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POVZETEK
Živimo v svetu, ki ga zaznamuje izredna dinamika sprememb na trgu. Za podjetja je
pomembno, da imajo dovolj znanja in izkušenj, da lahko dosežejo uspešno rast in
konkurenčno prednost.
Rast podjetja je nujna, sploh v dolgoročnem pogledu in še posebej na trgu električne
energije, kjer dobavo električne energije že podpirajo druga podjetja. Za raziskavo bo
zanimivo izbrati eno od najbolj uspešnih podjetij in ugotoviti, kaj pri njegovem
poslovanju je ključnega za poslovni uspeh v doma in tudi v tujini.
Gen-i, d. o. o., je eno od najbolj hitro rastočih podjetij, zato bo zanimivo raziskati,
katere poslovne strategije v podjetju uporabljajo in jim omogočajo konstantno rast,
širitev na nove trge in pridobivanje novih strank.
Za novo nastalo podjetje na trgu je pomembna vzpostavitev dobre poslovne
infrastrukture za trgovanje v nadaljnje. To omogoča visoko rast podjetja in predstavlja
priložnost za razvoj prilagodljivega in konkurenčnega vodilnega položaja v prihodnosti.
Ključne besede: strategija, rast, razvoj podjetja, politika podjetja.

ABSTRACT
We live in the word with extraordinary dynamics of change in the market. For
companys it is important to have enough knowledge and experience to achieve a
successful growth and competitive strenght.
The growth of the company is necessarily in a long-term plans, especially in the
electricity market, where the electricity supply service is already covered by other
companys. For the survey it is interesting to choose one of the most successful
company, and try to find out, what is their secret to make a good business even better
in Slovenia and all over the word.
Gen-i, d.o.o. is one of the most fastest-growing company, so it is fascinating to study
which business strategies do they have and provides them constantly new costumers
and achieving new markets.
For a new company in the market, it is important to establish a good business
infrastructure for trading in the future. That enables high growth of the company and
offers the opportunity to develop flexible and competitive advantage position in the
future.
Key words: strategy, growth, development of the company, company policy.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Rast in razvoj sta za podjetja velikokrat odločilna kriterija, ki ločujeta uspešna podjetja
od manj uspešnih, saj se nahajajo na dokaj nestabilnem trgu in se vsakodnevno
soočajo s spremembami. Podjetja se največkrat soočajo s krizo, tveganjem, z
negotovostjo, likvidacijo, inovativnostjo in drugimi posebnimi okoliščinami na trgu.
Temu se lahko prilagajajo le s pravočasnimi in pravilnimi odločitvami ter s spremembo
strategije. Na trgu ni več prostora za podjetja, ki se razvojno ne spreminjajo in so pri
poslovanju omejena le na dejavnike merjenja uspešnosti podjetja, ki temeljijo
predvsem na kratkoročnih finančnih kazalnikih.
Za podjetja je pomembno, da se pri poslovanju osredotočijo na razvoj in izvajanje
strategij, ki jim zagotavljajo dolgoročen uspeh in razvoj v prihodnje. Ustrezno izbrane
strategije so torej temeljno orodje za dobro poslovanje podjetja, njihova hitra in
uspešna izvedba pa je pomembna za doseganje boljše konkurenčnosti na trgu.
Vsako strategijo se lahko interpretira kot šivanje obleke po meri podjetja, ki se po
svojih močeh in sposobnostih odziva na tržne priložnosti in temelji na viziji in realnih
ciljih, ki se na trgu uresničujejo prav v stiku med prodajalcem in kupcem (Dobovišek
2007, str. 122).
Podjetje je treba obravnavati kot celoto in pri tem upoštevati celoten proces
oblikovanja in uspešnega izvajanja strategij.
V magistrskem delu bomo opredelili temeljne, splošne, poslovne in funkcijske
strategije ter ugotavljali njihov vpliv na rast in razvoj proučevanega podjetja. Prav tako
bomo proučevali, kakšen pomen za obstoj in razvoj podjetja ima oblikovanje
posameznih strategij.
Za podjetje je ključen proces spoznavanja in opisovanja strategij, njihovo načrtovanje,
uresničevanje in kontrola, na osnovi česar je mogoče doseči večjo uspešnost in
konkurenčno prednost na trgu (Močnik 2005, str. 2).
Različni avtorji različno opredeljujejo strategijo. Beseda izvira iz grščine in je imela
prvotni pomen voditi vojno, danes pa jo v podjetjih uporabljajo predvsem v smislu
iskanja najboljše poti do postavljenega cilja (Potočnik 2002, str. 45).
V raziskovalnem delu bomo izhajali iz različne razvrstitve strategij, kjer bomo
proučevali povezavo izvedb temeljnih, splošnih, poslovnih in funkcijskih strategij na
praktičnem primeru podjetja z njegovo razvojno uspešnostjo.
Strategija običajno zajema določanje dolgoročnih, življenjsko pomembnih ciljev, smeri
in načine za doseganje teh ciljev ter alokacijo potrebnih virov (Gabrijan & Snoj 1992,
str. 93).
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1.2 Namen, cilji in osnovne trditve raziskave
Namen raziskovalnega dela bo ugotoviti pomen načrtovanja strategij in njihov vpliv na
rast in razvoj proučevanega podjetja. V teoretičnem delu bomo proučevali različne
vrste strategij, njihove značilnosti in njihovo oblikovanje. V praktičnem delu pa bomo
posebno pozornost posvetili tudi opredeljevanju, kako posamezne strategije vplivajo
na rast in razvoj podjetja. Na podlagi teoretičnega dela opredelitve strategij bomo
spoznanja preverili na primeru proučevanega podjetja in s pomočjo ugotovitev podali
predlog za nadaljnje strategije, pomembne za rast in razvoj podjetja.
Cilj raziskovalnega dela bo ugotoviti, kako pomembno za podjetje je načrtovanje
strategij za njegovo rast in razvoj. Cilj bo proučiti različne vrste strategij in s pregledom
relevantne literature preveriti teoretično izhodišče na praktičnem primeru podjetja. V
ospredju je pridobivanje informacij o tem, kako uporaba raznih strategij podjetja
prispeva k njegovemu razvoju in uspehu pri poslovanju na trgu.
Cilj empirične raziskave bo predstaviti proučevano podjetje in njegove strategije ter
ugotoviti, ali obstaja neposredna povezava med načrtovanjem posameznih strategij
podjetja in razvojno naravnanostjo podjetja. Preverili bomo tudi pomembnost pravilne
izbire strategij za nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.
Osnovne trditve:
H1: Izbira strategij je v neposredni povezavi z razvojem in uspehom podjetja.

1.3 Predvidene metode raziskovanja
Raziskovalna naloga bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V sklopu
teoretičnega dela bomo proučevali strokovno podlago različnih strategij s strani raznih
avtorjev iz literature, člankov, novejših prispevkov in drugih virov. V empiričnem delu
pa bomo te teorije preverili na konkretnem primeru podjetja Gen-i, d. o. o.
Metode, ki se bodo uporabile pri izdelavi magistrske raziskave, so:
•
•
•
•
•

metoda deskripcije,
metoda klasifikacije,
komparativna metoda,
metoda kompilacije,
metoda študije primera.

V raziskovalni nalogi bomo najprej uporabili metodo deskripcije, kjer gre za
spoznavanje odnosov in procesov pri opredeljevanju strategij podjetja. Raziskali bomo
teoretične poglede različnih avtorjev, pri čemer bomo uporabili metodo klasifikacije pri
definiranju posameznih sklopov s področja strateškega managementa.
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S komparativno metodo bomo primerjali dejstva in različna stališča s tega področja in
nato z metodo kompilacije povzeli spoznanja strokovnjakov, njihove ugotovitve glede
strategij podjetja in o tem, kako njihova izbira vpliva na razvoj in rast podjetja.
V empiričnem delu bomo uporabili metodo študije primera na konkretnem podjetju
Gen-i, d. o. o. Pri raziskavi bomo to metodo uporabili z namenom pridobitve
poglobljenega pogleda v pomembnost določitve strategij podjetja za njegovo rast in
razvoj ter za bolje razumevanje neposredne povezave določanje strategij z uspehom
podjetja.

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavljamo, da je v podjetju treba namenjati čedalje več pozornosti določanju
primernih strategij in da je načrtovanje strategij podjetja ključnega pomena za njegovo
rast in razvoj. V raziskovalni nalogi bomo v ta namen proučevali, kakšno vlogo pri
obstoju in razvoju podjetja ima oblikovanje posameznih strategij podjetja.
Predpostavljamo še, da je pri poslovanju podjetja ključno tudi vključevanje strateškega
upravljanja in načrtovanja kot pogoj za uspešno poslovanje podjetja, povezano z rastjo
in njegovim razvojem. V ta namen bomo skrbno proučili strategije in preverili njihov
pomen na konkretnem primeru podjetja.
Omejitev pri opravljanju raziskave predstavljata omejenost na eno geografsko območje
in proučevanje enega podjetja. Zaradi varovanja poslovne skrivnosti od podjetja morda
ne bo možno pridobiti in prikazati vseh podatkov. Obenem pa je omejen tudi dostop
do nekaterih želenih podatkov podjetja.
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2 OPREDELITEV STRATEGIJ PODJETJA
2.1 Definicija pojma strategija
Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od uresničevanja njegovih smotrov in ciljev.
Strategija predstavlja skupek elementov, ki so potrebni za njihovo doseganje. Ta
vključuje dejavnosti za doseganje ciljev, urejenost za doseganje ciljev in sredstva,
oziroma zmožnosti za doseganje ciljev podjetja. Dejavnost podjetja sestavljajo
pomembni programi za uresničevanje ciljev in usmeritev dejavnosti podjetja, ki
opredeljujejo koncepte, po katerih je podjetje naravnano in izvaja svoje dejavnosti, ki
so uokvirjene v poslanstvo (Tavčar 2000, str. 4).
Urejenost podjetja za doseganje ciljev sestavljajo struktura organizacije, ki opredeljuje
pristojnosti in delitev, procesi, ki obsegajo spreminjanje temeljne dejavnosti podjetja,
in sistemi, s katerimi management skrbi za delovanje podjetja. Sredstva podjetja so
lahko materialna ali nematerialna. Materialna sredstva so kapital, finančna sredstva in
drugi vložki v dejavnost, nematerialna pa so lahko znanje delavcev, izkušnje, pravice in
ugled (Tavčar 2000, str. 5).
Na ravni strateškega managementa se uresničujejo zamisli podjetja o ustvarjanju v
lastnem okolju in po ustvarjanju novih strateških možnosti podjetja. Zamisli izhajajo iz
politike podjetja in se uresničujejo s strategijami. Belak (2002, str. 144) opisuje, da
strategije opredeljujejo načine nastajanja in razvijanja podjetij ter tudi načine
ustvarjanja možnosti za to.
Za mnogo managerjev ima beseda strategija lahko več pomenov, navadno gre za
asociacijo z odlično idejo ali za način za premagovanje konkurence, pri nekaterih gre za
oboje (Waterman 1994).
Uveljavljena je tudi opredelitev strategije kot načina uresničevanja temeljnih ciljev,
poslanstva ter smotrov podjetja, kar pojmujemo kot politiko podjetja in vanjo
vgrajenih interesov udeležencev (Belak 2002, str. 144, povzeto po Kralj 1995; Pučko
1999).
V literaturi najdemo različne opredelitve strategije in ker v teoriji še vedno ni
poenotene definicije strategije, bomo v nadaljevanju predstavili nekaj teorij različnih
avtorjev.
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Tabela 1: Definicija strategije

Ackerman in
Rosenblum (1973);
Chandler (1962) in
Andrews (1971);
Koontz in
O´Donnel (1976);
Mintzberg (1994);

Definicije strategije
Strategija je celota ciljev, ki jih podjetje želi doseči v daljšem
obdobju.
Strategija je celota dejavnosti, ki jih podjetje mora uresničiti,
da bi lahko doseglo postavljene cilje. Strategija obsega cilje, ki
jih podjetje želi doseči, dejavnosti za njihovo uresničitev in
proces načrtne delitve sredstev, potrebnih za izvedbo
dejavnosti.
Strategija je sistem odločitvenih procesov, s katerimi podjetje
izbira cilje in dejavnosti za njihovo doseganje.
Strategija je celovit vzorec sprejetih in izvedenih odločitev
podjetja.
Vir podatkov: (Biloslavo 2006, str. 43).

Biloslavo (2006, str. 59–65) poudarja, da strategije, ki so vključene v strateški načrt,
niso večne ali trajne, saj se na podlagi spremenjenih okoliščin ne obnesejo, kar je
razlog, da jih je treba nadomestiti z drugimi. Povzema tudi, da se strategije opuščajo in
spreminjajo. Strategija podjetja je sestavljena iz treh elementov, ki so dejavnosti za
doseganje ciljev, urejenost za doseganje ciljev in sredstva za doseganje ciljev podjetja.
Med dejavnosti uvršča poslanstvo, programe in usmeritev delovanja podjetja.
Urejenost pa obsega strukturo podjetja, sisteme in procese kot npr. pravila vedenja za
sodelavce podjetja. Sredstva pa so lahko nematerialna in nematerialna.
Za dobro oblikovane uspešne strategije podjetja so potrebni naslednji glavni elementi,
ki so prikazani v sliki 1:
•
•
•
•

cilji,
globoko razumevanje makro in konkurenčnega okolja,
objektivna ocena virov v podjetju,
učinkovita implementacija strategije.

Cilji podjetja morajo biti predvsem merljivi, časovno določeni in dolgoročni. Z njimi so
določene prioritete v podjetju, usmerjeno je poslovanje njegovih ravni, predstavljajo
tudi izziv za podjetje.
Pri ustanavljanju strategij je pomembno poznati konkurenčno okolje ter razumeti
delovanje makrookolja.
Enega izmed glavnih elementov za oblikovanje uspešne strategije podjetja predstavlja
tudi objektivna ocena virov, kjer je treba objektivno oceniti glavne prednosti podjetja
glede na konkurenco in na drugi strani slabosti glede na konkurenco.
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Slika 1: Elementi gradnje uspešnih strategij podjetja

USPEŠNE
STRATEGIJE

UČINKOVITA IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE

dolgoročni in
enostavni cilji

globoko razumevanje makro in
konkurenčnega okolja

ocenitev
potrebnih virov

Vir: (Kregar & Brus 2011, str. 40, povzeto po Grant 2005, str. 7).

Učinkovita implementacija strategije je pogoj, da dobro zasnovane strategije podjetja
ne ostanejo samo zapisane na papirju (Kregar & Brus 2011, str. 39–40, povzeto po
Grant 2005, str. 7).
Pri strategiji gre za usmerjanje, izbiranje in diferenciacijo. Pri usmerjanju gre za
opredeljevanje vizije, ciljev in omogočanje transparentnosti namena podjetja. Pri izbiri
je v ospredju odločanje o načinu konkuriranja, na katere blagovne znamke se je treba
osredotočiti, pri diferenciaciji pa gre za odkrivanje konkurenčne prednosti in kako te
zagotavljati na dobičkonosen način (Fisk 2009, str. 118).
Ena izmed možnih klasifikacij strategij je prikazana v tabeli 2, kjer je podana razdelitev
glede na generične strategije, strategije glede na stopnjo v življenjskem ciklu izdelka,
stopnjo razvoja trga in strategije glede na konkurenčni položaj podjetja. Znotraj
posamezne klasifikacije pa so strategije še podrobneje razdelane.

6

Tabela 2: Različne strategije podjetja
Klasifikacija strategij
Generične strategije
Glede na stopnjo v
življenjskem ciklu
izdelka
Glede na stopnjo
razvoja trga
Glede na
konkurenčni položaj
podjetja

-

Vrsta strategije
strategija vodenja v stroških
strategija različnosti
strategija osredotočenja na stroške
strategija osredotočanja na različnost
strategija hitrega ali počasnega posnemanja
smetane
strategija hitrega ali počasnega prodiranja
sprememba trga izdelka, trženjskega spleta
strategije intenzivne rasti
strategije integrativne rasti
strategije rasti s pomočjo diverzifikacije
strategije razširitve povpraševanja
obrambne strategije
strategije napada
strategije zmanjšanja tržnega deleža

Vir: (Kodrin idr. 2013, str. 47–51).

