težko 
predvidlljivi, in na njih je tudi težko vplivati (ostala podjetja v modni industrij so sicer 
dokazala, da so trženje in oglaševalske kampanje lahko uspešna pri prepričanju potrošnikov, 
da kupijo prav njihova oblačila). Zgodovina pa je tudi pokazala, da omenjene akcije s strani 
podjetij niso vedno učinkovite in da se novi stili oblačenja lahko pojavijo nepričakovano. Npr. 
obleka, ki jo je glasbena zvezda nosila med podelitvijo televizijskih nagrad, ali pa  
oglaševalska kampanja, ki sicer sprva razburka javnost, nato pa zanimanost zanjo hitro upade. 
Zara hoče biti sposobna proizvajati in dostaviti takšen stil, ki je trenutno vroč na trgu in se 
raje ne zanaša na trženje prizvodov, ki so bili narejeni nekaj časa nazaj! (2) Ortega, Castellano 
in ostali managerji rajši izkoriščajo prednost  intelektualnega kapitala v celotnem podjetju. Se 
pravi znanja  vse ljudi in zupanja le teh v podjetje, kot pa zanašanje na majhno število tistih, 
ki naj bi odločali v podjetju. Managerji trgovin pri Zari  nosijo veliko večjo odgovornost, kot 
tisti v konkurečnih trgovskih verigah. Poleg običajnih nalog kot so trgovanje s strankami, 
sodelovanje z ostalimi zaposlenimi, dobavitelji in lastniki, odločajo ti managerji o tem, katera 
oblačila se bodo prodajala v trgovini in katera ne. Rajši sami naročajo proizvode, za katere 
mislijo, da se bodo prodajali dobro, kot pa sprejemajo odločitve o naročilih iz samega sedeža 
podjetja.  
 
Podobno nalogo  ima skupina ljudi v La Coruni, ki jih imenujejo »trgovci«. Ti imajo veliko 
vlogo pri tem, kaj sploh se bo oblikovalo in proizvajalo. Velik kontrast v primerjavi z ostalimi 
trgovskimi verigami je njihov oblikovalski  tim. Kolekcija, ki jo odda Zara na trg, ni bila 
skreirana s strani majhnega oblikovalskega tima. Nasprotno, kolekcija je bila skreirana, 
razširjena in modificirana skozi čas s strani timov takoimenovanih »trgovcev« in vsak od teh 
timov je odgovoren za posamezni oddelek trgovine (moški, ženski in otroški) in znotraj tega 
za specifično kolekcijo (osnovna, športna). Timi so ponavadi sestavljeni iz dveh oblikovalcev, 
dveh proizvodnih managerjev, ki so odgovorni za nakup materiala, dajo zeleno luč za 
proizvodna naročila v tovarnah in določijo cene. Druga skupina »trgovcev«, imenovani  
managerji proizvodov v trgovinah, sedijo v neposredni bližini proizvodnih timov, in 
predstavljajo glavno povezavo med La Coruno in trgovinami okoli sveta. Potujejo okoli sveta, 
opazujejo ljudi po svetu, kako se oblačijo in komunicirajo na daljavo z managerji trgovin, ter 
tako ugotavljajo, kaj se prodaja v trgovinah. Še bolj pomembno pa je to,  da poskušajo 
ugotoviti, kakšna oblačila bi se prodajala, če bi jih Zara naredila. Managerji proizvodov v 
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trgovinah poročajo, kaj so videli in posredujejo informacije naprej do oblikovalskih timov, ter 
jim tako pomagajo biti v stiku s hitro spreminjajočimi trendi in povpraševanju na trgu. Sami 
lahko vpeljejo transfer iz ene trgovine v drugo trgovino, če vidijo, da je povpraševanje po 
določenemu izdelku na enem območju nizko, na drugem območju  pa je ta isti izdelek zelo 
priljubljen med potrošniki. Tudi drugi zaposleni v krogu prodajalne  funkcije so deležni 
popolne avtonomije. Ti odločajo na primer o tem, katera  oblačila bo vsaka trgovina  naročila. 
Ko skupna naročila iz vseh trgovin prekoračijo razpoložljivost nekega proizvoda v enem 
obdobju, »trgovci« odločijo katera trgovina bo dobila oblačila in katera ne. Odločitve 
»trgovcev« običajno niso ocenjene oziroma pregledane s strani vrhnjega managementa. Zara 
verjame, da bi takšno ponovno ugotavljanje oziroma preverjanje zmanjšalo hitrost podjetja  in 
njen poudarek do decentraliziranega sprejemanja odločitev (Mcafee, Dessam, Sjoman, 2004, 
str. 3-4). 
 
2.4 Procesi v proizvodnji Zare 
 
Da bi podjetje doseglo svoje cilje in odgovorilo na povpraševanje potrošnikov kar se da hitro, 
je Zara osnovala tri krožne procese. Naročanje, dostava proizvodov ter oblikovanje in 
proizvodnja. Od teh treh procesov je  naročanje oblačil s strani trgovin najbolj precizno 
definirano in standardizirano okoli sveta. 

2.4.1 Naročanje 
 
Vsak glavni oddelek Zarine trgovine (moški, ženski in otroški) sproži naročila v La Coruno 
dvakrat tedensko. Naročilo vsebuje tako stanje števila artiklov, ki so še na razpolago, kot tudi 
zahtevo za nova oblačila, ki so na voljo. Trgovine se soočajo s striktnimi roki oddaje naročila. 
Če na primer trgovina prepozno odda svoje naročilo oziroma ga ne odda do roka, ko je 
potrebno naročilo oddati, bazirajo v La Coruni  na številki, ki se nanaša na njihovo prejšno 
prodajo. Še ne toliko časa nazaj so managerji trgovin ugotovljali primankljaj artiklov v 
trgovini na način, da so prehodli celotno trgovino in ugotovili, kaj se je prodalo s štetjem 
artiklov in pogovorom s prodajalci. Števila niso mogli preveriti na računalnikih v trgovini, 
tako je bil podrobno štetje izdelkov na prodajnih policah  edini način kako preveriti  stopnjo 
razpoložljivost izdelkov. Managerji tako izvejo razpoložljivost oblačil z uporabo dlančnikov, 
ki so povezani z informacijskim sistemom v La Coruni preko modema. Manj kot 24 ur pred 
vsakim rokom naročila je digitalna oblika naročila imenovana »ponudba« posredovana do 
dlančnikov v vseh trgovinah. Ponudba vsebuje opis in slike novih razpoložljivih proizvodov, 
kot tudi proizvodov, ki se v trgovini že prodajajo, in  so še na voljo za vsako posamezno 
trgovino. Vsaka takoimenovana »ponudba« se razlikuje od trgovine do trgovine. Razvita je s 
strani »trgovcev« in bazira na razpoložljivosti oblačil, regionalnih prodajnih številkah, 
prognozah, kaj bi se prodajalo dobro na vsaki lokaciji in ostalih fakorjih. Da bi pospešili 
naročanje, razdelijo managerji trgovin »ponudbo« v segmente in s pomočjo infrardeče 
tehnologije prenesejo ponudbo na dlačnike v vsak posamezni segment. Posamezni zaposleni 
iz vsakega oddelka uporabijo te dlančnike in izpolnijo »ponudbo« s pregledom zalog po 
trgovini. Nato posredujejo svoj segment nazaj do managerjev trgovin.  Po pregledu pošljejo 
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managerji  trgovin svojo  izpoljnjeno digitalno obliko, imenovano »naročilo«, nazaj v La 
Coruno (Mcafee, Dessam, Sjoman, 2004, str. 5-6). 

2.4.2 Dostava oblačil 
  
Za dostavo oblačil do trgovin (Slika 10) in s tem zadovoljitev njenih naročil je odgovorna še 
ena skupina takoimenovanih »trgovcev«. Ti delujejo z dvema poloma informacij. Prvi pol 
predstavljajo agregirana naročila iz vseh trgovin, ki so opravljena takoj, ko se izteče rok 
oziroma datum, do katerega morajo trgovine oddati svoja nova naročila, drugi pol pa celotna 
ponudba zalog v distribucijskih centrih, ki je na voljo. Enota zaloge blaga je definirana kot 
kombinacija oblačil, barv in velikosti. Če sta povpraševanje s strani trgovin in zaloge na drugi 
strani približno enaka za posebno enoto zaloge blaga, ni potrebno sprejemanje odločitev s 
strani »trgovcev«. Ti preprosto dovolijo inventarju, da se razdeli računalniško po trgovinah, ki 
ga potrebujejo. V primeru pa da je povpraševanje za enoto zaloge blaga večje, kot je 
razpoložljiva ponudba, določijo »trgovci« katere trgovine bodo dobile razpoložljivo zalogo in 
katere ne. Odvisno je od tega, katere trgovine so bile najuspešnejše pri prodaji tega 
določenega artikla in katere so bile prikrajšane v preteklosti. Ti »trgovci« sodelujejo tudi s 
proizvodnimi managerji pri odločitvah o prihodnji proizvodnji za vsako enoto zaloge blaga. 
Če bo povpraševanje večje kot ponudba, se bo proizvodnja temu primerno tudi povečala 
najhitreje je možno. V primeru, da bi ponudba začela presegati povpraševanje, pa bodo kar 
»trgovci« zmanjšali zahtevano nadomestilo in upočasnili dobavo novih naročil. Kot zadnje 
lahko »trgovci« pošljejo  v trgovine artikle, ki jih trgovine niso naročile. To velja predvsem  
za nove kolekcije oblačil, za katere hočejo oceniti povpraševanje. Managerji trgovin se 
zavedajo teh novih artiklov, ki prispejo v trgovine periodično. Zavedajo pa se tudi, da 
nekatera naročila, ki so jih poslali, ne bodo dobavljena, saj je povpraševanje preseglo 
ponudbo in »trgovci« so se odločili, da alocirajo razpoložljive enote zaloge blaga v druge 
trgovine. Dobava v trgovine se izvrši  v enem ali dveh dneh po sprejetju naročil. Trgovine v 
zahodni evropi dobijo blago s pomočjo tovornjakov iz španskega distribucijskega centra. 
Trgovinam, ki so bolj oddaljene (Severna Evropa, Vzhodna Evropa in Srednji Vzhod) pa 
dostavijo blago s pomočjo letal (DHL, KLM). 
 
 Slika 10: Predstavitev kolekcije oblačil v trgovini 

 

Vir: Capell, 2006. 
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Dejstvo je, da oblačila ne ostanejo dolgo v skladišču. Cilj Zare je, da proizvede artikle, nato 
pa dostavi v trgovine le tiste proizvode, ki jih trgovina potrebuje. Gre za izjemno hiter tok 
oblačil iz tovarn do distribucijskega centra in naprej do trgovin. Zarine trgovine nimajo 
prostorov, kjer bi lahko skladiščile presežno blago. Vsak oddelek Zarine trgovine pošlje 
naročila dvakrat na teden, toda različni oddelki dobijo blago v različnih dneh. Distribucijski 
center v LA Corunu je aktiven ves teden, toda najbolj aktiven je v dnevih, ko v La Coruno 
prispejo naročila za ženske artikle, saj ima ta oddelek največji delež prodaje in naročil. Samo 
dva dneva mineta, ko prispe pošiljka z letali iz Španije v trgovine v Združenih državah in 
Aziji. Čas dostave pošiljke v Evropi je še krajši. S pomočjo tovornjakov dospejo pošiljke iz 
distribucijskega centra do trgovin v manj kot dnevu. Namesto reklamiranja prepusti Zara 
vlogo komunikatorja njenim trgovinam na svetovno najbolj znanih in prestižnih lokacijah 
(Mcafee, Dessam, Sjoman, 2003, str. 6-7; Ghemawat, Nueno, 2003, str. 10).  
 