V nadaljevanju bomo proučevali razvrstitev strategij po Belaku (2002, str. 144), ki
strategije tako kot večina avtorjev razvršča na temeljne, splošne, poslovne in
funkcijske.
2.1.1 Temeljne strategije
Temeljne strategije celovitega podjetja opredeljujejo globalni odnos podjetja do
lastnega okolja z izbiro svojih prihodnjih dejavnosti. Podjetje z izbiro teh strategij
opredeljuje optimalni izbor svojih prihodnjih dejavnosti in načrtuje potrebno globalno
razporeditev resursov.
Opredeljevanje osnovnih strategij zahteva inovativen pristop s poznavanjem številnih
metodoloških prijemov, s smislom za podjetništvo in temelji na političnih opredelitvah
razvoja podjetja in številnih predvidevanjih. Pri tem je portfolio analiza pomemben
pripomoček za izbiro osnovne strategije, saj omogoča prikaz gospodarskega položaja
posameznih programsko-tržnih področij (Belak 2002, str. 146).
Osnovna ali celovita strategija je naravnana predvsem na naslednja področja odločitev
podjetja (Belak 2002, str. 177 in 178):
•
•
•
•
•

razvoj portfelja strateških poslovnih področij,
razvijanje povezav med SPE-ji in o sinergijah med njimi,
uravnoteženo tveganje in tokovi dobička,
uravnoteženi denarni tokovi,
zaželeni rezultati, ki jih dosežejo enote in podjetje.
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Pri načrtovanju razvoja portfelja strateških poslovnih področij se podjetje odloča,
katere strateške poslovne enote bodo rasle in katere samo konsolidirale, katere torej
podjetje opusti in katere na novo vzpostavi v načrtovanem obdobju. V ta namen
podjetje za uresničitev portfelja opredeli za to potrebne resurse.
V podjetju so pomembne tudi odločitve o povezavah med strateškimi poslovnimi
enotami, ki bi prinašale določene sinergijske učinke, torej posebne koristi v podjetju.
Posebej dobri rezultati so na primer v primeru dobre poslovne presoje poslovodstva
podjetja, izkoriščanja učinkov navpične integracije in centraliziranega nabavljanja
poslovnih prvin. Izbira sestave strateških poslovnih enot v podjetju je pomembna, saj
vpliva na celotno tveganje podjetja, na obseg prodaje in na dobiček, ki ga podjetje
ustvari. V načrtovanem obdobju je treba določiti sprejemljivo raven tveganja in nihanje
toka dobičkov.
Pri portfeljski analizi se podjetje ukvarja z vprašanjem uravnoteženih denarnih tokov.
Strateške poslovne enote zahtevajo naložbe v povečanje zmogljivosti in obratnih
sredstev, navadno gre za rastoče strateške poslovne enote, lahko pa so tudi generatorji
denarnih sredstev, običajno v fazi zrelosti ali upadanja. Na ravni oblikovanja celovite
strategije je pomembno odločanje o razmeščanju kapitala in o povečevanju trajnega in
dolgoročnega tujega kapitala v načrtovanem obdobju.
Rezultate, ki naj bi jih v načrtovanem obdobju dosegla vsaka strateška poslovna enota
v podjetju, in rezultate podjetja kot celote je treba določiti, to pa je odvisno od
sporazuma med poslovodstvom podjetja in poslovodstvi posameznih strateških
poslovnih enot o:
• poslovnem področju poslovanja posamezne strateške enote, ki je določeno s
proizvodni in prodajnimi trgi,
• pričakovanih rezultatih posamezne strateške poslovne enote in podjetja kot
celote,
• pričakovanih omejitvah glede sodelovanja posamezne strateške poslovne
enote z drugimi,
• resursih, ki jih posamezna strateška poslovna enota dobi z ravni podjetja kot
celote in resursih, ki jih prosto pridobiva v okolju podjetja,
• spremembah v portfelju, torej strateške poslovne enote, ki bodo opuščene,
načrtovane odprodaje strateških poslovnih enot, načrtovanih skupnih vlaganj,
združitve,
• potrebnih resursov z vidika potrebnega kapitala in potrebnih novih
poslovodnih kadrov.
Iz prej opisanih navedb je razvidno, da se osnovna strategija podjetja ukvarja z
vprašanji razvoja prodajnega programa, torej z njegovim portfeljem strateških
poslovnih enot in z njimi povezanih trgov, tržnega položaja, politike rasti, vlaganja,
prevzemanja poslovnega tveganja, uspeha, ekonomskega sodelovanja, razdelitve in
osrednje ideje.
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Belak (2002, str. 179) osnovne strategije glede razvoja podjetja deli na:
• strategije nadaljnjega razvoja in rasti,
• strategije stabilizacije, normalizacije ali učvrstitve,
• strategije krčenja, dezinvestiranja ali opuščanja določenih dejavnosti.
Za uresničitev posamezne osnovne strategije sta potrebna različno angažiranje in
opremljenost nosilcev posameznih poslovnih funkcij. Vsako izmed osnovnih strategij se
lahko uporabi v različne namene, kot npr. uvajanje novih dejavnosti, trgov, sprememba
proizvajalnih načinov, na drugi strani pa opuščanje ali spreminjanje pridobivanja novih
dejavnosti, trgov, proizvodov ali storitev (Belak 2002, str. 146, povzeto po Porter 1990;
Pučko 1999).
Strategije rasti služijo za uvajanje novih proizvodov ali novih trgov, kjer je načrtovani
cilj rast podjetja, da preživi v dinamiki gospodarskega razvoja. Slika 2 prikazuje osnovne
strategije razvoja podjetja.
Slika 2: Osem osnovnih strategij razvoja podjetja

Vir: (Pučko 1999, str. 184).
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1) Strategija obdelave trga ali operativnega razvoja vključuje opustitve
proizvodov iz poslovnega programa in temelji na ohranjanju obstoječe
podstrukture proizvoda, tržne podstrukture in tehnološke podstrukture
podjetja (podkocka A).
2) Strategija razvoja trga temelji na osvojitvi novih trgov (podkocka D).
3) Strategija razvoja proizvoda temelji na uvedbi novih proizvodov v poslovni
program podjetja (podkocka E).
4) Strategija omejene produktno-tržne diverzifikacije se zavzema za uvedbo
novih proizvodov v poslovni program za nove trge (podkocka B).
5) Strategija razvoja tehnološke podstrukture temelji na izpopolnjevanju
proizvodne usposobljenosti podjetja (podkocka F).
6) Strategija omejene tržno-tehnološke diverzifikacije tudi temelji na
izpopolnjevanju proizvodne usposobljenosti podjetja in na osvajanju novih
trgov (podkocka C).
7) Pri strategiji omejene produktno-tehnološke diverzifikacije gre za
izpopolnjevanje proizvodne usposobljenosti podjetja in za uvajanje novih
proizvodov v poslovni program podjetja (podkocka G).
8) Strategija popolne, čiste diverzifikacije pa predstavlja uvajanje novih
proizvodov v poslovni program, s katerimi se osvojijo novi trgi in izpopolni
proizvodna usposobljenost (podkocka Č).
Strategije ustalitve podjetja so potrebne predvsem zaradi procesov stagnacije
gospodarske rasti in na eni strani zajemajo strategijo normalizacije stanja, na drugi pa
strategijo konsolidacije podjetja. Strategija normalizacije ali ohranitve je, ko se podjetje
ne srečuje z obstojem načrtovane vrzeli, strategija konsolidacije pa poskuša s povečano
učinkovitostjo z zniževanjem stroškov poslovnih dejavnosti odpraviti načrtovani
razkorak podjetja. Te spremembe sicer nimajo vpliva na spreminjanje temeljnih
materialnih podstruktur podjetja.
Strategija krčenja pomeni dezinvestiranje ali pa likvidiranje poslovnih področij v
podjetju. Dezinvestiranje za podjetje pomeni zmanjševanje obsega poslovne dejavnosti
podjetja, pri likvidiranju pa je možnost odcepitve določenih podružnic, kar lahko
podjetju sprošča resurse. Strategija krčenja lahko poteka v ožjem smislu, kot
zmanjševanje obsega podjetja, poteka lahko tudi strategija odprodaje, kjer je del
sredstev ali del enot podjetja odprodan, in v smislu strategije zasuka z radikalnimi
spremembami v podjetju (Pučko 1999, str. 177–191).
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2.1.2 Splošne strategije
Belak (2002, str. 144) kot splošne strategije pojmuje tiste, ki so splošno uporabne za
celovito podjetje in za posamezna poslovna in programsko-tržna področja ne glede na
raven. Splošne strategije izrazimo v temeljni in poslovnih strategijah podjetja.
Razvijanje splošnih strategij izhaja iz ponudbe, konkurence, lastnega delovanja in
resursov (Belak 2002, str. 144, povzeto po Bleicher 1995, str. 209–227):
a) v zvezi s ponudbo izhajajo strategije oženja/širjenja ponudbe svojih učinkov
ter strategije standardne/individualne ponudbe,
b) strategije v zvezi s konkurenco so defenzivne/ofenzivne oziroma
imitativne/inovativne,
c) strategije v zvezi z lastnim delovanjem predstavljajo stroškovno usmerjene
racionalizacije/strategije optimiranja dobička z doseganjem tržne uspešnosti
ter strategije avtarkičnega/vzajemnega ustvarjanja vrednosti,
d) v zvezi z resursi so alternativne strategije toge, nefleksibilne/fleksibilne
oskrbe podjetja in specializirane strategije/strategije univerzalne
opremljenosti podjetja.
Bleicher (1995, str. 209-227) glede na opisane strategijske možnosti navaja, da lahko
podjetje izbira med naslednjimi vzorci strategij:
a) v zvezi s ponudbo lahko podjetje izbira strategijo standardizirane masovne
ponudbe ali individualne naročniške ponudbe.
b) strategije v zvezi s konkurenco so lahko konformistične, defenzivne,
imitativne ali pionirske, ofenzivne, inovativne.
c) v zvezi z lastnim delovanjem lahko podjetje izbira med strategijo ustvarjanja
sinergije z notranjimi potenciali podjetja in med strategijo ustvarjanja
sinergije z vsemi, tudi zunanjimi potenciali podjetja, med katere spadajo
predvsem kupci in dobavitelji.
d) v zvezi z resursi lahko podjetje uporabi strategijo determinističnega
obvladovanja resursov ali strategijo odprte ponudbe resursov.
2.1.3 Poslovne strategije
Poslovna strategija izhaja predvsem iz podjetniških idej, vse bolj postaja tudi
uveljavljeno prepričanje, da izhaja iz zadovoljstva potrošnikov in iz procesov, ki
pomenijo vse večje zbliževanje z njimi, dobiček pa je odvisen od uvajanja izboljšanih ali
novih proizvodov (Pompe & Vidic 2008, str. 31).
V nadaljevanju Pučko (1999, str. 204–215) navaja naslednje vrste poslovnih strategij:
•
•
•
•

poslovne strategije na osnovi portfeljske matrike,
generične poslovne strategije,
poslovne strategije na osnovi krivulje življenjskega cikla proizvoda,
druge vrste poslovnih strategij.
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Poslovne strategije na osnovi portfeljske matrike
Portfeljska matrika opredeljuje štiri vrste poslovnih strategij, ki se imenujejo Zvezde,
Krave, Psi in Vprašaji. Za Zvezde je ključni cilj ohranitev tržnega deleža, za strateška
poslovna področja pa je značilna strategija vlaganja.
Druga vrsta poslovne strategije, ki ima naziv Krave, opredeljuje tekočo rentabilnost kot
primarni cilj, strateška poslovna področja ne zahtevajo novih naložb, ampak
»molzenje«.
Za razliko od poslovne strategije Krave pri Psih ni takšne rentabilnosti, postavi se cilj
določenega obsega denarnega toka, strateška poslovna področja pa dajejo denar tudi z
dezinvestiranjem.
V polju Vprašajev strateška poslovna področja zahtevajo uresničevanje strategije
vlaganja, da se jih porine v polje Zvezd, ali pa strategije dezinvestiranja, ki jih vodijo do
likvidacije.
Namen poslovnih strategij je oblikovanje strateških ciljev za posamezne strateške
poslovne skupine proizvodov, ki ustrezajo položaju posamezne strateške poslovne
skupine v portfeljski matriki in potrebam celotnega portfelja strateških poslovnih enot
podjetja.
Generične poslovne strategije
Generične poslovne strategije temeljijo na trditvi, da je bistvo poslovne strategije
opredeljevanje poti do konkurenčne prednosti z doseganjem nižjih stroškov za
posamezno strateško poslovno področje oziroma enoto podjetja.
Obstajajo tri generične strategije:
• strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti,
• strategija diferenciacije proizvodov,
• strategija razvijanja tržne niše.
Za strategijo vodenja veljata v okviru tržne podstrukture višji delež in močnejša rast
trga, sistem distribucije je naravnan na velik obseg, politika cen je agresivna,
ekonomska propaganda je manjša.
V okviru tehnološke podstrukture sta značilni velika standardizacija in unifikacija
izdelka, proizvodnja je razvita z višjo stopnjo avtomatizacije, dostop do potrebnih
surovin je ugodnejši, stroški zalog so višji. Značilna je tudi višja raven tehnološkega
razvijanja. V finančnem okviru so zagotovljeni finančni viri za večje potrebe kapitala,
dobe vračanja so daljše. V podjetju potekajo učinkoviti informacijski sistemi in tudi
sistemi kontrole stroškov v proizvodnji.
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Diferenciacija izdelkov ali storitev se lahko poveča na dva načina, in sicer lahko postane
edinstvena pri opravljanju svojih obstoječih aktivnosti ali pa poveča svojo edinstvenost
s spremembo svoje verigo vrednosti. Ovire za vstop tekmecev so praviloma visoke. Za
uspešno strategijo diferenciacije mora biti visoka učinkovitost prodaje, pozitivna
podoba o kakovosti izdelka ali storitve, zagotovljena naj bi bila najvišja kakovost
izdelkov in nadpovprečna tehnološka raven, značilna je tudi inovacijska usmerjenost.
Korist je ustvarjena, ko podjetje ustvari konkurenčno prednost z znižanjem stroškov ali
s povečanjem učinkovitosti.
Strategija razvijanja tržne niše si prizadeva za čim boljšo zadovoljitev potreb
odjemalcev. Mala podjetja poskušajo doseči konkurenčno prednost z uveljavljanjem
strategije zadovoljevanja določene tržne niše na osnovi nizkih stroškov. Podjetja
navadno niso pripravljena vlagati v nove proizvode, saj se bojijo povečanja stroškov,
zato se pojavlja poslovna nevarnost, kot je tehnološko zastaranje proizvodov, ogroža
jih tudi zniževanje cen zaradi konkuriranja.
Strategija razvijanja tržne niše temelji tudi na diferenciaciji proizvodov in je uspešna
predvsem, kjer je povpraševanje elastično in omogoča doseganje višjih cen. Podjetje
pa lahko dosega višje prodajne cene, če odjemalci cenijo dober proizvod, podjetje pa
gradi na tehnološkem razvoju.
Uspešna bi lahko bila tudi kombinacija, torej strategija zadovoljevanja tržne niše na
podlagi nizkih stroškov z diferenciacijo proizvodov, če je podjetje konkurenčno in
ponuja diferenciran, kakovosten proizvod, začetne naložbe pa omogočajo doseganje
nizkih stroškov.
Poslovne strategije na osnovi krivulje življenjskega cikla proizvoda
Poslovne strategije na osnovi krivulje življenjskega cikla proizvoda zajemajo fazo
uvajanja, fazo rasti, poslovno strategijo, fazo zrelosti in fazo upadanja.
V fazi uvajanja na krivulji življenjskega cikla se uresničuje poslovna strategija, kjer so
visoke prodajne cene, proizvodne serije male, proizvodni stroški pa visoki. Podjetje
vlaga v razvoj z namenom pridobivanja novih kupcev in tržnega deleža. Finančne vire
pridobiva pri zunanjih vlagateljih ali v tveganem kapitalu, veliko vlaga v promocijo,
poslovanje je tvegano. Dobička v tej fazi ni veliko. Konkurence tudi še ni toliko, saj
podjetje prvo uveljavlja novost na trgu in pridobi sloves začetnika in izkorišča učinek
krivulje izkušenj. Podjetje pa se lahko na drugi strani srečuje s tehnološkim in
strateškim tveganjem, ki ju lahko na koncu bolje razvijejo posnemovalci, izkoristijo
lahko tudi že del infrastrukture, ki jo razvije pionirsko podjetje.
V naslednji fazi rasti se mora podjetje odločiti predvsem, katero generično poslovno
strategijo bo uresničevalo, saj je kupcev čedalje več, konkurenca tudi narašča, zato
mora vstopati na nove trge, povečujejo se vstopne ovire. Če se podjetje ne odloči za
strategijo stroškovne učinkovitosti, mora razviti svojo blagovno znamko, torej
diferencirati proizvode ali storitve in povečati njihovo kakovost.
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V tej fazi navadno strateško poslovno področje izkazuje dobiček podjetju, s katerim
lahko ta odplača začetne naložbe. Šibka podjetja se navadno odločijo za generično
strategijo zadovoljevanja potreb tržnih niš ali pa za strategijo izstopa iz panoge.
V fazi zrelosti je poslovna strategija usmerjena v razvijanje stroškovno učinkovitega
procesa v proizvodnji, distribuciji in trženju, saj je konkurenca največja na tej stopnji.
Podjetje poskuša ohranjati svoj konkurenčni položaj, še vedno vlaga, da lahko podaljša
življenjsko dobo svojim izdelkom in storitvam, vendar izkoriščanje kapacitet pada.
Podjetja skupaj poskušajo povečati ovire za vstop v panogo, vodilno podjetje tudi s
politiko cen signalizira tekmecem, kakšna naj bo cena v panogi.
Podjetja pogosto uresničujejo strategijo vertikalne integracije, da si zagotovijo tesnejšo
povezavo med dobavitelji ali distributerji.
V fazi upadanja je močna konkurenca, kupci so dobro informirani o proizvodih ali
storitvah, vlaganje podjetja je majhno, prodajne cene se znižujejo, dobiček pada,
pojavlja se tudi že prvo izstopanje tekmecev iz panoge. Podjetje v tej fazi razvija
poslovno strategijo, ki temelji na oženju linij proizvodov ali storitev, prodajne cene se
nižajo, manjši so izdatki za promocijo, manj se vlaga v panogo.
Druge vrste poslovnih strategij
Pučko omenja še druge vrste poslovnih strategij, ki so strategije obdelave trga,
strategije razvoja trga, strategije razvoja proizvodov ali storitev ter strategije
neodvisnosti in sodelovanja.
Za strategijo obdelave trga je značilno, da strateška poslovna enota poskuša povečevati
prodajo in izboljšati obdelavo trgov. Strategija razvoja trga temelji na osvajanju novih
prodajnih trgov, strategija razvoja proizvodov oziroma storitev pa nadomešča
obstoječe proizvode. Strategija neodvisnosti narekuje odločitev podjetja v ohranjanju
poslovne samostojnosti strateškega poslovnega področja ali enote, strategija
sodelovanja pa usmerja razvijanje oblike strateškega partnerstva z drugimi podjetji.
2.1.4 Funkcijske strategije
Funkcijske strategije se osredotočajo na čim večjo učinkovitost resursov in na
povezovanje funkcijskih in nefunkcijskih dejavnosti za podporo uresničevanju celovitih
in poslovnih strategij podjetja. Funkcijske strategije so usmerjene na posamezna
poslovna funkcijska področja, ki podpirajo uresničevanje celovitih in poslovnih
strategij. Te strategije se v podjetju oblikujejo z izbiro delnih ciljev za vsako poslovno
funkcijsko področje, ki so trženje, R&R, proizvodnja, nabava, kadri, finance ter
kooperacije in priključitve.
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V nadaljevanju Pučko (1999, str. 217–220) opisuje funkcijska poslovna področja in
znotraj njih glavne poslovne dejavnike, ki določajo uspeh podjetja.
1) Konkurenca v panogi
Konkurenca v panogi je funkcijsko poslovno področje, kjer podjetje naredi pregled v
povpraševanju, v sklopu katerega so pomembni intenzivnost potreb, plačilna
sposobnost, nadomestki, struktura trga in elastičnost povpraševanja. Pomembne se
tudi prvine ponudbe, kot so struktura ponudbe, kartelni in drugi dogovori v panogi,
tehnološke rešitve, predvideni stroški in zmogljivost panoge. Predvideti je treba klimo
panoge, in sicer porazdelitev moči, vedenje podjetja v panogi, poslovno skupnost,
procese integracije in predpise.
2) Položaj trženja
Naslednje funkcijsko poslovno področje, ki ga je treba raziskati, je položaj trženja, ki
proučuje položaj podjetja na trgu in ustreznost organizacije prodaje. Pomembni so
torej delež posameznih strateških poslovnih enot, delež tekmecev in položaj izdelkov
na trgu. Pri organizaciji prodaje pa se podjetje osredotoča na tržne raziskave, politiko
cen, prodajne poti in metode.
3) Položaj proizvodnje
Položaj proizvodnje zajema ustreznost organizacije proizvodnje ter primernost
delovnih sredstev, predmetov dela in delovne sile.
4) Položaj nabave
Pri strateškem dejavniku položaj nabave se raziskuje ustreznost organizacije nabave in
razpoložljivost predmetov dela, delovne sile, razvoj novih virov surovin in energije,
strukturo nabavnega trga in predpise glede uvoza.
5) Položaj raziskovanja in razvijanja
Pri raziskovanju gre predvsem za sposobnost lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti,
možnosti za skupna vlaganja, pomembne so tudi pravna zaščita industrije ter možnosti
za uvoz licenc.
6) Položaj financ
Ta strateški dejavnik se nanaša na sposobnost pridobivanja finančnih sredstev, na
strukturo porabe sredstev in na dolgoročni problem vračanja sredstev.
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7) Kadrovski položaj
Podjetje kadrovski položaj raziskuje v smislu ustreznosti in razpoložljivosti poslovodnih
kadrov, ustreznih kadrov glede na zahteve v podjetju in glede okolja podjetja,
pomembna je tudi ugotovitev prikrite nezaposlenosti v podjetju.
Zgornji strateški dejavniki, ki jih navaja Pučko, so ključni za razvijanje funkcijskih
strategij, tudi strateško načrtovanje je bolj uspešno.
Pučko (1999, str. 224) nato z vidika strateškega upravljanja in poslovodenja opisuje
prvine spodaj opisanih funkcijskih strategij.
Strategija prodaje in trženja v podjetju
Strategija prodaje in trženja je pomembna funkcijska strategija, ki določa delo drugih
notranjih poslovnih področij v podjetju, ne vpliva pa toliko na tržne spremembe.
Razvijanje prodaje in trženja poteka z izbiro posameznih prodajnih trgov in odjemalcev,
ki jim podjetje poskuša prodati svoje proizvode. V ta namen so pomembne raziskave
trgov, analiza prednosti in slabosti podjetja, strateški cilji in predvidevanja razvojev
trgov (Pučko 1999, str. 224).
Strategija raziskovalno-razvojne dejavnosti
Raziskovalno-razvojna dejavnost podjetja razvija nove ali izboljša stare proizvode in s
tem nakupe licenc, poteka tudi priključevanje ali združevanje z drugimi podjetji. Z
uvozom kapitala ali s skupnimi vlaganji se dosežejo spremembe v proizvodnem ali
prodajnem programu, kar za podjetje lahko pomeni tudi pridobitev tehnološkega
znanja (know-how). Pomembno je tudi načrtovanje osvajanja novih trgov in obdelave
že obstoječih (Pučko 1999, str. 240).
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Strategija proizvodnje in nabave
V procesu oblikovanja strategije proizvodnje se podjetje ukvarja z odločitvami glede
proizvodne zmogljivosti, če so te primerne načrtovanemu tržnemu deležu, odloča se
tudi, ali je nekatere vrste proizvodov v podjetju bolje proizvajati ali nabavljati od drugih
ter kako v podjetju prilagajati proizvodne zmogljivosti zahtevam, ki jih postavljajo
strateški cilji. Gre predvsem za odločitve glede naložb, katere obrate bo podjetje
gradilo, načinov financiranja projektov itd. Podjetje se ukvarja tudi z načrtovanjem
potrebnih količin proizvodov ter vrste surovin in materialov, na podlagi tega naredi
tudi predračun stroškov proizvodnje (Pučko 1999, str. 255–257).
Kadrovska strategija
Strateški cilji podjetja in strategije drugih poslovnih funkcij postavljajo zahteve, iz
katerih izhaja kadrovska strategija. Načrtne strategije za odpravo pomanjkanja kadrov
v načrtovanem obdobju razvija podjetje na osnovi ugotovitve primanjkljaja s
primerjavo med predvidenimi potrebami in pregledom prihodnjega obsega
razpoložljivih kadrov. Predvidevanje obsega povpraševanja po različnih tipih kadrov in
temelji na načrtovanem obsegu proizvodnje, prodaje glede na načrtovano stopnjo rasti
produktivnosti dela, glede na načrtovane naložbe, pričakovano fluktuacijo, zahtevane
tipe kadrov in predračune (Pučko 1999, str. 263–264).
Strategija financiranja
Podjetje pri strategiji financiranja načrtuje tok denarnih sredstev, potrebna obratna
sredstva, finančna sredstva za naložbe v osnovna sredstva, povečana obratna sredstva
in rezerve, potrebne za sredstva. Podjetje načrtuje vse vire potrebnih sredstev, v
osnovi gre za načrtovanje bilance stanja sredstev in virov sredstev, na kratek rok je
treba načrtovati tudi likvidnost. Strategija financiranja se ukvarja tudi z delitvijo
načrtovanega čistega dobička (Pučko 1999, str. 271).
Nekateri avtorji menijo, da v novejših delih na funkcijski ravni podjetja ni strateškega
managementa in se na tej ravni ne opredeljujejo strategije, ampak akcijski in drugi
izvedbeni programi nosilcev teh funkcij, pod predpostavko, da so funkcijske usmeritve
vgrajene v politiko podjetja, v celovito strategijo podjetja in v strategije vseh poslovnih
in programsko-tržnih področij podjetja (Belak 2002, str. 146, povzeto po Steinmann &
Schreyoegg 1990, str. 131).