2.5. Oblikovanje in proizvodnja 
 
Kot ostali velike modne verige, predstavlja Zara konstantno novi dizajn kolekcije  na začetku 
nakupovalne sezone jesen/zima in pomlad/poletje. Kar jo razlikuje od drugih modnih 
proizvajalcev, je to, da Zara tudi med sezono kontinuirano lansira nove artikle na trg. To 
zajema tako spremembe na že obstoječih oblačilih (spremenjene barve, dodani vzorci, novi 
detaili) kot tudi popolnoma nove kreacije. Zara predstavi na leto približno 11000 novih 
artiklov, medtem ko je številka konkurence na drugi strani od 2000 do 4000. To konstantno 
predstavljanje novih kreacij omogočajo postopki v Zarini vertikalni integraciji proizvodnje, ki 
zagotavljajo kratke časovne cikle. Zara je lastnica skupine tovarn v La Coruni in v njeni 
okolici, kjer se odvijajo kapitalno intenzivni postopki proizvodnje, kot so barvanje in rezanje 
oblačil. Razrezane tkanine sešijejo skupaj v mreži lokalnih šivalnic v Galiciji in severni 
Portugalski, katerih proizvodni čas je zelo kratek. Vsa končana oblačila so poslana v Zarine 
prostore, kjer jih zlikajo, pregledajo in nataknejo varnostna varovala ter pošljejo v 
distribucijski center. Uporaba te mreže omogoča Zari kreacijo novih oblačil od samega 
kocepta do proizvodnje in distribucijo do distribucijskega centra v treh tednih. 
 
Dva dni zatem lahko oblačila že opazimo na prodajnih policah trgovin. Ta hitrost omogoča 
Zari odzivati se na hitro spreminjajoče in nepredvidljive okuse njenih ciljnih strank. Te 
hitrosti ni zmožno nobeno drugo podjetje v modni industriji. Obenem ta celoten Zarin pristop 
od oblikovanja do izpolnitve naročila in proizvodnje dovoljuje, da se jim ni treba zanašati na 
dolgoročne, točne prodajne napovedi. Informacije o tem, kako dobro se posamezna oblačila 
prodajajo dobijo od “trgovcev”, s tem pa dobijo podatek, ali naj se ta ista oblačila v prihodni 
proizvodnji še proizvajajo ali opustijo, oziroma ali naj se njihova proizvodnja poveča ali 
zmanjša. Zari ni treba napovedovati, kaj se bo prodajalo čez šest mesecev ali celo čez mesec 
dni. Sledi lahko željam kupcev, kaj ti hočejo kupiti in odgovarja na njihovo povpraševanje s 
hitrostjo, ki jo nobeno drugo podjetje ne premore (Mcafee, Dessam, Sjoman, 2004, str. 9; 
Ghemawat, Nueno, 2003, str. 10).  
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Slika 11: Zmanjšanje časovnega cikla s pomočjo tehnike hitrega odziva 
 
Sprememba časovnega cikla v proizvodnji oblačil 
 
                                       6 mesecev 
 
                                                                                                   Izdelava modelov oblačil 
 

                                                                               Skiciranje dizajna 
 
                                                                                                           Ostalo (izdelava vzorcev, potrditev                           
                                                                                                          vzorcev, proizvodnja vzorcev,                                    
                                                                                                          inšpekcija tkanin, izrez tkanin, 
                                                                                                          vezava delov, sešijte tkanin, zlikanje 
                                                                                                           tkanin, končna dela) 
 
 
 6 tednov  

 
 
 
3-4 mesece 

4 ure
4-6 dni
5-6 tednov 

4-6 tednov 

 
7-8 tednov  

 
 
 

 
 

                                       leto 1970                                                    leto 2000 
 
Vir: Ghemawat, Nueno, 2003, str. 10. 
 

2.5.1 Proizvodnji in oblikovalski (kreativni) center pri Zari 
 
Zarin edini centralizirani center za oblikovanje in proizvodnjo se drži sedeža podjetja v 
matičnem mestu La Coruna. Zgrajen je iz treh velikih dvoran za moško, žensko in otroško 
linijo. Kot večina ostalih podjetij, ki skuša minimizirati stroške dela, vodi Zari vse tri 
kolekcije vzporedno, a operativno ločene proizvodne linije. Vsaka od Zarinih proizvodnih 
linij-moška, ženska in otroška ima kreativni tim, sestavljen iz oblikovalcev, specialistov za 
nabavo, prodajo in zaposlenih odgovornih za razvoj proizvodov. Tim deluje simultano na 
proizvodih za tekočo sezono z konstantnim oblikovanjem, variiranjem proizvodov, 
dodajanjem dodatnih detajlov na proizvodih, ki veljajo za prodajne uspešnice, poleg tega pa 
nadaljujejo  razvijanje proizvodov znotraj tekoče sezone  in  za prihajajoče sezone, hkrati pa 
izbirajo in kreirajo mešanico proizvodov in tkanin, ki naj bi bile nekakšna baza za začetno 
kolekcijo. Vrhnji management je organiziral oblikovalski tim zelo plosko, z osredotočenjem 
na pazljivo interpretacijo trendov iz modnih pist,  primernih za masovni trg. Zarina trgovina 
sprejme na teden po tri klice od tržnega specialista, ki je odgovoren za vsako posamezno 
linijo. Pretok informacij je hiter, direkten  in ni moten s problemi, ki se mogoče pojavijo v 