2.2 Izbira strategije in izdelava strateškega načrta
Oblikovanje strategij za podjetje ni lahka naloga, njihovo realiziranje pa je navadno še
težje kot oblikovanje. Pri tem je njihovo oblikovanje nesmiselno, če z njimi niso
seznanjeni zaposleni ali pa si jih razlagajo po svoje. Za zaposlene je ključno, da
strategijo najprej razumejo, da lahko delujejo na način, ki pripomore k uresničevanju
strategij (Dobovišek 2007, str. 152–153).
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Merilo za izbiro najboljših strategij so smotri poslovanja podjetja, predvsem strateški
cilji, najboljša strategija pa je tista, ki omogoča doseg ciljev podjetja. Podjetje za izbrani
sestav strategij izoblikuje strateški sistem načrtovanja. Večja podjetja običajno
izdelujejo še bolj podrobno sestavljene strateške načrte, ki so sestavljeni iz delnih
strateških načrtov, kot so načrt tradicionalnega poslovanja s podnačrti in razvojni načrt
s podnačrti, kot prikazuje slika 3.
Slika 3: Značilna struktura strateških načrtov podjetja

Vir: (Pučko 1999, str. 318).

Struktura dolgoročnega načrta podjetja je prikazana z raznimi načrtovanimi razvojnimi
programi, s katerimi se uresničujejo določene strategije za določena poslovna področja
podjetja. Razvojni programi sestavljajo politike, naloge in tudi predračune, kjer gre za
načrtovane akcije in pričakovane poslovne rezultate, so pokazatelji finančnih posledic
načrtovanih usmeritev podjetja (Pučko 1999, str. 316–318).
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3 DEFINIRANJE RASTI IN RAZVOJA PODJETJA
Po nekaterih avtorjih je v definicije razvoja vključen tudi pojem rast podjetja,
poudarjajo tudi njuno medsebojno odvisnost, nekateri pa ta dva pojma posebej
opredeljujejo in ju obravnavajo posamezno.

3.1 Definiranje razvoja podjetja
Razvoj podjetja je kot časovno vezan fenomen ter ima funkcijo razvoja ekonomsko
usmerjene družbe. Pomembno je, da se ustvarjajo večje koristi od ponudbe relativne
konkurence z uporabo strateških potencialov podjetja, ki so kombinacija ključnih
sposobnosti podjetja. Bleicher definira razvoj podjetja kot spreminjanje potencialov
podjetja za ustvarjanje koristi njegovih udeležencev. Po njegovi opredelitvi politika
podjetja opredeljuje pot razvoja v prihodnje, strategije pa so tiste, ki konkretizirajo to
pot (Duh & Kajzer 2002, str. 28–29, povzeto po Bleicher 1996, str. 407–408).
Razvoj podjetja se razume kot proces spreminjanja v podjetju, in sicer pri najvišjih
ciljih, zastavljenih prek politike in strategije podjetja kot pri vrednotah in vedenju
zaposlenih. Razvoj podjetja vključuje kvantitativne in kakovostne spremembe.
Kvantitativne spremembe so spremembe v prometu, podjetniško ustvarjanje
vrednosti, število zaposlenih kot tudi kakovostne spremembe, nove strateške
usmeritve, spremembe sortimenta, vključevanje vodilnih, menjava pravnih oblik ali
lastnikov in učni procesi v podjetju (Duh & Kajzer 2002, str. 30, povzeto po Pϋmpin &
Prange 1995, str. 15).
Biloslavo (2006, str. 171–172) opredeljuje razvojno politiko kot snovanje novih
temeljnih zmožnosti in sposobnost uresničevanja prek novih proizvodov za ciljno
skupino udeležencev, kar je ključno za konkurenčnost podjetja v prihodnje. Določitev
razvojne politike je po njegovem postopen proces, zato je smiselno zastaviti razvojne
cilje in preveriti, ali določena razvojna strategija omogoča doseganje cilja ob
predvidenih spremembah na trgu. Drugače je treba spremeniti strategijo, ki je
primerna za doseganje zastavljenih ciljev.
Razvoj podjetja definirata tudi Duh in Kajzer (2002, str. 30–31, povzeto po Belak 1993,
str. 162) kot kontinuiran ciljno usmerjen proces izboljševanja kakovosti struktur in
resursov, pogojev in procesov delovanja podjetja in njegovega okolja. Razvoj in rast
podjetja pomeni kvalitativno in kvantitativno spreminjanje podjetja. Belak poudarja, da
je uspešnost podjetja pogoj za njegov obstoj. Uspešnost je pogojena s kakovostjo,
kakovost podjetja pa je pogojena z razvojem.
Razvoj je opredeljen kot časovno dinamična, prostorsko razsežnostna sprememba
kakovosti in obsega. Problem razvoja je v vse boljšem zadovoljevanju interesov
udeležencev podjetja in v večanju moči podjetja za doseganje ciljev. Za podjetje je
nujno, da se prilagaja nenehnim spremembam, tudi strukturira za preživetje (Duh &
Kajzer 2002, str. 31–32, povzeto po Kralj 1995, str. 266).
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Iz razvoja podjetja izhajajo nove značilnosti in nova kakovost, gre za kvalitativno
spreminjanje, iz katerega izhajajo nove značilnosti, nova kakovost. Ugotavlja tudi, da
rast in razvoj nista neodvisna. Če je cilj učinkovitost in je vodilo delati stvari prav, je v
ospredju model rasti, če pa je cilj uspešnost in vodilo delati prave stvari, je v ospredju
model razvoja. Razvoja pa ni brez ustvarjalnosti, podjetništva, tveganja in inoviranja
(Duh & Kajzer 2002, str. 32, povzeto po Kajzer 1998, str. 44).
Tabela 3: Značilnosti rasti in razvoja
Rast
Kvantitativne spremembe
Povečanje učinkovitosti
Introvertiranost – proizvodna usmerjenost
Ekonomija obsega
»economies of scale«
Veliki sistemi
Poslušnost in rutina

Razvoj
Kakovostne spremembe
Povečanje uspešnosti
Ekstravertiranost – tržna usmerjenost
Ekonomija kakovosti in različnosti
»economies of scope«
Organizacije človeških razsežnosti
Ustvarjalni nemir in inovacije

Vir: (Duh & Kajzer 2002, str. 33, povzeto po Kajzer 1998, str. 45).

Med zgodnjim razvojem podjetja, torej med nastankom poslovne zamisli in
uveljavitvijo na trgu, se management srečuje z raznimi izzivi (Belak 2003, str. 86,
povzeto po Freier 2000, str. 6 in dalje, Stevenson idr. 1994, str. 17), kot so:
•
•
•
•
•

poslovna zamisel in poslovni načrt,
organizacijsko preoblikovanje,
razvoj produktnega portfolia,
oblikovanje stalnega jedra kupcev in
financiranje podjetja.

Pri načrtovanju razvoja podjetja velja upoštevati pravilo Chandlerja o podrejenosti
struktur strategijam in tudi novejša spoznanja o potrebni skladnosti procesov s
strukturami in strategijami. Procesi podjetja so podrejeni smotrom in ciljem, torej
politiki in strategijam. Strukture in zgradba podjetja pa so podrejene načrtovanim
procesom (Thommen idr. 1998, str. 164, povzeto po Kajzer 1993, str. 145).
3.1.1 Načrtovanje razvoja na ravni politike podjetja
Načrtovanje politike podjetja je izhodiščni namen pri načrtovanju razvoja, saj
opredeljuje temeljne, splošne in dolgoročnejše značilnosti podjetja. Politika podjetja
vsebuje poslanstvo podjetja, smotre in temeljne cilje z globalno opredelitvijo
uresničitvenih potencialov, procesov in izidov podjetja.
Poslanstvo podjetja opredeljuje vlogo in ravnanje podjetja v odnosu do njegovega
okolja. Odraža se lahko v viziji in dolgoročni zamisli podjetja. Poslanstvo se lahko tudi
spreminja s spreminjanjem dolgoročnih interesov udeležencev podjetja, v poslanstvu
so namreč razvidni vrednote in smotri podjetja.
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Smotri podjetja izražajo namen obstoja, razvoja in obnašanja podjetja. Prav tako so
tudi smotri odvisni od interesov udeležencev podjetja, podjetje ima lahko več različnih
smotrov.
Cilji podjetja pa opredeljujejo potrebne procese za uresničitev poslanstva in smotrov
podjetja, potrebnih za zadovoljitev interesov udeležencev. S procesnega vidika se
podjetniški cilji delijo na končne, vmesne in izhodiščne (Thommen idr. 1998, str. 168,
povzeto po Kralj 1995, str. 167).
Izhodiščni cilji podjetja opredeljujejo potrebno skladnost podjetniških potencialov za
dosego vmesnih in končnih ciljev podjetja. Vmesni cilji so v namen opredelitve
potrebnega ravnanja podjetja, sestavljeni so iz ciljev delovanja in ravnanja, ciljev
učinkov in izidov ter ciljev razporejanja učinkov in deleža v izidih.
Obravnavana moč podjetja pa predstavlja končni podjetniški cilj, ki omogoča obstoj in
razvoj podjetja. Ta cilj je pogojen z izhodiščnim stanjem podjetniških potencialov in
načinom delovanja ter obnašanja, za dosego pa so pri tem potrebni tudi izhodiščni in
vmesni cilji.
3.1.2 Načrtovanje razvoja na ravni strateškega managementa
Iz politike podjetja izhajajo strateške možnosti podjetja, na ravni strateškega
managementa se uresničujejo zamisli podjetja s strategijami, ki opredeljujejo načine
nastajanja in razvijanja podjetja ter načine ustvarjanja možnosti za to.
Strategija celovitega podjetja opredeljuje globalni odnos podjetja do njegovega okolja
z izbiro svojih prihodnjih dejavnosti in načrtovanjem globalne razporeditve resursov za
izvedbo teh dejavnosti.
Thommen idr. (1998, str. 174–175, povzeto po Porter 1990; Pučko 1991) opredeljujejo
različne skupine temeljnih in osnovnih strategij, med katerimi lahko podjetje izbira:
• strategije nadaljnjega razvoja ali rasti podjetja,
• strategije normalizacije ali stabilizacije oziroma učvrstitve,
• strategije dezinvestiranja, krčenja ali opuščanja določenih dejavnosti.
Opredeljevanje osnovnih strategij temelji na političnih opredelitvah razvoja podjetja in
na številnih predvidevanjih, zato je portfolio analiza pomemben pripomoček, ki
omogoča prikaz gospodarskega položaja posameznih programsko-tržnih področij
podjetja.
Na ravni programsko tržnih področij podjetja usmerjajo poslovanje poslovne strategije,
ki izhaja iz osnovnih strategij. Pri njihovem načrtovanju je pomembno pravilno
opredeljevanje programsko-tržnih področij. Ta se lahko opredeljujejo na ravni
dejavnosti, proizvodne oziroma storitvene skupine ter na ravni posameznega
proizvoda ali storitve.
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Poslovne strategije opredeljujejo cilje posameznega programsko-tržnega področja in
globalne naloge strateških poslovnih enot za dosego teh ciljev. Pri procesih načrtovanja
razvoja podjetja so v središču trgi, proizvodi in storitve.
Thommen idr. (1998, str. 176, povzeto po Mugler 1995) navajajo naslednja tipična
strateška področja, ki so pomembna za določanje strateških možnosti in strategij
podjetja:
• prodajni trgi in možne dejavnosti podjetja,
• oskrbni trgi s surovinami, z materiali, energijo, delovnimi sredstvi in potrebe
podjetja po teh resursih,
• trg delovne sile in potrebni sodelavci podjetja,
• trg kapitala in potrebne vrste kapitala.
3.1.3 Načrtovanje razvoja na ravni izvedbenega managementa
Na ravni izvedbenega managementa poteka načrtovanje izvedbenega procesa, to je
dejanskega uresničevanja programiranega razvoja, in načrtovanje izvedbene
razporeditve za uresničitev programiranega razvoja potrebnih resursov. Posamezen
program načrtovanega razvoja podjetja se lahko uresničuje z raznim številom
izvedbenih projektov. Načrtovanje razvoja podjetja na ravni izvedbenega
managementa je torej načrtovanje projektov programiranega razvoja podjetja
(Thommen idr. 1998, str. 179–180, povzeto po Hauc 1991).
Vsak projekt ima pomembno vlogo pri razvoju in rasti podjetja, omogoča večjo
konkurenčnost in boljši strateški položaj podjetja. Izvedba projekta ima naslednje
osnovne faze:
• strateško programiranje razvoja,
• faza projekta (načrtovanje in izvedba projekta) in
• eksploatacija.
V prvi fazi se preoblikujejo sprejete strategije v projekt, s katerim bo ta strategija
uresničena, sledi izvajanje projekta in nato eksploatacija, kjer se koristijo rezultati
projekta.
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3.1.4 Vrste modelov razvoja podjetja
Razvrščanje modelov razvoja podjetja po Pϋmpinu in Prangu
Podjetje se spreminja kvantitativno in kvalitativno, kar v modelih razvoja podajata tudi
Duh in Kajzer (2002, str. 66, povzeto po Pϋmpin & Prange 1995, str. 44–45), in sicer
navajata pet osnovnih tipov:
•
•
•
•
•

metamorfozni modeli,
krizni modeli,
modeli tržnega razvoja,
modeli strukturnih sprememb,
modeli spremembe vedenja.

Metamorfozni modeli opisujejo zaporedje značilnih faz, ki jih mora podjetje preiti. Pri
načinu vodenja so potrebne korenite spremembe zaradi rasti podjetja.
Krizni modeli se ukvarjajo s pojavi kriz, ki se pojavijo ob določeni starosti ali velikosti
podjetja. Krizne točke so prehod med posameznimi razvojnimi fazami. Ta model
obravnava stanje, ko podjetje, ki se je razvijalo kontinuirano, doživi občutno
spremembo.
Modeli tržnega razvoja povezujejo razvoj podjetja kot funkcijo razvoja prodajnih trgov,
razvojno stanje pa se ugotavlja s seštevkom stanj življenjskega cikla posameznih
izdelkov. Razvoj podjetja je v tesni povezavi z zunanjimi dejavniki.
Razvoj podjetja na podlagi sprememb v organizacijski strukturi in sistemih vodenja
opredeljujejo modeli strukturnih sprememb, kjer so nekatere organizacijske oblike
uspešne le med nekaterimi razvojnimi fazami.
Modeli sprememb vedenja pa povezujejo razvoj podjetja z vedenjem in naravnanostjo
za posamezno fazo. Med najpomembnejše kazalnike razvojnih stanj sodijo osnovna
usmeritev vodstva, stil vodenja in inovacijsko vedenje.
Greinerjev model rastočega podjetja
Razvoj podjetja se lahko definira tudi kot funkcija notranjih dejavnikov, kjer Duh in
Kajzer (2002, str. 69–73, povzeto po Greiner 1972, str. 38–41) opredeljujeta model, ko
rastoča podjetja preidejo pet razvojnih faz:
1.
2.
3.
4.
5.

faza: ustvarjalnost,
faza: direktivno vodenje,
faza: delegiranje,
faza: koordinacija,
faza: sodelovanje.
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Vsaka faza se srečuje z mirnim obdobjem rasti, konča pa se s krizo vodenja, zato je
naloga najvišjega vodstva, da ve, v kateri fazi se podjetje nahaja, in se pripravi na
naslednjo krizo, ki hkrati predstavlja priložnost za prihodnjo rast. Vsaka faza predstavlja
izid predhodne faze in je tudi vzrok za naslednjo fazo.
V prvi fazi je v ospredju ustvarjalnost, pretvorba ideje podjetja v nov izdelek in v
osvajanje trga, pomemben je odziv kupcev. Pri rasti podjetja pa se kmalu pojavi kriza
vodenja, ko se pojavijo naloge, ki postanejo za ustanovitelja podjetja prezahtevne.
Predvsem gre za večje proizvodne zmogljivosti, naraščajoče število zaposlenih, potrebe
po kreditiranju in financiranju ter zakonske zahteve knjigovodstva. Pojavi se potreba
po zamenjavi vodje podjetja in zamenjavi ustanovitelja podjetja s poklicnim
managerjem s potrebnim znanjem.
V fazi direktivnega vodenja podjetje vodi manager centralizirano, s funkcionalno
organizacijsko strukturo, s formalnimi specializiranimi mesti in hierarhičnimi ravnmi.
Vzpostavljeni so računovodski in delovni standardi. V rastočem podjetju se pojavijo
prizadevanja za večjo avtonomijo, predvsem managerjev na srednji ravni. Rešitev krize
je prenašanje nalog glavnega vodstva na druge.
Po uspešni decentralizaciji organizacijske strukture sledi faza delegiranja, kjer se naloge
in odgovornosti prenesejo na srednjo raven managementa, uvedejo se tudi profitni
centri. V ospredju je vpliv motivacije zaposlenih na srednji in nižji ravni na rast podjetja,
kar ima pozitivni vpliv na razvoj novih proizvodov, sposobnost prodora na trge in na
hiter odziv na ravnanje kupcev. Ko najvišje vodstvo izgublja kontrolo nad
koordiniranjem načrtov, denarja, tehnologije in ljudi iz ostalih delov podjetja, se pojavi
kriza kontrole, kjer pa je rešitev v posebnih tehnikah koordiniranja.
Četrto razvojno fazo predstavlja koordinacija, kjer so prisotni formalni sistemi
koordiniranja, načrtovanja in nadzora. Decentralizirane enote so združene v
proizvodne skupine, vsaka izmed njih se obravnava kot investicijski center, pomemben
je tudi donos vloženega kapitala v proizvodno skupino.
Težava nastane, ko med štabom in izvajalci nastaja vse večji neproduktivni
birokratizem, pojavlja se zapletenost formalnih sistemov. Rešitev te krize je v
individualnosti in inovativnosti, nasprotju formalizma.
Sodelovanje je izid predhodne faze, pojavi se več majhnih funkcionalnih projektnih
skupin. Štabi se preoblikujejo v servisne centre, sistem v podjetju pa se poenostavi,
postane bolj prožen. V ospredju so komunikacija, ustvarjalnost, spontanost in tudi
uspeh inovacij. Formalni nadzor nadomesti družbeni nadzor, veča se tudi pomen
socialnih potreb zaposlenih. Tudi ob koncu te faze se pojavi kriza, ki jo povzroča
čustvena izčrpanost zaposlenih, saj se pojavlja nenehna potreba po kreativnem
mišljenju zaposlenih, inovativnosti, zaposleni se soočajo s psihološko zasičenostjo.
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Model razvoja podjetja po Bleicherju
Duh in Kajzer (2002, str. 73–79, povzeto po Bleicher 1996, str. 446–475) v svojem
modelu, prikazanem na sliki 8, opredeljujeta razvoj podjetja kot zaporedje šestih
različnih faz:
I.

II.

III.

notranji razvoj podjetja:
1. pionirska faza,
2. faza odpiranja trga,
3. faza diverzifikacije;
zunanji razvoj podjetja:
4. faza akvizicije,
5. faza kooperacije;
notranji in zunanji razvoj podjetja:
6. faza restrukturiranja.

Vsaka faza se konča s problemom, ki je vzrok za začetek nove faze, pojavi se lahko tudi
pomik nazaj v predhodno fazo.
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Slika 4: Model razvoja podjetja po Bleicherju

Vir: (Duh & Kajzer 2002, str. 75, povzeto po Bleicher 1996, str. 439).

V prvi fazi podjetje na trg vpelje nov izdelek, vse aktivnosti so usmerjene v tehnološko
ali tržno idejo. Podjetnik je praviloma edini lastnik, v ospredju pa so inovacije in
tveganja. V tej fazi je najpomembnejše obvladovanje izzivov tekočega poslovanja, kot
so nabava, gospodarjenje z materiali, proizvodnja, skladiščenje in prodaja. V tej fazi je
velika nevarnost pojava krize, predvsem zaradi možne slabe podjetniške ideje, slabše
vodstvene sposobnosti ali pomanjkanja virov. Rešitev te krize je odpiranje trga.
Za fazo odpiranja trga je značilno sistematično pridobivanje novih odjemalcev, kar
povzroči hitro rast podjetja. Pojavijo se tudi večje potrebe po finančnih sredstvih, kar
vodi v odločitev za sprejem novih družbenikov ali za zamenjavo formalno-pravne
oblike. V podjetju, kjer je v ospredju en izdelek, je značilna funkcionalna struktura, na
področju vodenja pa poteka določanje ciljev, načrtovanje, informiranje in nadzor.
Nevarnost v tej fazi predstavljajo napake pri prilaganju zmogljivosti možne rasti, kar
daje tekmecem možnost vstopa na trg. Za podjetje sledi tudi nevarnost, če ob rasti za
prihodnost ne razvija strateških uspešnostnih potencialov.
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Odgovor na to krizo je nova faza, ki je faza diverzifikacije, kjer so v ospredju zopet
inovacije, iskanje novih tehnoloških in tržnih možnosti razvoja. V namen lažjega
obvladovanja podjetja se ustanavljajo tudi hčerinske družbe. Diferenciran strateški
program poslovnih področij zagotavlja večjo likvidnost in donosnost. V večji
diverzifikaciji pa podjetje izgublja izkušnje na področju tehnologije in trga. Odgovor na
to krizo predstavlja faza akvizicije.
V fazi akvizicije je značilen prevzem drugih podjetij, da se okrepi osnovni trg, ki ga
podjetje s svojimi zmogljivostmi ni moglo osvojiti, ali pritegne zunanje zmogljivosti.
Posledica je združevanje v koncerne, pridobljena podjetja se podredijo matični družbi,
sistemi vodenja pa morajo spoštovati zahteve vodstva hčerinskih družb. V tej fazi lahko
prihaja do razhajanj med pričakovanji in realnostjo integracije objektov akvizicije,
problemi pa lahko preobremenijo vodstvene sposobnosti. Rešitev izhoda iz te krize je
vrnitev v predhodno fazo ali pa v naslednjo fazo kooperacije.
Faza kooperacije predstavlja vstopanje na proizvodna ali tržna področja s sklepanjem
kooperacijskih razmerij z enim ali več kooperacijskimi partnerji. Deli podjetja se
vključijo v skupno podjetje (»joint ventures«). Za sodelovanje z drugimi podjetji je
treba vzpostaviti koordinacijske mehanizme za usklajevanje interesov. Pogosto pride
do sporov na kulturnem področju, kar zahteva podjetniško in partnersko vedenje z
obeh strani. Sčasoma lahko pride tudi do prekinitve pogodb, kar pa za pogodbenega
partnerja ne pomeni enakih posledic. Razlog za prekinitev je predvsem v
spreminjajočih se ciljih politike podjetja, spreminjajo se tudi strategije in managerji.
Podjetje, ki je pridobilo koristi iz prekinitve, se lahko odloči za akvizicijo preostanka
projekta, drugo podjetje pa se lahko odloči za restrukturiranje.
Podjetje, ki se odloči za odhod iz neuspešne kooperacije, se lahko stečaju izogne samo
z obnovo lastne aktivnosti. Z notranjim restrukturiranjem se opustijo poslovna
področja, ki stagnirajo, podjetje pa poskuša doseči donosnost in likvidnost. Drug
primer notranjega restrukturiranja je, ko podjetje odkupi lastno vodstvo in motivira
zaposlene za obnovo. Če podjetju ne uspe, preostane še možnost zunanjega
restrukturiranja v obliki prevzema. Podjetje izgubi samostojnost, preide v drugo
podjetje ali se ga proda po delih.
Model idealnotipskih konfiguracij po Pϋmpinu in Prangeju
Duh in Kajzer (2002, str. 79–83, povzeto po Pϋmpin & Prange 1995) opredeljujeta štiri
faze razvoja podjetja, prikazane na sliki 9:
1.
2.
3.
4.

faza: pionirska,
faza: rastoče podjetje,
faza: zrelo podjetje,
faza: podjetje na preobratu.

Razvoj podjetja poteka v obliki S-krivulje ustvarjanja koristi, v preobratu pa je
prihodnost podjetja v nevarnosti, zato je pomembno, da se nenehno odkrivajo nove
poslovne možnosti. Razvoj posameznega podjetja poteka neenakomerno.
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Podjetje lahko z rastjo hkrati delno prilagaja strukture in sisteme, vendar potreba po
koreniti spremembi čez čas privede podjetje do temeljite reorganizacije.
Slika 5: Življenjski cikel podjetja po Pϋmpinu in Prangeju

Vir: (Duh & Kajzer 2002, str. 81, povzeto po Bleicher 1995, str. 133).

Pionirsko podjetje predstavlja navadno manjše podjetje po številu zaposlenih, prometu
in ima skromen program proizvodov. Organizacijska struktura ima največ tri
hierarhične ravni, komunikacije pa potekajo neformalno, podjetnik kot pionir
večinoma odloča sam.
Prednost pionirskega podjetja je v hitrem odločanju, hitrejši je tudi prehod od ideje do
proizvodnje. Tudi pripravljenost delavcev za delovne napore je velika. Na drugi strani
pa se pojavljajo tudi slabosti, kot so slaba opremljenost z viri, odvisnost od osebnosti
podjetnika, manjši obseg poslov in odvisnost od temeljnega posla.
V primeru, ko ima podjetje več poslovnih možnosti, osvaja nove trge, znižuje stroške in
izkorišča organizacijske potenciale, se to nahaja v fazi rastočega podjetja. Med drugim
pa je moč zaslediti vse večje oddaljevanje od osnovnega posla, vodstvene naloge pa
postajajo vse bolj zapletene. Na začetku faze je značilna funkcijska organizacijska
struktura, nato se pojavi potreba po decentralizaciji vodstva, kar je značilno za
divizijsko strukturo. Vodenje lastnika zamenja manager, vzpostavi se tudi formalni
sistem vodenja, kjer se naloge prenesejo na nižje ravni managementa. Pojavljata se vse
bolj zapleteno vodenje in verjetnost premajhne finančne osnove.
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Podjetje je v fazi zrelosti, ko je donosno in ima velikoserijsko proizvodnjo, lastnina pa je
razpršena med ljudmi. Značilna je večdimenzionalna organizacijska struktura, ki
omogoča odziv na spremembe, sistem pa se še naprej dograjuje. Poslanstvo in
strateški programi so izid sistematičnega načrtovanja. Podjetje se opira na poslovne
zmožnosti, ki so v fazi zrelosti, kar povzroči proces stagnacije predvsem zaradi
manjšega optimiranja poslovnih dejavnosti, večje birokracije in boja za oblast.
Ko postane podjetje neproduktivno in se znajde v težavah, se nahaja v fazi preobrata.
Za podjetje v preobratu sta značilna zaton tržnih in tehnoloških poslovnih možnosti ter
okostenelost notranjih struktur. Vodstvo je pri vodenju togo, komunikacije potekajo po
formalnih kanalih, tudi podjetniškega koncepta za prihodnost nimajo zasnovanega.
Posledično je podjetje prisiljeno k racionalizaciji stroškov, zanemarja se kakovost
proizvodov, kar znižuje promet. Podjetju grozi stečaj, zato je potrebna revitalizacija,
sprememba v pionirsko ali rastoče podjetje.
3.1.5 Vplivni dejavniki na razvoj podjetja
Razvoj podjetja lahko proučujemo z vplivom različnih dejavnikov razvoja. V
nadaljevanju je raziskovan vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov na razvoj podjetja
(Duh & Kajzer 2002, str. 42–49, povzeto po Pučko 1996).
Pučko med zunanjimi dejavniki navaja splošne pogoje gospodarjenja v narodnem
gospodarstvu, morebitno zunanjo ekonomijo, obstoječe tržne priložnosti, rast panoge
in značilnosti panoge podjetja. Med pomembne dejavnike uvršča tudi relativni tržni
delež, kjer gre za odnos tržnega deleža podjetja do tržnega deleža največjih tekmecev.
Notranji dejavniki podjetja imajo ključen vpliv na njegov razvoj. Od njih je odvisno,
katere zunanje nevarnosti podjetje pravočasno zazna in katere priložnosti zna
izkoristiti.
Uspešna so tista podjetja, ki težijo k maksimizaciji rasti ob zadovoljivi stopnji
rentabilnosti, pri tem pa sta rast in razvoj odvisna od širine poslovnega programa.
Poslovni program obsega predvsem prodajni in proizvodni program, dejavnik pa je
pomembnejši v pogojih stabilnega gospodarstva.
Med notranje vplivne dejavnike spadajo tudi ekonomija velikega obsega, kakovostna
upravljalno-poslovodstvena struktura podjetja in organizacija gospodarske celice.
Upravljalne in vodstvene sposobnosti se delijo na podjetniške, ki so potrebne za nove
projekte, in na operativno-vodstvene, ki so pomembne za razvoj obstoječega
poslovanja.
Razpoložljivost temeljne sestavine in njihova razmestitev v podjetju predstavljata tudi
pomemben del vplivov na razvoj podjetja. V ospredju je dejavnik nepolno zasedenih
temeljnih sestavin, ki se uresničuje z izkoriščanjem ekonomije obsega in velikosti.
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3.2 Definiranje rasti podjetja
V praksi se pojma rast in razvoj velikokrat zamenjujeta ali pa sta sinonima, zato so v
nadaljevanju predstavljene tudi nekatere teorije o rasti podjetja znanih avtorjev.
Definiranje rasti podjetja
Duh in Kajzer (2002, str. 29–30, povzeto po Bleicher 1996, str. 489) opredeljujeta, da je
rast v ekonomskem smislu povezana s spremembo velikosti podjetja, kjer pa se poraja
vprašanje tudi o optimalni velikosti podjetja. Velikost podjetja, ki je opredeljena s
prihodki, bilančno vsoto ali s številom zaposlenih, ne upošteva tržnih deležev, zato
velikost podjetja v teoriji nima enotnega pojmovanja.
Drug pogled pojmovanja rasti podjetja nudi Kajzer, ko rast opredeljuje s procesom
količinskega povečanja pojava brez kakovostnih sprememb, ki je le faza življenjskega
cikla podjetja (Duh & Kajzer 2002, str. 32, povzeto po Kajzer 1998, str. 44).
Hitra rast podjetja ima pozitiven učinek na zaposlene, jih dodatno motivira in obenem
prispeva k boljši podobi pri strankah, saj si vsakdo želi sodelovati s čim bolj uspešnim
podjetjem in kupovati storitve od tistih, ki se lahko pohvalijo s čim večjimi uspehi
(Adams 1996, str. 67).
Iskanje in ustvarjanje možnosti za nenehno rast in dobičkonosnost podjetja morata biti
v središču razmišljanja vsakega podjetnika, saj rast poslovanj izhaja iz temeljnih
potencialov podjetja in mora biti ustrezno načrtovana in vodena (Bertoncelj idr. 2011,
str. 21).