 32



drugem kanalu oziroma liniji. To poveča odzivnost celotne verige. Zarin kader  modnih 
oblikovalcev (Slika 12), ki je sestavljen iz 260 mladih zaposlenih, sedi neposredno v bližini 
proizvodnega procesa. Gre za mlad, talentiran, modi oziroma Zari predan tim, katerih 
povprečna starost ne presega 26 let. Na  velikem, odprtem prostoru kreirajo skice in nove 
dizajne, sodelujejo z »trgovci«, in ugotavljajo katera tkanina bi predstavljala najboljšo 
kombinacijo cene in modnosti. Celotni tim je razporejen po treh linijah. Organiziran je zelo 
plosko (značilnost učeče se organizacije) in deluje neposredno v bližini specialistov za trg, 
kadra za nabavo in planerjev proizvodnje. V samem oblikovalskem prostoru so postavljene 
velike okrogle table, ki seznanjajo zaposlene s sestanki. Stene in police so zapolnjene z 
najnovejšimi modnimi magazini in katalogi. Majhni prototipi trgovin so postavljeni v kotu  
vsake dvorane in omogočajo oblikovalcem izraziti svoja mnenja o oblačilih, ki so jih sami 
skreirali (Ferdows, Lewis, Machuca, 2005, str. 1-2). 
 
Slika 12: Oblikovalski tim 

 

Vir: Kerry Capell, BusinessWeek online, 2006. 

Fizična  in organizacijska sestava treh velikih skupin tako povečuje hitrost in kvaliteto 
celotnega procesa oblikovanja. Zaposleni so takorekoč v nenehni interakciji z modo in 
ostalimi zaposlenimi, kar pospešuje nastajanje novih idej oziroma kreacij. Oblikovalci drug 
drugemu pomagajo in se učijo drug od drugega. Pri tem je vedno prisotna ozaveščenost 
doseganja takoimenovanega »ZARA stila«. Specialisti za trg, ki so v nenehnem kontaktu  z 
managerji trgovin (veliko od teh specialistov so bili sami managerji trgovin), zagotavljajo 
hitro povratno informacijo o izgledu novih kreacij (stil, barva, tkanina) in predlagajo možno 
ceno proizvoda. To omogoča Zari ustvarjanje kreacij glede na želje potrošnika. Nabavniki in 
planerji proizvodnje naredijo uvodne, a odločitvene ocene proizvodnih stroškov in 
razpoložljivih kapacitet. Mrežni timi lahko pregledajo prototip v dvorani, izberejo dizajn in 
preverijo razpoložljive vire za proizvodnjo v samo nekaj urah, če je to potrebno (Ferdows,  
Lewis, Machuca, 2005, str. 2). 
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Zara oblikuje na leto dve osnovni kolekciji, katerih razvojna faza se začne julija za sezono 
pomlad/poletje in januarja za sezono jesen/zima. Oblikovalci se udeležujejo sejmov in 
modnih prireditev  v Parizu, Milanu, Londonu in New Yorku, sklicujejo se na kataloge 
luksuznih blagovnih znamk in sodelujejo z managerji trgovin pri razvoju začetnih skic za 
kolekcijo. To poteka 9 mesecev pred začetkom sezone. Oblikovalci nato izberejo tkanine in 
ostale komplimente, ter oblikujejo okvirno ceno, po kateri naj bi določen proizvod bil prodan. 
Ti primerki so nato predstavljeni specialistom za nabavo in osebju, odgovornim za razvoj  
proizvodov. Sledi proces selekcije. Nato tim identificira proizvodne značilnosti in zahteve, ter 
se odloči ali bo proizvod proizveden znotraj podjetja ali ne, hkrati pa določijo časovni termin,  
ki bo zagotovil, da bo začetna kolekcija prispela v trgovine na začetku prodajne sezone  
(Ghemawat, Nueno, 2003, str. 10). 
 
Slika 13: Tradicionalni in Zarin proces tekstilnega oblikovanja 
 

Klasični  proces  tekstilnega oblikovanja 
 

   
Zarin process oblikovanja 

 
Kreativno oblikovanje: konstantno skeniranje 
 

     
         kreativno    
        oblikovanje

        
      preliminarno
       oblikovanje 
        

       
       oblikovanje 
        končnega  
         proizvoda 

Preliminarno oblikovanje: kopiranje in poenostavljanje 
 
Končno oblikovanje proizvoda: adaptiranje in optimiziranje 
 

 
Vir: Van der Heyden, 2006, str. 7. 

2.5.2 Oblikovanje, ki se začne s klicem 
 

Ustvarjanje oblačil pri Zari se začne s sprejetim klicom, oziroma elektronsko pošto iz trgovin. 
Zara rajši odgovarja na trenutno potrebo oziroma povpraševanje na trgu, kot pa planira 
proizvodnjo vnaprej. Nanašujoč se na povpraševanje v trgovini se Zarini  komercialni 
managerji  in oblikovalci usedejo za mizo in skonceptualizirajo izgled oblačil, določijo 
material oziroma tkanine in cene, po kateri naj bi se ta oblačila prodajala na trgu. Nato 
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skicirajo oblikovalci oblačila, specificirajo detaile in pripravijo tehnično poročilo. Ker se 
nahajajo tkanine in ostala oprema v Zarini hiši, vzame ustvarjanje primerkov zelo malo časa. 
Tako je tudi dokončni proizvod enako hitro opravljen, saj je celoten tim skoncentriran na 
enem mestu. Takoj ko sprejmejo dokončni proizvod, pošljejo navodila za ustrezno rezanje 
tkanin in ostalih materialov. Rezanje je opravljeno v Zarinih lastnih avtomatiziranih rezalnih 
obratih. Kosi materialov so nato distribuirani  do mreže delavnic, ki se nahajojo večinoma v 
Galiciji in severni Portugalski. Teh delavnic je okoli 350 in zaposlujejo približno 11000 
delavcev. Zara ni lastnica nobene od teh delavnic. Daje ustrezna navodila za hiter razrez 
tkanin, ti pa tako zagotavljajo konstanten tok kosov materiala v Zarino nadaljno proizvodnjo, 
kjer so oblačila sešita in dokončana. To, za kar porabijo ostala tekstilna podjetja ves mesec, 
uspe Zari izvesti v nekaj dneh (Devangshu, Dutta, 2002, str. 5-6). Zarin visoko tehnološki 
distribucijski sistem zagotavlja, da nobeden od ustvarjenih dizajnov ne ostane dolgo časa v 
Zarinem sedežu. Na novo ustvarjeni dizajni so distribuirani skozi distribucijski center in 
odposlani do trgovin v roku 48 ur. Vsaka trgovina dobi nato pošiljko dvakrat na teden. Hitra 
dobava novih oblačil je ena od glavnih značilnosti in prednosti pred njenimi konkurenti. 
 
2.6 Strateški management v Zari - (de)centralizirano delovanje 
 
Kljub temu da ima Zara temeljne funkcije organizirane centralizirano na sedežu podjetja v 
matični La Coruni, je njeno delovanje izrazito decentralizirano. To še posebej velja za 
sprejemenje odločitev na nižjih ravneh managementa, kar odraža visoko zaupanje vrha 
managementa, ki je vpeljalo v podjetje močno organizacijsko kuluro. Amancio Ortega, 
ustanovitelj Zare, ki ima v lasti 60 % njenega deleža, je v podjetje uspešno vpeljal vrednote 
kot so: SVOBODA, PERFEKCIONIZEM, ODGOVORNOST, HITROST, 
FLEKSIBILNOST in SPOŠTOVANJE DO DRUGEGA oziroma do MANAGEMENTA. To 
je ustvarilo zelo avtonomno in fleksibilno ter skupno kulturo  v Zari, hkrati pa dovoljuje Zari, 
da deluje horizontalno, z odprto komunikacijo brez hierarhije, kar je nasploh bistvena 
značilnost učeče se organizacije (Ferdows, Lewis, Machuca 2005, str. 3). Sam bi Zarin sistem 
poslovodenja primerjal z Hope-Fraserjevim sistemom poslovodenja. Gre za model radikalno 
decentralizirane organizacije, katere glavna značilnost je timska odgovornost za doseganje 
rezultatov. Pri vzpostavitvi timske odgovornosti za doseganje rezultatov  so osrednji dejavniki 
(Dimovski et al., 2005, str. 213-214): 

 
1. Oblikovanje jasnih smernic in okvira poslovodenja. Najbolj pomembne so vrednote 

kot so medsebojno zaupanje, izmenjava izkušenj  in prizadevanje za učenje. 
Poslovodstvo učeče se organizacije, ki podpora odločanje na nižjih ravneh 
managementa, mora: 

 
• Zagotavljati jasna načela, vrednote in omejitve, v okviru katere organizacija 

posluje. 
 
• Vzpostaviti povezovalno vlogo z jasnimi nameni poslovanja organizacije. 

 

 35



• Igrati vlogo učitelja in svetovalca, ne ukazovalca ali kontrolorja. 
 
2. Ustvarjanje klime, ki bo spodbujala vrhunske rezultate. Poslovodstvo mora: 
 

• Spodbujati doseganje rezultatov glede na relativne mere uspešnosti, saj je 
konkurenčni položaj organizacije ena največjih spodbud za zaposlene. 

 
• Zaposlenim postavljati vedno nove izzive  in spodbujati iskanje alternativnih 

rešitev. 
 

• Usklajevati notranjo, medsebojno konkurenco in sodelovanje vseh zaposlenih,  saj 
ta dejavnika soustvarjata stimulativno delovno okolje. Pri Zari se zavedajo visokih 
standardov in primerjave z najboljšimi oziroma njihovih glavnih konkurentov 
(H&M, GAP), zato zaposlujejo le najboljše kadre, ki iščejo izzive in odgovorno 
delo. To ji omogoča konkurenčne prednosti, saj sam ustanovitelj Ortega poudarja, 
da je prednost Zare v primerjavi z drugimi proizvajalci v njenih zaposlenih. 

 
3. Svoboda pri odločanju  in opolnomočenje zaposlenih. Večja pooblastila zaposlenim 

pri Zari odločanju omogočajo hitrejše odzivanje na spreminjajoče se razmere v 
tekstilni industriji  in večjo inovativnost. Odločitve o tem, kaj se bo naročilo, oziroma 
kaj se oblikovalo, niso kontrolirane s strani vrhnjega managementa. Odpravljeno je 
sprejemanje ponovnih odločitev na višjih ravneh managementa, kar nakazuje na 
popolno zaupanje managementa v zaposlene, ki prevzemajo odgovornost,  s tem pa se 
jim povečuje pripadnost podjetju. 

 
4. Odgovornost, ki jo narekuje timske struktura. Poslovodstvo učeče se organizacije  

mora ustvariti mrežo majhnih, h kupcu usmerjenih timov, ki sprejemajo odločitve in 
prevzemajo odgovornost zanje, ter izbrati kadre, ki tim dopolnjujejo in vplivajo na 
njegovo večjo uspešnost. 

 
5. Osredinjanje zaposlenih na kupce. To je ena bistvenih značilnosti vseh zaposlenih pri 

Zari, ki imajo v očeh vedno končnega potrošnika. Še posebej velja za oblikovalski tim 
pri Zari, ki uspešno sodeluje  z managementom v trgovinah in tako dobiva povratno 
informacijo o tem, kaj kupci hočejo in kaj ne. 