3.3 Dejavniki rasti in razvoja podjetja
V nadaljevanju Pučko (1999, str. 39–48) razlaga managersko hipotezo, ki rast opisuje
kot smoter gospodarske organizacije, kjer podjetje teži k maksimizaciji rasti ob
zadovoljivi rentabilnosti. Podjetje z rastjo ohranja svoj položaj na trgu, pridobiva
stabilnost in ugled. Rast podjetja lahko poteka s pomočjo samostojne, notranje rasti ali
s pomočjo zunanje, eksterne rasti. Notranja rast podjetja pomeni, da se povečuje
obseg poslovanja, zunanja rast pa nastane z združevanjem dveh ali več podjetij v eno
podjetje ali s priključitvami obstoječega podjetja k drugemu podjetju.
Rast podjetja v tržnem gospodarstvu je po Pučku odvisna od zunanjih in notranjih
dejavnikov podjetja. Zunanji dejavniki rasti podjetja so splošni pogoji gospodarjenja v
narodnem gospodarstvu, značilnosti panoge podjetja, obstoječe tržne priložnosti in
zunanja ekonomija.
Na rast in razvoj podjetja v večji meri vplivajo še notranji dejavniki razvoja. Na podjetje
imajo pomemben vpliv razpoložljivost določene temeljne sestavine in njihova
razmestitev v podjetju, organizacija gospodarske celice in ekonomija velikega obsega.
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Organizacija gospodarske celice vključuje organizacijsko strukturo in spreminjanje
organizacijskih procesov, kjer je ključen dejavnik rasti in razvoja podjetja kakovostna
upravljalno-poslovodstvena struktura v podjetju. Vpliv ekonomije obsega pa je odvisen
od uspešnosti kombiniranja z dejavnikom poslovne fleksibilnosti v gospodarski
dinamiki.
Ena od ključnih smernic uspešnega poslovanja podjetja je upoštevanje načela
prednosti kakovosti pred dobičkom, saj ta velikokrat predstavlja skušnjavo
managerjem pri poslovanju, kar na dolgi rok predstavlja oviro na poti uspeha (Horžen
2005, str. 32).

3.4 Modeli sprememb v rasti in razvoju podjetij
Podjetje tekom poslovanja, v procesu rasti in razvoja, doživlja razne spremembe, ki jih
različni raziskovalci opredeljujejo z raznimi modeli rasti in razvoja. Eden izmed znanih
modelov je Churcill-Lewisev model, ki se nanaša predvsem na novo podjetje v
začetnem obdobju rasti in razvoja. Razvojne stopnje novega podjetja so po navedbah
avtorjev Churcill in Lewis naslednje:
•
•
•
•
•
•
•

razvojna faza obstoja,
faza preživetja,
faza uspeha,
faza dezangažiranja,
faza rasti,
faza poleta,
faza zrelosti virov.

Glavna značilnost prve faze razvoja je pridobivanje odjemalcev in zagotavljanje
dobaviteljev. Glavne naloge opravlja lastnik, organizacijska struktura podjetja je
enostavna. V fazi preživetja ima podjetje že dovolj odjemalcev za obstoj, v enostavni
organizacijski strukturi pa že ima vključeno vodjo prodaje ali vodjo proizvodnje.
Največkrat prevzame to nalogo eden izmed članov družine. Donosnost podjetja je še
slaba, če ostane v tej fazi, pa lahko tudi propade.
Iz faze preživetja podjetje preide v fazo uspeha, ko ustvarja že dovolj denarnih
presežkov za reinvestiranje. Podjetje se postavi pred odločitvi, ali naj lastniki podjetja
izstopijo iz podjetja in ali naj podjetje raste. Podjetje tudi uvaja funkcijsko
organizacijsko strukturo, še vedno pa lastnik odloča o ključnih odločitvah podjetja.
Fazi uspeha lahko sledi faza dezangažiranja ali faza rasti podjetja. Pri fazi
dezangažiranja podjetje uresničuje strategijo ustalitve, naloge podjetja pa prevzamejo
funkcijski poslovodniki. Podjetje se pretvori v družbeniško obliko. Podjetnik ima v
rokah vso oblast, nadzorni svet pa ostaja brez prave moči. Pri fazi rasti podjetnik
sprejme tveganje hitre rasti podjetja in se zadolži. V ospredju je timsko delo,
poslovodstvo se tudi ukvarja s prihodnostjo podjetja. Ustanovitelj oblikuje
organizacijsko strukturo.
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Fazo rasti nadomesti faza poleta, kjer se podjetje sooča z vprašanjem, kako hitro rasti
in kako poskrbeti za to potrebno financiranje podjetja. Še vedno je funkcijska
organizacijska struktura, lastnik še vedno nadzoruje podjetje, če ni sposoben voditi
podjetje, ga tudi proda. Nadzorni svet pa se profesionalizira. Pristojnosti so
porazdeljene najvišjemu poslovodstvu podjetja.
Po fazi rasti podjetje preide v fazo zrelosti, kjer je značilno, da je podjetje že veliko in se
lahko pojavljajo problemi pri nadziranju dobička in podjetnosti. Za podjetje je značilna
funkcijska organizirana delniška družba (Pučko 1999, str. 50, povzeto po Hunger &
Wheelen 1993, str. 375–378).

32

4 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA, GEN-I, D. O. O.
4.1 Opredelitev poslovanja podjetja Gen-i, d. o. o.
Leta 2006 sta pogodbo sklenila družbenika Istrabenz-Gorenje, d. o. o., ki se je leta 2011
preimenoval v IG energetski sistemi, d. o. o., in GEN Energija, d. o. o., lastništvo pa je
razdeljeno enakovredno, vsak ima 50 % delež. Gen Energija, d. o. o., je v 100 % lasti
države, IG energetski sistemi, d. o. o., pa so v 100 % lasti Petrola, d. d., Ljubljana.
Značilen je enotirni sistem upravljanja družbe. Leta 2009 je bila oblikovana blagovna
znamka Poceni elektrika za gospodinjske odjemalce in v septembru 2012 blagovna
znamka Poceni plin.
Osebna izkaznica podjetja
Polni naziv podjetja: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o.
Skrajšano ime družbe: GEN-I, d. o. o.
Sedež družbe: Vrbina 17, SI-8270 Krško, Slovenija
Osnovni kapital matične družbe: 15.877.610,00 EUR
Velikost družbe: velika gospodarska družba
Način upravljanja: enotirni
Vodstvo družbe predstavljajo dr. Robert Golob, ki je predsednik uprave družbe, Martin
Novšak, ki je njegov namestnik, dr. Igor Koprivnikar, član uprave, pristojen za
trgovanje, in član uprave mag. Andrej Šajn. Člane uprave imenuje skupščina na predlog
posameznega družbenika.
Vrednote podjetja
Temeljne vrednote podjetja so spoštovanje, odgovornost, predanost, povezovanje in
prilagodljivost. Podjetje se zaveda tveganj pri poslovanju, jih prevzema z vso
odgovornostjo ter se v največji možni meri prilagaja raznim situacijam na trgu. Podjetje
spodbuja predanost zaposlenih vrednotam podjetja, hkrati upošteva njihove želje in
potrebe pri delu.

4.2 Dejavnosti podjetja Gen-i, d. o. o.
Podjetje Gen-i, d. o. o., je najhitreje rastoče podjetje na področju trgovanja z električno
trgovino v Sloveniji, prodira tudi na trge srednje in jugovzhodne Evrope.
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Glavne dejavnosti podjetja so:
• trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom,
• odkup električne energije od proizvajalcev,
• prodaja električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem.
Prodaja poteka v smeri vseh tržnih odjemalcev v okviru blagovnih znamk Poceni
elektrika in Poceni plin. Septembra 2012 je podjetje postalo prvi neodvisni tržni
ponudnik zemeljskega plina v Sloveniji.
Gen-i, d. o. o., na trgu električne energije in zemeljskega plina deluje globalno,
trgovanje poteka na organiziranih trgih prek trgovalnih platform z dvostranskimi
pogodbenimi odnosi, z borznim trgovanjem pa zagotavlja cenovno optimizacijo
globalnega portfelja. Gen-i, d. o. o., ostaja vodilni trgovec z električno energijo na trgih
jugovzhodne Evrope, postaja tudi vse prodornejši na trgih zahodne Evrope.
Slika 6: Pregled nakupnih količin v letu 2013 po trgih

Vir: (Interno gradivo podjetja).

Glavni nakupni trgi elektrine energije so Nemčija, Madžarska in Slovenija, sledita jim
Bolgarija in Srbija.
Glavni prodajni trgi so Nemčija, Avstrija, Italija in Slovenija, sledijo jim Madžarska,
Makedonija, Grčija, Turčija, Hrvaška, Srbija, Kosovo, Albanija in Črna gora.
Slika 7: Pregled prodanih količin v letu 2013 po trgih

Vir: (Interno gradivo podjetja).
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Gen-i, d. o. o., je bil leta 2013 prisoten na 18 različnih trgih srednje in jugovzhodne
Evrope. Podjetje Gen-i ima svoja hčerinska podjetja na trgih Avstrije, Italije, Nemčije,
Madžarske, Romunije, Bolgarije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne gore,
Makedonije, Kosova, Albanije, Grčije in Turčije.
Slika 8: Lastniška struktura podjetja

Vir: (Interno gradivo podjetja).

Ob koncu leta 2013 je bilo podjetje prisotno na 18 trgih z električno energijo in 5 trgih z
zemeljskim plinom. Leta 2013 se je tudi razširilo na nove trge. Z električno energijo se
je vzpostavila infrastruktura na Češkem, Slovaškem in v Turčiji, z zemeljskim plinom pa
se je razširila na trg Avstrije, Madžarske in Hrvaške.
Gen-i, d. o. o., je svoj položaj utrdil z delovanjem na 12 evropskih borzah, nadgradil je
aktivnosti s prisotnostjo na treh novih borzah, ICE, CEGH in CEEGEX.
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Leta 2013 je podjetje utrdilo položaj največjega dobavitelja električne energije v
Sloveniji in tudi položaj največjega kupca električne energije iz elektrarn na obnovljive
vire ter enot za soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom. V
Sloveniji je Gen-i, d. o. o., med 18 dobavitelji drugi največji dobavitelj z 9 % tržnim
deležem.

4.3 Značilnosti poslovanja podjetja
Za Gen-i, d. o. o., je značilno mednarodno trgovanje z električno energijo na številnih
borzah in organiziranih platformah z električno energijo, značilne so različne oblike
bilateralnega trgovanja. Za uspeh je pomembno dobro poznavanje lokalnih in globalnih
trgov.
Gen-i, d. o. o., je prvo slovensko podjetje, ki po definiciji ne sodi med javne delniške
družbe, vendar kotira na Ljubljanski borzi in si je na tak način zagotovilo financiranje.
Ima 25,7 % tržni delež v Sloveniji in ostaja največji dobavitelj električne energije
končnim odjemalcem, je tudi drugi največji ponudnik zemeljskega plina.
Podjetje se ukvarja s trgovanjem z električno energijo in zemeljskim plinom, odkupuje
električno energijo od proizvajalcev ter prodaja električno energijo in zemeljski plin
končnim odjemalcem. Ob koncu leta 2013 je bilo podjetje prisotno na 18 trgih z
električno energijo in na 5 trgih z zemeljskim plinom. V poslovnem letu 2013 je
ustvarilo 1,28 milijarde EUR prihodkov in 9.868 tisoč EUR čistega poslovnega izida.
Tabela 4: Ključni kazalniki poslovanja podjetja Gen-i, d. o. o.

Vir: (Interno gradivo podjetja).
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Struktura zaposlenih
Število zaposlenih vsako leto narašča, v letu 2013 je naraslo za 26,3 %. Povprečna
starost zaposlenih je bila v letu 2013 36 let. Malo manj kot dve tretjini sta stari od 25
do 35 let.
Graf 1: Starostna struktura zaposlenih

Vir: (Interno gradivo podjetja).

V podjetju je zaposleno tudi veliko visoko izobraženih sodelavcev, okoli tri četrtine
zaposlenih ima vsaj IV. stopnjo izobrazbe. 14,1 % pa je zaposlenih z magisterijem ali
doktoratom.
Graf 2: Izobrazbena struktura zaposlenih

Vir: (Interno gradivo podjetja).

Na ravni srednjega managementa je od zaposlenih 52 % žensk, v zaposlitveni strukturi
sta deleža žensk in moških približno enakovredna.
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4.4 Organizacijska struktura podjetja Gen-i, d. o. o.
Delovanje osnovnih področij podpirajo skupne službe pod neposrednim okriljem
uprave, v okviru posamezne organizacijske enote pa delujejo posebne strokovne
službe, specializirane za posebnosti izvajanja dejavnosti posamezne enote.
Slika 9: Organizacijska struktura podjetja

Vir: (Interno gradivo podjetja).

Podjetje ima službe organizirane na več specializiranih področij, zato se te delijo na
oddelke, prikazane na sliki 13. Organizacijska struktura podpira optimalno izvajanje
poslovnih strategij.
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Organizacijska struktura je prilagodljiva, podjetje ima tudi učinkovito informacijsko
podporo, kar omogoča zagotavljanje profesionalnih storitev za učinkovitejše
upravljanje porabe električne energije po optimalnih cenah. To podjetju omogoča
krepitev prisotnosti na območju energetskih trgov držav južne in jugovzhodne Evrope.
Struktura sredstev in obveznosti podjetja
Podjetje Gen-i, d. o. o., ima centralizirano financiranje in odločanje, ostaja edino
odgovorno za financiranje celotne skupine Gen-i, kar obsega vire financiranja s strani
bank, denar, zbran na kapitalskem trgu, in določajo se instrumenti zavarovanja. Dobra
razdelanost je še posebej pomembna z vidika preglednosti pri poslovanju z bankami in
ostalimi poslovnimi partnerji.
Tabela 5: Struktura sredstev in obveznosti v letih 2012 in 2013

Vir: (Interno gradivo podjetja).

Podjetje Gen-i, d. o. o., je imelo v letu 2013 vsaj še 30–40 % likvidnostnih rezerv.
Sredstva so v minulem letu za 26 % presegla kratkoročne obveznosti, kar kaže na dober
likvidnostni položaj podjetja. Podjetje ob koncu leta 2013 ni imelo zapadlih
neporavnanih obveznosti do svojih partnerjev.
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Svoje finančne potrebe pokriva s kreditnimi linijami pri bankah in z izdajo komercialnih
zapisov. V letu 2013 je podjetju uspelo dodatno povišati denarni tok iz poslovanja za
4,5 mio. EUR, kar je 46 % več kot leta 2012. Obseg terjatev se je v letu 2013 rahlo
povečal, saj se je povečal obseg prodaje končnim odjemalcem, kar je povzročilo
povečanje terjatev zaradi Fair Value Hedge accountinga, ki je varovana postavka fizične
prodaje za prihodnja leta. V bilanci stanja je prikazana pod terjatvami.
V letu 2013 je podjetje sodelovalo z devetimi bankami, od tega s tremi novimi. Fiksni
krediti so znašali 6 mio. EUR, ostalo pa so revolving krediti. V februarju je podjetje
poiskalo nove vlagatelje z izdajo 30 mio. komercialnih zapisov in postalo prvo
slovensko podjetje, ki ne sodi med javne delniške družbe in mu je uspel tak način
financiranja. Podjetje se financira večinoma iz obratnega kapitala, kar posledično
pomeni kratkoročen dolg, ki se obnavlja v povprečju na 10 mesecev. Finančni dolg je
leta 2013 znašal 37 mio. EUR, zaradi relativno visokega dobička iz poslovanja pa mu je
uspelo zvišati raven kapitala.
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5 PROUČITEV ZAČETNE IN OBSTOJEČE POLITIKE PODJETJA
GEN-I, D. O. O., TER NJEGOVIH IZBRANIH STRATEGIJ
5.1 Opredeljevanje začetne politike podjetja
Politika podjetja mora biti na eni strani dolgoročno usmerjena ter se na drugi strani
prilagajati tržnemu gospodarstvu, težiti mora k lastnemu razvoju, ta pa upošteva
povpraševanje trga (Devetak 2007, str. 238).
5.1.1 Začetna vizija podjetja
Naloga vodstva v vsakem uspešnem podjetju je, da utemelji svojo dolgoročno vizijo, ki
je miselno-realističen pogled v globalno tržno prihodnost podjetja, v njegovo tržno
poslanstvo, cilje, ambicije in druge podjetniško-vodstvene izkušnje (Bunc 2007, str. 88).
Začetna vizija podjetja je bila vzpostavitev druge najmočnejše bilančne skupine v
Sloveniji, ki združuje pet funkcij. To so učinkovito obvladovanje tveganj odkupa,
trgovanje in prodaja električne energije, optimalno trženje proizvedene energije,
nudenje kakovostnih storitev oskrbe z električno energijo ter optimizacija njihovih
nabavnih poti. Podjetje je začetno vizijo uresničevalo z vodenjem in s koordiniranjem
bilančne skupine z vključitvijo vseh proizvodnih virov z namenom doseganja optimalne
prodaje in obvladovanja tveganj. Vizijo je uresničevalo tudi s širitvijo infrastrukture za
potrebe mednarodnega poslovanja, z nudenjem inovativnih produktov, s prilagodljivo
organizacijsko strukturo in korektnim odnosom do poslovnih partnerjev in kupcev,
delovno okolje pa omogoča profesionalno rast zaposlenih (Pocenielektrika.si 2007).
Slika 10: Bilančna skupina GEN-I

Vir: (Pocenielektrika.si 2007, str. 14).