 
6. Oblikovanje odprtega komunikacijskega in kulturna etičnost. Odprt informacijski  

sistem posreduje informacije (strateške, konkurenčne, o trgu) vsem, ki jih potrebujejo, 
in omogoča odprto in razvidno kontrolo in hitrejše odzivanje na spremembe kot 
konkurenca. Organizacija mora omogočiti hiter pretok informacij ter spodbujati pretok 
zanesljivih informacij. 
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2.6.1 Razvoj strateških aktivnosti 
 
Zara je bila sposobna doseči odlično finančno stanje preko njenih glavnih atributov, ki 
zagotavljajo verigi konkurenčne prednosti v primerjavi z tradicionalnimi trgovci v modni 
industriji. Zara je veriga oblačil, ki deluje na drugačen način kot ostali tradicionalni trgovci. 
Ti skoraj vso proizvodnjo izločajo in se osredotočajo na distribucijo in prodajo oblačil. 
Razlog za to je dejstvo,  da je globalna oblačilna industrija delovno intenzivna in ne kapitalno 
intenzivna panoga. Modna podjetja vseskozi iščejo nižje stroške pri izločanju svoje 
proizvodnje v  države v razvoju, kjer je cena delovne sile najnižja. Zara je temu čisti kontrast! 
Je veriga, ki je razvila spremenjen (svojevrsten)  način poslovanja v modni industriji. Skozi 
celotno verigo vrednosti je značilna vertikalna integracija in visoka kapitalna intenzivnost (v 
smislu podpore informacijske tehnologije)! Vertikalna integracija je omogočila Zari močno 
prodajalsko strategijo. Ta strategija je vodila Zaro do kreiranja takoimenovane klime 
pomanjkanja in priložnosti in pa tudi do hitrega modnega procesa. Zara proizvede 60 % 
svojih proizvodov s tem, ko si lasti proizvodnjo v lastni hiši. Sposobna je biti fleksibilna v 
raznovrstnosti oblačil, številu, in frekvenci novih stilov, ki jih proizvajajo. 85 % te 
proizvodnje je proizvedene skozi sezono, kar omogoča verigi konstantno ponudbo svežih 
proizvodov, medtem ko so tradicionalni trgovci zavezani lansirati svoja naročila za 
proizvodnjo vsaj 6 mesecev vnaprej za prihajajočo sezono. Kupci vedo, da pride sveža 
ponudba na Zarine police vsaka dva tedna in najverjetneje ne bo več na voljo že na naslednji 
dan. Taka klima pomanjkanja omogoča podjetju, da proda več primerkov po polni ceni. Ta 
strategija minimizira Zarine celotne stroške, ker zniža prodajo oblačil po znižani ceni do 15-
20 %  v primerjavi s tradicionalnimi trgovci oziroma konkurenti. Njen unikaten sistem hitre 
odzivnosti, ki je skomponiran s pomočjo človeških virov  in pa informacijske tehnologije, 
dovoljuje Zari zadovoljiti povpraševanje potrošnikov bolje kot konkurenti. Izjemnega pomena 
za Zaro je je hitrost informacijskih tokov, se pravi od želja kupcev pa vse do modnih 
oblikovalcev. Zaradi tega razloga  sledi temu cilju celoten Zarin tim tako v njenih prodajalnah 
kot v proizvodnji in managementu. 
 
Zarini proizvodno-razvojni timi se udeležujejo sejmov visoke mode in drugih modnih 
prireditev, ter skušajo na takšen način razvozlati zadnje trende sezone in jih vpeljati v svoj 
dizajn. Prav tako skozi celotno sezono raziskujejo trg s tem, ko potujejo po univerzah, klubih 
in drugih ustanovah in ulicah okoli sveta in poskušajo slediti potrošnikovim preferencam in 
okusom. Gre za mlado, modnoobarvano Zarino osebje, ki pomaga interpretirati Zari željo 
potrošnika v tem trenutku! Prodajno osebje (Zarini managerji trgovin in zaposleni), ki so 
zadolženi za prodajo, sodelujejo z oblikovalci v smislu prenašanja informacij  o prodajnih 
analizah, življenjskem ciklusu proizvoda in  prodajnih trendih (trgovine). To omogoča 
oblikovalcem v Španiji razviti prave proizvode med sezono in tako zadovoljiti povpraševanje 
na trgu. Izmenjavo informacij omogoča informacijski sistem, razvit posebej za Zaro. Zarina 
komunikacijska strategija hitrega odziva je efektivna zaradi njene organizacijske in 
podjetnišje kulture. Konstanten tok informacij ustvarja v končni fazi zadovoljstvo kupcev, ki 
se vidi v povečani prodaji. 
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Ena od Zarinih strateških prednosti, ki ji prinaša konkurenčno prednost, je njen centraliziran 
distribucijski center, ki minimizira proizvodnji cikel njenih proizvodov. To petnadstropno 
skladišče se razteza na 500000 kvadratnih metrih in deluje popolnoma avtomatizirano. Zara 
ga je razvila interno v sodelovanju z Danskim dobaviteljem. Zaposluje 1200 ljudi in obratuje 
štiri dni na teden. Tako interno proizvedeni proizvodi kot eksterno gredo skozi njen 
distribucijski center. Zaradi bližine distribucijskega centra v Arteixo in proizvodnih obratov v 
La  Coruni je stroškovno zelo efektivno. Proizvodi so pregledani in poslani takoj naprej. Da bi 
povečali hitrost pošiljk, imajo sestavljen točno določen časovni plan pošiljk. Povprečen  čas 
dobave tako znotraj kot izven Evrope je od 24 do 48 ur. Direktorica logistike v Inditexu vidi 
distribucijski center pri Zari, ne kot prostor za skladiščenje, temveč kot prostor za preselitev 
blaga. Večina blaga v skladišču je le nekaj ur in še noben kos ni ostal v skladišču dlje kot tri 
dni (Ghemavat, Nueno, 2003, str. 12). 
 