41

5.1.2 Poslanstvo podjetja ob njegovi ustanovitvi
Poslanstvo je razlog za obstoj podjetja, predstavlja korist, ki jo podjetje prinaša okolju.
S poslanstvom se kaže predvsem tržna usmerjenost podjetja na kupca in družbena
usmerjenost na družbo oz. okolje. Za podjetje je ključno, da so s poslanstvom
seznanjeni vsi zaposleni, ki ga tudi uresničujejo in jih pri delu motivira, s poslanstvom
so navadno seznanjeni tudi kupci in javnost (Habjanič & Ušaj 1998, str. 20).
Poslanstvo podjetja Gen-i, d. o. o., je na začetku temeljilo predvsem na profesionalnem
pristopu, znanju in ustvarjalni energiji in tako učinkovito tržilo električno energijo, ki je
bila proizvedena v skupinah družbenikov. Na ta način je podjetje obvladovalo tveganja,
nudilo kakovostne storitve končnim odjemalcem in obvladovalo stroške nakupa
električne energije (Pocenielektrika.si 2007).
5.1.3 Začetni smotri podjetja
Med smotre podjetja štejejo poslanstvo, namere in cilji. Poslanstvo je razlog za obstoj
podjetja in to je ob nastanku podjetja dobro razvidno, z razvojem pa se pogosto izgubi,
kar je lahko nevarnost za njegov obstoj (Jančič 1990, str. 80).
V začetku svojega delovanja je podjetje poslovalo s srednje velikimi in velikimi
odjemalci, kjer je bil letni odjem večji od 1 GWh, njegov namen pa je bil, da svoje
aktivnosti razširi še na poslovanje z majhnimi porabniki ter s cenovno ugodnejšimi
pogoji dobave poveča konkurenčnost v Sloveniji. Tako je bil namen podjetja s svojim
proizvodom strankam omogočiti optimizacijo nakupa in obvladovanje stroškov porabe
električne energije.
5.1.4 Prvotno postavljeni cilji podjetja
Lastniki presojajo managerje najbolj po tem, kako uspešno podjetje določa cilje.
Lastniki navadno določajo le najbolj temeljne cilje, ki zajemajo povečevanje vrednosti
podjetja, donosnost in njegovo rast. Dobro postavljeni cilji morajo biti dosegljivi,
spodbudni, merljivi in alternativni (Tavčar & Vidic 1996, str. 8).
Cilji podjetja temeljijo na poslanstvu, določajo, kaj želi podjetje doseči, vsak cilj pa
vsebuje odgovore na vprašanja, kaj, koliko in kdaj moramo nekaj doseči. Cilji se tudi
vmes spreminjajo, in sicer glede vsebine in roka izpolnitve (Potočnik 2002, str. 44–45).
Temeljne cilje je mogoče izraziti kot prihodnje aktivnosti, želena stanja in kombinacijo
obojega. Prihodnje aktivnosti lahko zajemajo proizvodnjo določenega izdelka, nabavo
pri določeni ciljni skupini in prodajo na določenem geografskem območju. Želena
stanja zajemajo stopnjo rentabilnosti, produktivnosti, povračilo vlaganj, čisti dohodek,
splošni in relativni delež (Gabrijan & Snoj 1992, str. 123).
Eden izmed ključnih začetnih ciljev podjetja je bilo povečanje učinkovitosti poslovanja,
kar je bilo aktualno predvsem po združitvi podjetij Istrabenz-Gorenje, d. o. o., in IG
Prodaja, d. o. o., značilna je bila tudi kadrovska okrepitev.
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Podjetje si je v letu 2007 postavilo cilj, da bo nadaljevalo z rastjo poslovnih prihodkov
in povečalo prodane količine, z vzpostavitvijo novih hčerinskih družb pa je v ospredju
tudi večji obseg trgovanja na tujih trgih.
V letu 2006 so v povprečju sklepali dvoletne pogodbe o nakupu električne energije in v
želji po stabilni rasti in razvoju so si postavili cilj doseganja daljših pogodb z viri
proizvodnje električne energije, čemur so bile podrejene tudi vse lastniške in
organizacijske spremembe družbe. Eden od temeljnih ciljev podjetja je bil razvoj lastne
bilančne skupine, ki kupcem zagotavlja cenovno učinkovitost in celovito oskrbo z
električno energijo, na drugi strani pa proizvodnim virom pregleden in učinkovit odkup
električne energije.
Gen-i, d. o. o., je svoje poslovanje v letu 2006 usmeril v nadaljnji razvoj dejavnosti
dobave električne energije in si zadal doseči cilj cenovne konkurenčnosti in zanesljive
oskrbe z električno energijo.
Začetni ključni cilji delovanja družbe GEN-I, d. o. o., so bili (Istrabenz, d. d., 2006):
• trženje električne energije tako v Republiki Sloveniji kot na trgu EU in JV
Evrope,
• prodaja električne energije končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji,
• dispečiranje proizvodnih virov,
• učinkovito obvladovanje tveganj pri prodaji vse električne energije, s katero
bo razpolagalo podjetje, pridobljene tako od GEN energije kot iz obstoječih in
prihodnjih pogodb, pridobljenih na trgu z električno energijo v Sloveniji in na
tujih trgi,
• nadgrajevanje obstoječe bilančne skupine.

5.2 Začetne strategije podjetja
Ob zgoraj opredeljeni začetni politiki podjetja Gen-i, d. o. o., bodo v nadaljevanju
razdelane strategije podjetja, ki jih je to uporabilo pri svojem poslovanju in so razvojno
vplivale na spremembe v prihodnje.
5.2.1 Temeljne strategije pri ustanovitvi podjetja
V letu 2006 je bila ključna strateška usmeritev podjetja v iskanje dolgoročnih in
neposrednih povezav s proizvodnimi viri z namenom doseganja večje stabilnosti in
učinkovitosti delovanja na trgu. Pri tem se je podjetje trudilo vzpostaviti vse potrebno
za uspešno obvladovanje tveganj in za zagotavljanje cenovne učinkovite celovite
oskrbe z električno energijo.
Na začetku poslovanja podjetja je osnovna strategija podjetja temeljila predvsem na
širitvi mednarodnega trgovanja, za kar je bila potrebna nadgradnja infrastrukture za
sodelovanje na mednarodnih borzah in avkcijah za čezmejne prenosne zmogljivosti. Že
začetni cilji podjetja so bili usmerjeni v politiko rasti in v spreminjanje mednarodnega
trga z namenom širitve svoje dejavnosti.
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V letu 2006 je podjetje delovalo na trgu dobave električne energije končnim
odjemalcem, ki spadajo v segment srednjih in malih podjetij, in tako prispevalo k večji
konkurenčnosti slovenskega energetskega trga. Poleg Slovenije so v letu 2006
pomembno tržišče predstavljali tudi trgi, kot so Avstrija, Nemčija, Italija in države
nekdanje Jugoslavije.
Začetni prodajni program podjetja je temeljil predvsem na povečanju obsega
poslovanja in na večjem številu sklenjenih transakcij, pri čemer sta ključna širitev
aktivnosti in prenos poslovanja na nove trge. Podjetje je v letu 2006 sklenilo posle v
vrednosti 2,85 TWh električne energije.
Od 1,09 TWh nakupljene električne energije je na slovenskem trgu podjetje odkupilo
0,15 TWh, preostale pa na trgih Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije ter Bosne
in Hercegovine. Gen-i, d. o. o., je v letu 2006 prodal 1,77 TWh električne energije, od te
skupne količine je je bilo na slovenski trg prodane 1 TWh, ostale količine pa predvsem
na trgih Avstrije, Nemčije, Italije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne Gore in
Albanije. Podjetje je razširilo svoje sodelovanje na že več kot 40 trgovskih partnerjev.
Ob sklepanju dolgoročnih pogodb nakupa električne energije je podjetje začelo nuditi
tudi svetovalne storitve in informiralo kupce o možnostih cenejšega nakupa električne
energije. Glede na zgoraj opisano razvoj podjetja temelji na strategiji nadaljnjega
razvoja in rasti, kar je razvidno že iz začetnega poslovanja podjetja, saj je ta usmerjena
v krepitev infrastrukture za potrebe mednarodnega poslovanja, kar prispeva k
spreminjanju trga in omogoča širitev poslovanja podjetja.
5.2.2 Splošne začetne strategije
V opisu spodaj bodo na podlagi teoretične opredelitve predstavljene predvidene
splošne strategije, ki so postavljene glede na značilnosti proučevanega podjetja in jih
podjetje nima nikjer zapisanih.
Na začetku poslovanja podjetje v zvezi s ponudbo še ni imelo razvitih blagovnih znamk,
ponujalo pa je storitve dobave električne energije predvsem srednje velikim in velikim
odjemalcem, ki imajo letni odjem večji od 1 GWh, kasneje je to razširilo še na segment
majhnih porabnikov. Tako je podjetje za svoje stranke razvilo več proizvodov, ki so se
razlikovali po stopnji tveganj, ki jih nosi kupec, in tudi po naboru storitev.
V letu 2006 je podjetje v zvezi s konkurenco vstopilo na trg dobave električne energije
in razširilo svoje delovanje na segment majhnih porabnikov, torej srednjih in malih
podjetij, kar je bistveno pripomoglo k večji konkurenčnosti na slovenskem trgu.
Mednarodno trgovanje in samostojen nastop na evropskih trgih z električno energijo
sta za podjetje ključnega pomena, da pa bi bilo to omogočeno, mora biti dobro
razvejana infrastruktura in pridobljene vse ustrezne licence in dovoljenja, potrebna za
trgovanje in prodajo električne energije.

44

Podjetje je celotno poslovanje prilagodilo uresničevanju vseh potrebnih pogojev za
utrditev položaja alternativnega ponudnika električne energije in vsekakor še za
povečanje konkurenčnosti na trgu, pot za dosego tega cilja pa je izbira ofenzivne,
napadalne strategije marketinškega boja. Pomembno vlogo pri vsem tem ima
povečanje ekonomije obsega še v prihodnje in podpora naprednih informacijskih
orodij, s katerimi podjetje uspešno obvladuje tveganja.
V letu 2007, potem ko je podjetje pomnilo leto 2006 po izjemnih uspehih, si je to v
zvezi z lastnim delovanjem zadalo nadaljevanje svoje rasti, tako po obsegu prodanih
količin električne energije kot tudi po poslovnih prihodkih. Podjetje se zaveda
pomembnosti mednarodnega trgovanja, že v letu 2006 je s tem namenom sodelovalo
že z več kot 40 trgovskimi partnerji na širšem geografskem področju od Nemčije do
Grčije.
V zvezi z resursi podjetje na začetku nima lastnih proizvodnih virov, ampak sklenjene
dolgoročne in srednjeročne pogodbe o zakupu električne energije. Podjetje si je s
ciljem širitve poslovanja obetalo tudi vključitev novih proizvodnih objektov in
povečanje količine odkupa.
Velik slovenski del električne energije se je proizvedel v Nuklearni elektrarni Krško,
poseben partnerski odnos pa je temeljil z največjo kogeneracijo v Sloveniji, s
Termoelektrarno Toplarno Ljubljana. Del odkupa električne energije je potekal tudi od
kvalificiranih proizvajalcev, to je od kogeneracij z visokim izkoristkom in proizvodne
enote na obnovljive vire energije.
5.2.3 Prvotno postavljene poslovne strategije
V Sloveniji je bila električna energija včasih dobrina, ki so jo prodajali le pooblaščeni
monopolni trgovci, nov energetski zakon pa je omogočil, da se je trg električne energije
odprl in je električna energija postala blago, ki se s primerno licenco lahko prodaja.
Nekoč se je električno energijo pojmovalo kot dobrino javnega značaja, sedaj pa se jo
obravnava kot predmet trgovanja.
Poslovne strategije na osnovi portfeljske matrike
Podjetje je že na začetku poslovanje usmerilo v krepitev in širitev infrastrukture za
potrebe mednarodnega trgovanja s proizvodi električne energije in čezmejnimi
prenosnimi zmogljivostmi, v ta namen ponuja tudi napredne in inovativne proizvode
odjemalcem na trgu.
Že po prvem letu je rast podjetja presegla vsa pričakovanja, tržni delež na domačem
trgu se je podvojil, na vzhodnih trgih pa je podjetje tudi pridobivalo pomembno vlogo
pri nakupu in prodaji električne energije.
Leto kasneje, torej 2007, je podjetje začelo silovito osvajati tudi nove trge, saj je
ekonomija obsega tista, ki zagotavlja konkurenčne cene.
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Gen-i, d. o. o., je sistematično povečeval delež odkupljene električne energije, širil
mednarodno mrežo in tako utrdil položaj najmočnejšega poslovnega sogovornika
kvalificiranih proizvajalcev v Sloveniji, poslovna strategija podjetja pa je temeljila na
vlaganju.
Generične poslovne strategije
Že na začetku poslovanja je bilo hitro moč zaslediti povečevanje rasti in uspeha
podjetja, kar pa gre pripisati primerni strategiji diferenciacije storitev, razvoju
zahtevnih naprednih proizvodov, ki so bili zasnovani na izkušnjah, pridobljenih na
zahodnih razvitih trgih in na lastnem znanju podjetja.
Pomemben je bil tudi velik preskok iz položaja dobavitelja elektrine energije v
svetovalno podjetje z namenom nudenja podpore svojim strankam. Podjetje je
učinkovitost prodaje večalo tudi z ozaveščanjem in informiranostjo odjemalcev glede
možnosti menjave dobavitelja. V letu 2007 je imelo še višje cilje, želelo se je preizkusiti
tudi v dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem.
Tudi tehnološka raven podjetja se je skladno s širitvijo poslovanja nenehno
izboljševala, uvedlo je primerne informacijske sisteme in vpeljalo elektronske
dokumentne sisteme za nemoten pretok informacij.
Poslovne strategije na osnovi krivulje življenjskega cikla proizvoda
Poslovne strategije na osnovi krivulje življenjskega cikla proizvoda zajemajo fazo
uvajanja, fazo rasti, poslovno strategijo, fazo zrelosti in fazo upadanja.
Gen-i, d. o. o., je izjemno hitro prešel v fazo rasti, saj se je že na začetku preoblikovala
lastniška struktura, podjetje se je organizacijsko preoblikovalo, povečalo osnovni
kapital in si tako še izboljšalo svojo vlogo poslovnega subjekta na trgu.
Na začetku svojega poslovanja je podjetje nenehno vlagalo, okrepilo svoj delovni
kolektiv, z odpiranjem novih trgov pa se vedno hitreje in prilagodljivo odzivalo na
spremembe. Postalo je najhitreje rastoče podjetje na področju trgovanja z električno
energijo v Sloveniji in hkrati zelo intenzivno delalo na širjenju poslovanja na trge
srednje in jugovzhodne Evrope.
V prvih treh letih se je za okoli 150 % povečala povprečna rast prihodkov prodaje in
tudi nad 100 % je poskočila rast prodanih količin električne energije. Tako je podjetje
pričelo z uresničevanjem cilja povečevanja konkurenčnosti in nenehnim razvojem
storitev po konkurenčnih cenah.
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5.2.4 Začetne funkcijske strategije
V nadaljevanju bodo predstavljene tudi nekatere pomembnejše funkcijske strategije,
kot so strategija prodaje in trženja v podjetju, strategija raziskovalno-razvojne
dejavnosti, strategija proizvodnje in nabave, kadrovska strategija in strategija
financiranja.
Strategija prodaje in trženja v podjetju
V letu 2006 je podjetje razširilo svoje poslovanje tudi na trg Nemčije, Italije, Avstrije,
Makedonije in Albanije. Povečal se je obseg poslovanja, podjetje je začelo krepiti svoj
tržni položaj.
Začetna prednost podjetja, po kateri naj bi se odlikovalo, je predvsem preseganje
običajnega odnosa prodajalec – kupec, v luči svojih odjemalcev je postal partner in
svetovalec, nudil je pomoč pri optimizaciji nabave in pri učinkovitem obvladovanju
stroškov električne energije.
Na začetku poslovanja je podjetje pri prodaji razvilo več proizvodov, ki so se med seboj
razlikovali po stopnji tveganj, ki jih je nosil kupec, in po naboru storitev, ki so mu bile
ponujene. Gen-i, d. o. o., je prodajo povečeval predvsem s ponudbo zahtevnejših in
naprednejših proizvodov, ki kupcem omogočajo razpršitev cenovnih tveganj ob
sklenitvi dolgoročnejših pogodb nakupa električne energije.
Poleg tega je v ospredju uspešnega poslovanja tudi možnost nudenja svetovalnih
storitev in storitev informiranja odjemalcev s strani podjetja, predvsem glede ugodnih
trenutkov nabave, kar je pomembno na izredno volatilnem trgu električne energije.
Podjetje Gen-i, d. o. o., pri svojem poslovanju nudi inventivne storitve in zanesljivost
pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Ta standarda kakovosti sta ključna in podjetje
od njih ne odstopa.
Strategija raziskovalno-razvojne dejavnosti
Ključnega pomena za začetni uspeh podjetja je bila združitev kapitala in znanja. V letu
2006 se je podjetje GEN energija, d. o. o., združilo z dvema velikima slovenskima
korporacijama, Istrabenzom in Gorenjem, kar je pomagalo pri vzpostavitvi celotne
infrastrukture za učinkovito obvladovanje tveganj pri odkupu električne energije.
Razvita so bila orodja za znatno izboljšano natančnost napovedovanja porabe in
zniževanje stroškov odstopanj. Tudi infrastruktura za čezmejno trgovanje je
pomembna za uresničevanje strategij, saj zagotavlja vse cenovne podatke in
informacije, ki jih podjetje potrebuje za najučinkovitejšo rabo proizvodnih virov.
Z rastjo poslovanja je podjetje v letu 2006 še dodatno nadgradilo trgovalnoinformacijski sistem IOPT, ki je uporaben za vodenje vseh sklenjenih poslov, položajev
portfeljev, razpošilja vozne rede in napoveduje cene na likvidnih trgih. S tem sistemom
podjetje spremlja tveganja in izdeluje poročila o trgovanju.
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Podjetje je razvilo projekt Energetsko varčna šola, v katerega je bilo vključeno okoli
50 osnovnih in srednjih šol. Cilj tega projekta je bilo poučiti mlade o učinkoviti in varčni
uporabi električne energije ter o razvoju, prijaznemu do okolja, saj na mladih svet stoji
in jih je še kako pomembno vključiti v razmišljanje o energiji, o okoljskem in
ekonomskem vidiku, kar je povezano s trajnostnim razvojem.
Z dnevnim trgovanjem podjetje dosega mnoge prednosti, kot so npr. doseganje zadnjih
popravkov in optimiziranje trgovanja, pri poslovanju pa je podjetje začelo uporabljati
tudi številne vzvode dinamičnega trgovanja na trgu na debelo. Med te sodijo sklepanje
dolgoročnih in srednjeročnih terminskih fizičnih in finančnih pogodb, s katerimi
ohranja razpršenost portfeljev, zakup čezmejnih prenosnih zmogljivosti in upravljanje s
cenovnimi tveganji.
Gen-i, d. o. o., ima poleg slovenske vzpostavljene bilančne skupine tudi na tujem in je
aktiven na organiziranih trgih, borzah in posredniških platformah, kar poveča odzivnost
in prilagodljivost na trgu.
Strategija proizvodnje in nabave
Podjetje Gen-i, d. o. o., ima zaposlene, ki so svetovalci nabavnih oddelkov odjemalcev,
kar posledično zagotavlja optimizacijo nabave in učinkovito obvladovanje stroškov
električne energije. Pri tem se je podjetje trudilo vzpostaviti vse potrebno za uspešno
obvladovanje tveganj in za zagotavljanje cenovne učinkovite celovite oskrbe z
električno energijo.
Podjetje je širilo mednarodno mrežo in tako utrdilo svoj položaj na trgu. Velik slovenski
del električne energije se je proizvedel v Nuklearni elektrarni Krško, poslovalo pa je
tudi z največjo kogeneracijo v Sloveniji, s Termoelektrarno Toplarno Ljubljana.
Del odkupa električne energije je potekal tudi od kogeneracij z visokim izkoristkom in
proizvodne enote na obnovljive vire energije. Od 1,09 TWh nakupljene električne
energije je podjetje na slovenskem trgu odkupilo 0,15 TWh, preostalo pa na trgih
Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.
Podjetje je razširilo svoje sodelovanje na že več kot 40 trgovskih partnerjev. V letu
2006 je bila ključna strategija podjetja usmerjena v iskanje dolgoročnih in neposrednih
povezav s proizvodnimi viri z namenom doseganja večje stabilnosti in učinkovitosti
delovanja na trgu.
Kadrovska strategija
Vsako podjetje se zaveda, da gredo zasluge za učinkovito poslovanje na trgu pravilni
izbiri kadrov in da se mora temu posvetiti veliko pozornosti. Podjetje ima na dan 31.
12. 2006 redno zaposlenih samo 20 delavcev, in sicer 8 na področju trgovanja z
električno energijo, 6 na področju prodaje električne energije odjemalcem in 2 redno
zaposlena člana uprave v okviru štiričlanskega poslovodstva družbe.
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Slika 11: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2006