Naslednja prednost Zare je v njenih minimalnih stroških za oglaševanje. Tradicionalci trgovci 
investirajo v oglaševanje 3-4 %, medtem ko Zara pičlih 0.3 %. Minimizacija oglaševalskih 
stroškov zniža celotne stroške, kar omogoča bolj ekonomično internacionalizacijo. To kaže, 
da je glavna osredotočenost Zare na njene trgovine, ki dajejo Zari imidž, ki si ga je ustvarila. 
Zato so ustvarili oddelek, ki deluje v pisarnah na najbolj ekskluzivnih in  najbolj znanih 
svetovnih lokacijah. Odgovoren je za  frekventno osvežitev in kreacijo Zarinih izložb in 
notranjega izgleda trgovin po celem svetu, ki ustvarjajo Zari v modni industriji  prestižen in 
eleganten imidž. 
 
Prednost Zare pred njenimi konkurenti je tudi v njeni internacionalizaciji. Imajo zelo širok 
ciljni trg, saj ne segmentirajo trga glede na starost in življenjski stil, kot počnejo to 
tradicionalni trgovci. Zarin ciljni trg je mlad, izobražen človek, ki ima rad modo in je čustven 
do nje. Danes imajo ljudje po svetu zaradi informacijskih kanalov, ki so na voljo, veliko več 
informacij o modi kot v preteklosti. Moda je postala globalna in standardizirana, in Zara 
izrablja to v svojo korist, medtem ko ponuja modo po zadnjih trendih. Zaradi tega razloga je 
80-85 % vseh proizvodov, ki jih nudijo relativno standardiziranih, modnih proizvodov. Zarin 
tim za trženje verjame, da se bo proizvod, ki se dobro prodaja v  modni metropoli, kot je New 
York, najverjetneje  enako uspešno prodajal v ostalih mestih kot so Milano, Sao Paulo ali 
Madrid,  odkar je moda postala globalno bolj dostopna  vsem. 

2.6.2 Nevarnosti modela vertikalne integracije 
 
Kljub temu da je Zara zgradila poslovni sistem, ki se razlikuje od ostalih tradicionalnih 
trgovcev, ima pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile njeni konstantno rast. Kar 86 % celotne 
internacionalne prodaje skupine Inditex je v Zarini domeni, kar je izredno velika številka za 
skupino, ki ima poleg Zare še 7 ostalih verig. S tem je Inditex v veliki meri odvisen od uspeha 
Zare,  kar lahko posledično hitro vpliva na propad ostalih blagovnih znamk, katerih 
financiranje prihaja iz sklopa Inditexa. Problem Zare je tudi njena penetracija na ameriški 
modni trg. Razlog je mogoče iskati v okusih Američanov, ki se razlikujejo od evropskih. Zari 
ni uspelo razviti močne verige strategije, kot ji je uspelo to v Evropi. Ta evropska strategija 
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zajema  proizvodne in distribucijske obrate, ki se nahajajo v domači Španiji in ji omogočajo 
kratke časovne cikle. Zara ni investirala v distribucijske obrate v Ameriki, kar ogroža njene 
prodajne možnosti (Ameriki velja za trg, kjer se proda 29 % vseh modnih proizvodov na 
svetu.). Kljub temu da se zavedajo, kako hitro  oskrbovati več kot 1000 trgovin po celem 
svetu, mogoče ne bodo bili sposobni v prihodnje oskrbeti vedno večjega števila trgovin širom 
sveta zaradi njenega centraliziranega distribucijskega modela. Vertikalna integracija ima več 
prednosti kot slabosti, a se morajo pri Zari zavedati njenih mej. Velikokrat vodi takšna oblika 
do nezmožnosti izvajanja ekonomij obsega, kar pomeni, da ne morejo izkoristiti prednosti 
proizvodnje večjih količin po nižjih cenah. Rezultat je veliko breme visokih stroškov, ki jih 
nosi skupina Inditex, saj je ta odgovorna tudi za visoke kapitalne investicije  v vse njene 
verige, finančno pa mora  kriti tudi razvoj tehnologije, ki je  na voljo in je primerna za 
posamezno organizacijo. 

 
Zarina hitrost in tekoča predstavitev novih kolekcij med sezono prav tako povečuje njene 
stroške. Imajo višje stroške raziskave in razvoja. Višje stroške prinaša tudi konstantna 
menjava proizvodnje tehnike, ki omogoča oblikovanje oziroma proizvodnjo različnih modnih 
linij. To pa pomeni, da morajo biti delavci vedno znova in znova trenirani ter tako  upravljati 
z novimi proizvodnimi tehnikami, kar še dodatno zvišuje stroške. Potencialna nevarnost za 
Zaro je lahko tudi zvišana vrednost eura v primerjavi z dolarjem, kar bo posledično vodilo v 
zvišane stroške za evropske proizvajalce. Zara bi v tem primeru prelevila višje stroške 
proizvodnje na kupce, kar bi se odražalo  z višjimi cenami oblačil. Nevarnost je zmanjšana 
prodaja Zarinih proizvodov, saj bi bile cene za običajnega Zarinega kupca previsoke. Na drugi 
strani pa preži nevarnost s strani njenih glavnih konkurentov, ki imajo zaradi selitve 
proizvodnje v države s poceni delovno silo veliko nižje stroške. Enega od problemov bi lahko 
predstavljala Zara sama sebi, s tem ko prodaja enako širok spekter oblačil v različnih 
trgovinah v istem mestu. To pomeni, da poskuša Zara prodajati iste proizvode, istim ljudem v 
istem mestu. V Španiji je 225 trgovin, od tega veliko trgovin v istih lokacijah v mestu, kar 
pomeni konkurenco samemu sebi. Prav tako ima skupina Inditex 544 trgovin lociranih v 
Španiji, kar je še nadaljna grožnja, saj ima večina verig skupine Inditex isti ciljni trg. 

 
Kot zadnjo potencialno in največjo  nevarnost za Zaro bi izpostavil njene glavne konkurente. 
Praktično lahko predstavlja konkurenco Zari njene široke izbire prodaje skoraj vsak trgovec. 
Zara nudi oblačila in dodatke za moške, ženske, nosečnice, otroke in dojenčke. Eden  takšnih  
konkurentov je ameriški proizvajalec oblačil Gap, ki je prav tako mednarodno prepoznaven in 
nudi enako široko izbiro oblačil z malo manj trendovskem stilom. Drugi  in Zari najbolj 
podoben ter najverjetneje najbolj nevaren proizvajalec oblačil je H&M (Hennes in Mauritz). 
Prodiranja na nove trge se lotevajo postopoma za vsako državo posebej in ne kot Zara, ki 
prodira  na različne trge istočasno. H&M je zgradil distribucijske centre v svojih mednarodnih 
lokacijah z namenom zmanjšati časovne cikle in potencialne logistične stroške. Ponudba 
njegovih oblačil je prav tako trendovska, a cenejša kot Zara. Poslužuje se velikih 
oglaševalskih kampanj, kar sicer povzroča višje stroške, a je zaradi večje prepoznavnosti 
omogočena lažja internacionalizacija  blagovne znamke (Craig, Jones, Nieto, 2004, str. 5-7). 
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SKLEP 
 
Cilj diplomskega dela je bil predstaviti  učečo se organizacijo kot odgovor na vedno bolj 
konkurenčen  in zahteven globalen trg 21. stoletja. Njen glavni in trajni konkurenčni vir 
predstavlja znanje. Gre za vir, ki se ga ne da posnemati, a ga je potebno v današnjem času 
znova in znova obnavljati, saj velja za hitro pokvarljivo blago. Vzrok za to so nepredvidljive 
spremembe, tako na strani potrošnikov kot na strani organizacij. Danes so uspešna tista 
podjetja, ki se znajo prilagajati dinamičnemu, spremenljivemu  vse bolj kompleksnemu 
okolju. Ključni izziv, ki se postavlja pred organizacijami, je oblikovanje takšne strukture, ki 
bo omogočala  razvoj posameznikov v podjetju, njihov intelektualni kapital pa bo pripomogel 
rasti celotne organizacije. Potrebna je odprava birokracije, odprava hierarične lestvice, zbrisati  
je potrebno meje med oddelki, ter omogočiti njihovo sodelovanje in s tem mreženje znanja, 
saj danes posamezniki več ne morejo biti specializirani samo za eno stvar. Potrebno je timsko 
delo na vseh ravneh organizacije. Telekomunikacijska in informacijska tehnologija je 
izbrisala prostorske meje.  V očeh vseh zaposlenih je končni potrošnik, ki postaja vse bolj 
zahteven. Potrebno je združiti na eni strani masovno proizvodnjo, na drugi  pa se individualno 
prilagajati kupcem.  
 
Prav to sem hotel prikazati na primeru tekstilne industrije, kjer je mednarodno podjetje ZARA 
še kako uspešno razvilo unikaten poslovni proces, z osredotočenostjo na končnega kupca 
oziroma njegove želje. Zato so vsekakor zaslužni njeni zaposleni, saj so se s hitrostjo, ki jo ne 
premore nobeno drugo podjetje v tej panogi, timskim delom, kreativnostjo in uporabo 
informacijske tehnologije, približali h končnemu kupcu kot nihče drug. Ne veljajo za 
inovatorje v modni industriji, a so kljub temu vodilni v njej. Za razvoj in dizajn proizvodov 
porabijo veliko manj časa kot ostali, a se njihove kreacije lahko primerjajo z kreacijami 
znanih modnih oblikovalcev. Razlika je le v ceni, kjer ponuja Zara oblačila za širši krog 
potrošnikov. V Zari ne predvidevajo, kaj se bo prodajalo na trgu, rajši reagirajo nanj in se 
odzovejo, ko so oblačila še »vroča«. Razlog je preprost. Vertikalna organizacija jim omogoča 
delovati in se odzivati na spremembe veliko hitreje, kot to počnejo njeni konkurenti v hitro 
spreminjajočen se modnem svetu. Različne poslovne funkcije sodelujejo med seboj v samem 
sedežu podjetja in prihajajo tako lažje do odločitev. Kultura podjetja narekuje, da ljudje iz 
različnih funkcij komunicirajo med sabo.  
 
Kljub temu da zgleda  recept preprost: UKREPATI HITRO; REINTERPRETACIJA 
DIZAJNA, in da ima več prednosti kot slabosti, se mnenja, da ima ta vertikalno integriran 
poslovni model in strategija rasti, kjer na mesec odprejo okoli 10 novih trgovin, svoje meje, 
saj postajajo operacije zaradi multinacionalnih dejavnosti in centraliziranega distribucijskega 
sistema vse bolj kompleksne. Zaradi višjih stroškov bo tudi Zara večino svoje proizvodnje 
morala seliti  v azijske države, če bo hotela dosegati višje marže, pri svojih izdelkih in kriti 
tako visoke operativne stroške v Evropi. Kaj se bo dolgoročno zgodilo, bo pokazal čas. 
Dejstvo pa je, da je to podjetje postalo zgled za vsa tekstilna in druga podjetja. Vzpostavilo in 
ohranilo je temeljit nadzor nad celotno verigo dodane vrednosti. Kar pa je ključnega pomena, 
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pa je seveda tisto, kar sicer kupci ne vidijo in izhaja iz same organizacije.  Govorim o  močni 
sodelovalni  in organizacijski kulturi podjetja, katere začetnik je njen ustanovitej Emancio 
Ortega, ki še dandanes prihaja v podjetje in ga lahko opazimo v klepetu z ostalimi delavci v 
podjetju. Čeprav ga ne poznam, sem prepričan, da je ZARA zanj užitek in vse njegovo 
življenje (Tajnikar, 2005, str. 15). Prav ta občutek pripadnosti podjetju je Amancio Ortega 
prenesel na ostale zaposlene in poudaril človeški vir in  njegovo znanje kot ključno 
konkurenčno prednost v današnjem poslovnem svetu.  
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