Vir: (Interno gradivo podjetja).

Podjetje je že na začetku poslovanja dalo velik poudarek na razvijanje delovnih
sposobnosti in tudi na osebnostni razvoj vsakega zaposlenega, kar tudi nagrajuje.
Zaposleni imajo urejeno tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Gre predvsem za mlad
kader, možnost praktičnega dela dobijo tudi študentje v okviru študentskega dela. V
letu 2007 se je ob širitvi poslovanja kolektiv družbe še dodatno okrepil, celoten kader
pa je bil povezan s procesi in IT-podporo.
V namen ohranjanja dobrih odnosov je podjetje organiziralo tudi izobraževalne in
kreativne delavnice, tudi neformalnemu druženju je posvečalo dosti pozornosti, v
ospredju internih odnosov pa je bilo še vedno komuniciranje. Za uspeh podjetja je
ključno nenehno usposabljanje in nadgrajevanja znanja zaposlenih, zato so organizirani
seminarji, kjer zaposleni pridobijo certifikate za trgovalne pooblaščence na
organiziranih trgih, še kako koristni.
Strategija financiranja
Gen-i, d. o. o., ima vire financiranja s strani bank oziroma denar, zbran na kapitalskem
trgu. Značilna sta centralno odločanje in financiranje, centralno se določajo načini in
instrumenti zavarovanja, tako ima podjetje moč in preglednost pri pogajanjih z
bankami, vlagatelji in partnerji.
Že v začetku poslovanja se je podjetje zavedalo pomembnosti virov proizvodnje
električne energije za stabilnost poslovanja, zato je bila ključna strateška usmeritev v
iskanje dolgoročnih in neposrednih povezav s proizvodnimi viri. Tej strateški usmeritvi
sta se prilagajala lastniška in organizacijska struktura podjetja.
Podjetje je svoj kapital še dodatno povečalo v letu 2006, ko se je podjetje GEN
energija, d. o. o., združilo z dvema velikima slovenskima korporacijama, Istrabenzom in
Gorenjem, kar je pomagalo pri vzpostavitvi celotne infrastrukture za učinkovito
obvladovanje tveganj pri odkupu električne energije.
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V letu 2006 je Gen-i, d. o. o., plačilnosposobnostna tveganja identificiral oz. omejeval s
temeljitim preverjanjem likvidnostnih sposobnosti poslovnih partnerjev in s
sklepanjem pogodb z ustreznimi bančnimi garancijami.

5.3 Opredeljevanje obstoječe politike podjetja
5.3.1 Vizija podjetja
Vizija, ki jo ima podjetje danes, je najboljša izbira. Gen-i, d. o. o., želi biti najboljša izbira
za kakovostno in zanesljivo sodelovanje na področju trgovanja, odkupa in prodaje
električne energije, kar dosega s prodornostjo in z zagotavljanjem ravnotežja med
globalno trgovalnimi in lokalno prodajnimi principi delovanja. Vizijo uresničuje s
svežim, inovativnim in partnerskim pristopom.
5.3.2 Poslanstvo podjetja
Glavno poslanstvo podjetja predstavlja zanesljiva oskrba poceni elektrike in
zemeljskega plina. V ospredju je pripadnost odjemalcev, ki jo podjetje dosega z
močnima blagovnima znamkama, s konkurenčnimi komercialnimi pogoji in z visoko
ravnjo storitve. Podjetje glavno poslanstvo dosega s stroškovno učinkovitim
trgovanjem, upravljanjem s tveganji in dolgoročno stabilno rastjo.
Podjetje identificira nove tržne priložnosti, se jim prilagaja in dobro komunicira z vsemi
deležniki in poslovnimi partnerji. Upošteva potrebe zaposlenih, poslovnih partnerjev in
odjemalcev. Posluje učinkovito na vseh ravneh in spodbuja ustvarjalnost.
5.3.3 Smotri podjetja
Namen delovanja podjetja je doseganje primerne ekonomije obsega, kar mu uspeva s
tem, ko nenehno povečuje in združuje konkurenčne prednosti, komunicira z vsemi
deležniki, s poslovnimi partnerji in z mediji.
5.3.4 Cilji podjetja
Gen-i, d. o. o., za leto 2014 na trgovalnem področju načrtuje učvrstitev močnega
položaja na trgih jugovzhodne Evrope, nadgradnjo in optimizacijo večjega dela
obstoječe infrastrukture, usmerjanje podjetja proti bolj likvidnim trgom, nadaljnji
razvoj trgovanja z zemeljskim plinom in večjo učinkovitost trgovanja z električno
energijo.
Na prodajnem področju pa so cilji podjetja naslednji:
• širitev prodaje končnim odjemalcem na makedonskem in srbskem trgu,
• povečevanje prodaje končnim poslovnim odjemalcem na Hrvaškem, v Italiji in
Avstriji,
• povečevanje prodaje gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem
električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji.
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Za razvoj podjetja je pomembno, da sledi svojim načrtovanim ciljem, izpolnjuje
pričakovanja odjemalcev, ima dobro politiko cen in še naprej dokazuje primernost
naziva blagovnih znamk Poceni elektrika in Poceni plin. Pri prodaji so pomembni
inovativnost in prilagodljivost, pestra ponudba, prilagodljiva pogodbena razmerja ter
različni modeli in pogoji odkupa električne energije (SEOnet 2014).

5.4 Obstoječe strategije podjetja
Strategija družbe Gen-i, d.o.o., temelji na učinkoviti izrabi možnosti obvladovanja
globalnega portfelja in na ustreznih, pravočasnih odzivih na spremembe na
elektroenergetskih trgih.
Ob zgoraj opredeljeni novejši politiki podjetja Gen-i, d. o. o., bodo v nadaljevanju
razdelane tudi novejše strategije podjetja, ki jih podjetje še vedno uporablja pri svojem
poslovanju.
Glavni opredeljeni strategiji podjetja sta prodornost in inovativnost. Podjetje povečuje
konkurenco na trgu tako, da stremi k odgovornemu trženju električne energije.
Podjetje krepi in širi infrastrukturo za mednarodno trgovanje z električno energijo in
čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi.
5.4.1 Temeljne strategije
Zadnje leto je za Gen-i, d. o. o., veljalo kot uspešno leto, podjetje je poslovalo stabilno
in uspešno. Ohranilo je položaj zaupanja vrednega dobavitelja električne energije in
zemeljskega plina, na uspeh poslovanja je vplivalo tudi širjenje poslovanja na tuje trge.
Najbolj odmevna je širitev podjetja na hrvaški trg v juniju 2013. Že konec leta 2013 je
podjetje z blagovno znamko Poceni elektrika preseglo 99.000 odjemalcev, za blagovno
znamko Poceni plin pa se je od leta 2012 odločilo že okoli 17.200 odjemalcev.
Podjetje ustvarja vse bolj močni blagovni znamki s pripadnostjo odjemalcev, razloge za
takšen uspeh pa predstavljajo stroškovno učinkovito trgovanje z energenti, upravljanje
s tveganji in dolgoročna stabilna rast. Na drugi strani povečuje konkurenčno prednost s
širitvijo in ekonomijo obsega, s hitrim prilagajanjem tržnim razmeram, z ekspertnimi
znanji pa spretno izkorišča nove priložnosti.
Pomembne prednosti družbe so predvsem mednarodne izkušnje na trgu električne
energije in zemeljskega plina, optimalna dobavna pot in konkurenčne nabavne cene,
kar je podkrepljeno z analitsko službo, ki spremlja razmere na trgu. Gen-i, d. o. o., kot
konkurenčen in odjemalcu prijazen ponudnik svojo prepoznavnost širi z javnimi
zavezami o najcenejši dobavi električne energije in tržnima blagovnima znamkama
Poceni elektrika in Poceni plin.
Na spletnih straneh oglašujejo tudi primerjavo podjetja z drugimi ponudniki, z nazivom
najcenejšega dobavitelja že 5. leto zapored in s trikratnim nazivom Odjemalcu prijazen
dobavitelj. Na voljo je tudi pomoč klicnega centra, ki je dosegljiv na brezplačni številki.
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V ospredju uspešnega poslovanja je tudi delovanje zaposlenih strokovnjakov v
Ljubljani, ki imajo pomembno vlogo pri nakupu in prodaji električne energije, saj
podjetje svojo konkurenčnost povečuje tudi z znižanjem stroškov in na drugi strani s
povečanjem učinkovitosti.
V poslovnem letu 2013 je podjetje ustvarilo 1,28 milijarde EUR prihodkov in 9.868 tisoč
EUR čistega poslovnega izida, zasluga za kar gre dobro sprejetim odločitvam, strokovno
usposobljenim zaposlenim in pravilno zastavljenim strategijam. Podjetje še vedno
uvrščamo v strategijo nadaljnjega razvoja in rasti in tudi naprej zarisana pot bo
usmerjena v rast, širitev poslovanja in doseganje odličnih poslovnih rezultatov.
Gen-i, d. o. o., deluje v smislu zagotavljanja najvišje kakovosti ponudbe na domačem in
tujem trgu, veliko se vlaga v znanje zaposlenih in razvoj inovativnih proizvodov. Razvoj
in rast podjetja potekata skozi krepitev infrastrukture za potrebe mednarodnega
trgovanja z električno energijo, skozi katero širi svoje poslovanje na območju
energetskih trgov držav južne in jugovzhodne Evrope.
5.4.2 Splošne strategije
V zvezi s ponudbo ima podjetje strategijo širjenja ponudbe svojih učinkov, leta 2009 je
bila v Sloveniji oblikovana prva blagovna znamka Poceni elektrika za gospodinjske
odjemalce in v septembru 2012 druga blagovna znamka Poceni plin. Podjetje širi svoje
poslovanje tudi na nove trge, ob koncu leta 2013 je bilo prisotno na 18 trgih z
električno energijo in 5 trgih z zemeljskim plinom.
Za podjetje je v veliko primerih značilna standardizirana masovna ponudba za določen
segment odjemalcev in tudi strategija individualne naročniške ponudbe pri novih
strankah, če pa stranka že uporablja ponudbo, pa je lahko deležna nekaterih novosti ali
ugodnosti. Ponudba, ki je lahko individualna, zajema nižje cene, vezavo do določenega
leta, ugodnosti pri nakupih drugih izdelkov in podobno.
Konkurenca od Gen-i, d. o. o., je na trgu že mnogo dlje, vendar ta podjetja niso poznala
konkurenčnega okolja pred vstopom novo nastalega podjetja. Gen-i, d. o. o., ima že
sedaj največji tržni delež ravno zaradi svoje inovativnosti in spretnega izkoriščanja
lastnih prednosti na trgu, kar je dobro vodilo za naprej v boju proti konkurenci. Velik
poudarek je še vedno na marketinških potezah in pospeševanju prodaje. Na tem
področju imajo pomembno vlogo tudi strokovnjaki, ki so 24 ur na dan prisotni na vseh
relevantnih borzah.
V zvezi s konkurenco poskušajo uveljavljati ofenzivno strategijo, ker se v podjetju
zavedajo tveganja, pri svojem poslovanju pa skrbno uporabljajo znanja s področja
marketinga, pri delovanju analizirajo šibke strani konkurence ter spretno izkoriščajo
lastne prednosti. Podjetje prodira na nove trge, povečuje svoj tržni delež in uvaja svoje
storitve, pri tem pa pridobiva nove kupce z oglaševanjem in s pospeševanjem prodaje.
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V podjetju dajo velik poudarek naložbam v raziskave in razvoj poslovne infrastrukture
za delovanje na mednarodnem trgu, svoje strokovne in analitične analize usmerjajo v
razvoj tudi zahtevnejših storitev. Za podjetje je v zvezi s konkurenco značilna
inovativna in delno imitativna strategija, saj je konkurenca že dolgo časa prisotna na
trgu in podjetje tudi deluje na tem, da je boljše od obstoječih ponudnikov.
Velik poudarek in prednosti na trgu so tudi zavedanje pomena obnovljivih virov
energije in podpora slovenskim proizvodnim napravam, skrb za okolje in podpora
naložbam v elektrarne. Na tem področju tudi Gen-i, d. o. o., dobavlja velik del
električne energije iz obnovljivih virov in to spretno tudi oglašuje.
V zvezi z lastnim delovanjem ima podjetje strategijo optimiranja dobička z
doseganjem tržne uspešnosti, podjetje ponuja svoje storitve in jih širi na različne trge, z
novimi pristopi pa optimira dobiček. Hkrati v podjetju težijo tudi k zmanjšanju stroškov,
v ta namen imajo nadzor nad stroški, obenem pa se prilagajajo potrebam kupcev in
okolja.
Gen-i, d. o. o., ima strategijo vzajemnega ustvarjanja vrednosti, poslovno sodeluje z
lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, z dobavitelji, s kupci, z izvajalci storitev in s
ponudniki ostalih storitev, s katerimi se sklepajo posli.
V zvezi z lastnim delovanjem je za podjetje izredno pomembno, da pri svojem
poslovanju sodeluje z več ponudniki storitev in hkrati zadovolji več potreb odjemalca,
kar predstavlja še večjo prednost pred konkurenco in možnost ustvarjanja dodatnih
prihodkov. Gen-i, d. o. o., bi na tem področju lahko izkoristil še veliko več možnosti in
povezav z drugimi ponudniki, pri odjemalcih pa bi to pomenilo še dodatno zvestobo.
V zvezi z resursi je za podjetje značilna prilagodljiva oskrba, saj proizvode odkupuje iz
različnih vrst proizvodenj, od različnih proizvajalcev in se tako prilagaja razmeram na
trgu. Podjetje odkupuje električno energijo na domačem in tujih trgih, kar predstavlja
veliko možnosti izbire, ključni pomen za uspešnost pa imata učinkovita poslovna
infrastruktura in prisotnost na pomembnih evropskih borzah.
Gen-i, d. o. o., ima delno lastništvo Hidroelektrarn na spodnji Savi, v Sredjesavskih
elektrarnah, za katere je značilna strategija specializirane opremljenosti podjetja, kjer
imajo za svoje delovanje na voljo posebne programe, stroje in opremo.
5.4.3 Poslovne strategije
Pučko (1999, str. 204–215), kot že omenjeno, razvršča poslovne strategije na osnovi
portfeljske matrike, generične poslovne strategije, poslovne strategije na osnovi
krivulje življenjskega cikla proizvoda in na druge vrste poslovnih strategij.
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Poslovne strategije na osnovi portfeljske matrike
Gen-i, d. o. o., je podjetje, ki se je znašlo v segmentu, kjer je rast trga visoka, tudi tržni
delež je visok, v Sloveniji največji, kar ga uvršča med zvezde, in poslovna strategija
temelji na vlaganju.
Podjetje še dandanes širi infrastrukturo na območju energetskih trgov držav južne in
jugovzhodne Evrope za mednarodno trgovanje, vlaga v energetiko, obnovljive vire
energije in v izobraževanje kadrov, s čimer še dodatno krepi svoj uspeh na trgu.
Generične poslovne strategije
Pri generičnih poslovnih strategijah je bistvo opredeljevanje poti za doseganje
konkurenčne prednosti podjetja, ta pa ima lahko strategijo vodenja v stroškovni
učinkovitosti, strategijo diferenciacije proizvodov ali strategijo razvijanja tržne niše.
Za Gen-i, d. o. o., je primerna strategija diferenciacije storitev, kjer je poudarek na
marketingu, visoki učinkovitosti prodaje, da odjemalci doživljajo blagovno znamko in
storitev kot kakovostno, kar je glavna konkurenčna prednost na trgu. Na drugi strani pa
so pomembni tudi vlaganje, tehnološka razvitost in povečevanje učinkovitosti.
Poslovne strategije na osnovi krivulje življenjskega cikla proizvoda
Gen-i, d. o. o., se še vedno nahaja v fazi rasti, saj ima v Sloveniji največji tržni delež, ki
ga poskuša ohraniti, hkrati pa širi svoje delovanje še mednarodno in na drugih trgih
išče nove priložnosti. Na eni strani torej poskuša obdržati in pridobivati nove
odjemalce od konkurence v domačem in tujem okolju ter tako povečuje svoj tržni
delež. Na trgu sta uveljavljeni blagovni znamki Poceni elektrika in Poceni plin.
Svoj tržni delež povečuje z marketinškimi potezami, podjetje je prejelo tudi naziv
najbolj zaupanja vredne blagovne znamke leta 2014 v kategoriji Ponudnik energije
(pocenielektrika.si) in tudi naziv najbolj zaupanja vredne blagovne znamke na področju
varovanja okolja. Pri ocenjevanju se je 24 podjetij primerjalo po kakovosti, vrednosti,
izdelani javni podobi, razumevanju potreb potrošnikov in družbeni odgovornosti
blagovne znamke. Zato si Gen-i, d. o. o., še naprej prizadeva, da odjemalcem nudi
napredne in inovativne proizvode. Podjetje daje velik poudarek tudi na nižje cene v
primerjavi s konkurenco in to tudi spretno oglašuje, ponuja določene akcije in
ugodnosti za nove in obstoječe odjemalce.
5.4.4 Funkcijske strategije
Strategija prodaje in trženja v podjetju
Gen-i, d. o. o., ves čas vlaga v širitev infrastrukture, na več trgih, kot je prisotno
podjetje, nižje cene lahko ponudi.
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Podjetje vlaga tudi v razvoj in trženje blagovnih znamk Poceni elektrika in Poceni plin, s
katerimi pridobiva še večji obseg poslov na mednarodnem trgu. Na drugi strani vlaga
tudi v aktivne športnike, veliko se ukvarja tudi s sponzorstvom, sponzoriralo je npr.
Primoža Kozmusa (Modra ideja 2009).
V ospredju uspešnega poslovanja je tudi vlaganje v obnovljive vire energije, dobre
rezultate pa dosega tudi z dobrim poslovanjem in optimizacijo proizvodnje s pomočjo
skupnega nadzornega centra, ki združuje Nuklearno elektrarno Krško, Savske
elektrarne Ljubljana, Termoelektrarno Brestanica, Hidroelektrarne na Spodnji Savi in
Gen-i, d. o. o. Gen trži in prodaja električno energijo prek hčerinskega podjetja Gen-i.
Podjetje je osredotočeno na kupce, v ospredju je zaznavanje njihovih potreb in
ponujanje inovativnih rešitev. V Ljubljani so zaposleni strokovnjaki, ki skrbijo za
izvajanje strategij pri nakupu in prodaji električne energije na domačem in tujem trgu.
Pri dnevnem napovedovanju cen energentov pa gre zasluga naprednim tržnim
analizam, ki so ključne za sprejemanje poslovnih odločitev podjetja.
Konec leta 2013 je bilo podjetje Gen-i, d. o. o., ponovno, že 5. leto zapored najcenejši
dobavitelj električne energije v vseh skupinah odjema, kar pomeni, da je vse od
delovanja na trgu najcenejši ponudnik, kar ima objavljeno tudi na spletu.
Gen-i, d. o. o., ima pri svojih odnosih s kupci velik poudarek na nudenju informacij in
pomoči pri poslovanju, za kar ima na voljo klicni center na brezplačni številki, prejel je
tudi trikratni naziv Odjemalcu prijazen dobavitelj. Na svoji spletni strani skrbi tudi za
privlačnost ponudbe in pospešuje prodajo z raznimi akcijami za odjemalce, kot so 3
leta perem z brezplačno električno energijo, Toplotne črpalke 2013, Priporočilo
prijateljem, Novi najceneje, Mesec dni brezplačne električne energije z radiem Robin
2014, M tehnika plača elektriko in drugo.
Strategija raziskovalno-razvojne dejavnosti
Podjetje vlaga v razvoj, reorganiziranje delovnih procesov in okrepitev prodajnega
oddelka. Gen-i, d. o. o., se usmerja predvsem na stranke in na trg. Zaposlene ima tudi
strokovnjake, tako je podjetje prisotno na vseh relevantnih borzah 24 ur na dan, 7 dni v
tednu. V primerjavi s konkurenco, ki se na trgu odziva zmerno, se Gen-i, d. o. o., odloča
napadalno, svoje naložbe v prihodnost je še povečal in tudi dodaja nekaj razvojnih
naložb. Glede na svetovno gospodarsko krizo se odziva kot zmagovalec, ravno zaradi
dobre poslovno-finančno kadrovske kondicije za rast.
To, kar podjetje dela uspešno na trgu, sta predvsem dobro razvita poslovna mreža in
uspešno pridobivanje čezmejne prenosne zmogljivosti. Tako je lahko uspešno pri
upravljanju s tveganji in cenovnimi nihanji. Ekonomija obsega pa predstavlja tudi
konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi ponudniki.
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Pri prodaji ima podporo programskega sistema CRM, ki se s strani strokovnjakov
družbe še dodano razvija in nadgrajuje. Gre za program, ki omogoča obvladovanje
prodajnega procesa, od analiz in identifikacije potencialnih strank prek komunikacij in
pošiljanj ustreznih ponudb. Stremi k čim večji avtomatizaciji in povečevanju kakovosti
storitev, ki predstavlja razvojni projekt.
Podjetje je konkurenčno na trgu, pomembno je, da ohrani zadovoljstvo in zvestobo
kupcev, obenem pa bi moralo še naprej delovati v smeri razvoja, povečevanja
kakovostnih storitev in razvojni projektih, ki bodo izboljševali prodajni proces.
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Strategija proizvodnje in nabave
Gen-i, d. o. o., ima v letu 2014 v povprečju za 7 % nižje stroške nabave električne
energije kot v letu 2013. Podjetje je z znanjem in inovativnimi proizvodi razvilo tržnim
razmeram prilagojene strukturirane proizvode, s katerimi lahko poslovni partnerji
kupijo energijo za več let vnaprej in tako v daljšem obdobju izvajajo strategijo
obvladovanja stroškov nabave električne energije in zemeljskega plina.
V zadnjem letu je še dodatno okrepilo svojo analitsko službo, ki ocenjuje razmere na
trgu in spremlja gibanje cen, tako da lahko v prihodnje sprejmejo prave odločitve na
volatilnem energetskem trgu.
Trgovanje z električno energijo poteka vse dni v letu in vsebuje dolgoročne in
srednjeročne terminske fizične in finančne pogodbe, poteka tudi tedensko, dnevno in
znotrajdnevno, čezmejne prenosne zmogljivosti pa omogočajo prenose električne
energije med različnimi cenovnimi conami. Pri odkupu od proizvajalcev Gen-i, d. o. o.,
upošteva količine, dinamiko, cenovni model in strukturo tveganja, ki jih preoblikuje v
standardizirane oblike.
Podjetje odkupuje različne proizvode od različnih proizvodenj, poudarek je na
obnovljivih virih energije, na soproizvodnji toplote in električne energije z
nadpovprečnim izkoristkom, odkup poteka tudi od proizvajalcev iz bilančne skupine
Gen, ki jih sestavljajo jedrska, vodna in sončna energija. Pod jedrsko energijo spada
Nuklearna elektrarna Krško – NEK, pod vodno energijo Savske elektrarne Ljubljana –
SEL, Hidroelektrarne na Spodnji Savi – HESS, pod sončno energijo pa male
fotoelektrarne – Mavčiče, Medvode, Vrhovo, Brestanica (GEN energija, d. o. o., 2014).
Kadrovska strategija
Skladno s poslovnim načrtom število zaposlenih vsako leto narašča, največja rast je bila
leta 2009, ko se je število povečalo kar za 55 %.
Graf 3: Število zaposlenih po letih

Vir: (Interno gradivo podjetja).
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Povprečna starost zaposlenih v letu 2013 je bila 36 let, 59 % je starih od 25 do 35 let.
Veliko zaposlenih je visoko izobraženih, okoli tri četrtine imajo pridobljeno vsaj VI.
stopnjo izobrazbe, delež zaposlenih s pridobljenim magisterijem ali doktoratom je
14,1 %.
Deleža žensk in moških sta približno enakovredna, saj se jim v podjetju zdi pomembno,
da so na vodilnih položajih tako moški kot ženske, saj imajo različne pristope in se
medsebojno dopolnjujejo. Delež žensk v zadnjih letih nekoliko narašča, na ravni
srednjega managementa je 52 % žensk.
Podjetje se zaveda, da je poslovni uspeh v veliki meri odvisen od zaposlenih, zato je v
letu 2011 ustanovilo projekt Metis, s katerim izboljšujejo razvoj kadra. Z manjšimi
projekti se nudita opora in usmeritev zaposlenih pri njihovem lastnem razvoju,
oblikoval se je celovit model ključnih kompetenc, ki definira lastnosti, sposobnosti,
znanja, veščine in želena vedenja zaposlenih, ki podpirajo doseganje poslovnih ciljev
podjetja.
Zaposleni so deležni tudi izobraževanj na področju komunikacije, udeležujejo se
poslovnih srečanj, potekajo pa tudi letni in medletni pogovori, kjer so v ospredju boljše
razumevanje sodelavcev, predstavitev pričakovanj in možnost pohvale za pretekle
dosežke.
Od leta 2012 se letno izpeljuje projekt GEN-I-jalci leta. S pomočjo nominacij sodelavcev
se izberejo zmagovalci na različnih področjih delovanja na podlagi njihovega uspeha,
vedenja in sposobnosti. Vsem zaposlenim je na voljo tudi intranet, kjer so dnevno
predstavljene aktualne teme o dogodkih znotraj in zunaj podjetja.
Odnosi zaposlenih se negujejo tudi z raznimi dogodi, kot sta teambuilding in novoletno
druženje vseh zaposlenih. Tako podjetje še dodatno spodbuja zmagovalno miselnost in
napredek. Gen-i, d. o. o., stremi k spodbujanju zaposlenih za razvijanje vrednot, kot so
spoštovanje, odgovornost, predanost, povezovanje in prilagodljivost.
Strategija financiranja
Podjetje se financira iz več virov, in sicer iz denarnega toka iz poslovanja, iz obratnega
kapitala, iz kreditnih linij pri bankah in s komercialnimi zapisi. Denarni tok iz poslovanja
sestavlja poslovni izid in amortizacijo, v letu 2013 je podjetju uspelo še povečati
denarni tok za 4,5 mio. EUR, kar je za 46 % več kot leto prej.
Pri obratnem kapitalu se je obseg terjatev v letu 2013 povečal, saj se je povečal obseg
prodaje končnim odjemalcem in povečale so se terjatve. V letu 2013 so na kreditnih
linijah sodelovali z devetimi bankami, od tega s tremi novimi, s čimer so zmanjšali
izpostavo na raven 10 %. Fiksnih kreditov so imeli v letu 2013 v višini 6 mio. EUR, ostalo
so revolving krediti.
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Februarja 2013 se je podjetje odločilo poiskati vlagatelje na slovenskem kapitalskem
trgu z izdajo 30 mio. EUR komercialnih zapisov in postalo prvo podjetje, ki se financira
na tak način in po definiciji ne sodi med javne delniške družbe.
Po časovni strukturi je dolg kratkoročen in se obnavlja v povprečju na 10 mesecev, saj
viri financiranja podjetja večino izhajajo iz financiranja obratnega kapitala.
Konec leta 2013 je podjetje zaključilo poslovanje s 37 mio. EUR finančnega dolga,
strošek zadolževanja pa se je občutno znižal, na drugi strani pa so se zaradi povečanega
obsega kreditnih linij povečali obrestni odhodki kot leto prej.
Za podjetje je pomembno, da še naprej ohranja finančno stabilnost, da je zanimivo za
vlagatelje. Na trgu je nujno ohranjati zaupanje med odjemalci in poslovnimi partnerji
ter še posebej od ostalih institucionalnih vlagateljev. V prihodnje je za podjetje
priporočljivo, da se za financiranje poslovanja poslužuje cenejših virov od bančnega
financiranja, kot npr. z zadolževanjem na kapitalskem trgu.
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6 PROUČITEV VPLIVA IZBRANIH STRATEGIJ SKOZI POSLOVANJE
PROUČEVANEGA PODJETJA NA NJEGOVO RAST IN RAZVOJ
6.1 Rast in razvoj podjetja skozi čas
Podjetje Gen-i, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2014 in jeseni 2006 preoblikovano iz
družbe Istrabenz – Gorenje, d. o. o., ter okrepilo svoj položaj na trgu.
Konec leta 2006 je podjetje zabeležilo prve dobave električne energije prek
hčerinskega podjetja v Srbiji, zaključen pa je bil tudi postopek pridobivanja novih
kupcev v Sloveniji za dobavo v letu 2007. V letu 2007 se je podjetje Gen-i, d. o. o.,
usmerilo v odpiranje novih hčerinskih podjetij in izpostavljanje potrebne infrastrukture
v ta namen.
Na izzive leta 2008 je bilo podjetje dobro pripravljeno, saj se je prodaja iz leta 2007
podvojila, v primerjavi z letom 2006 pa skoraj potrojila. Gen energija se je oktobra
2006 preimenovala v Gen-i, d. o. o., trgovanje in prodaja električne energije, in sicer ko
je pridobila novega družbenika, še prej imenovanega Istrabenz – Gorenje, d. o. o.
Od marca 2009 je Gen-i, d. o. o., omogočal dobavo električne energije slovenskim
gospodinjstvom. Podjetje Gen-i, d. o. o., je prvi slovenski dobavitelj, ki že več let
dobavlja električno energijo končnim odjemalcem na tujih trgih, v letu 2010 je pričelo z
dobavo tudi v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Pričelo je samostojno delovati tudi na
romunskem trgu, zagotovilo prve dobave na Kosovem, ustanovljeno pa je tudi novo
hčerinsko podjetje v Milanu, v Bolgariji se začnejo prvi posli na notranjem trgu.
V novembru je skupščina podjetja Gen-i, d. o. o., imenovala poslovodstvo podjetja za
petletno obdobje, lastnik Gen energija je predlagal Martina Novšaka in dr. Igorja
Koprivnikarja, drugi lastnik, IG energetski sistemi, je podal predlog dr. Roberta Goloba
in mag. Andreja Šajna. Dejan Paravan pa je zasedel mesto izvršnega direktorja za
prodajo.
Gen-i, d. o. o., je aprila 2012 ustanovil hčerinsko podjetje in začel pridobivati vsa
potrebna dovoljenja in licence. Junija 2012 je Slovenija vstopila na trg zemeljskega
plina in začela z njegovo dobavo končnim odjemalcem. Srbija je z letom 2013 prvič
dobila možnost proste izbire Gen-i, d. o. o., kot svojega dobavitelja.
S 1.1.2013 je podjetje pričelo z dobavo električne energije na srbskem trgu, s 1. 7. 2013
pa se je odprla dobava zemeljskega plina končnim odjemalcem v Avstriji, avgusta 2013
pa je bila značilna tudi dobava električne energije končnemu odjemalcu, v Bosni in
Hercegovini. Konec leta je bilo v Makedoniji odprto novo hčerinsko podjetje.
Junija 2013 je podjetje uspešno širilo svoje poslovanje na hrvaški trg električne energije
za gospodinjske odjemalce. Z blagovno znamko Jeftina struja so ob koncu leta
oskrbovali že 10.000 gospodinjstev.
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Na javnem razpisu je bil Gen-i, d. o. o., izbran tudi za dobavitelja električne energije za
celotno javno upravo Republike Hrvaške za obdobje dveh let.
Delovanje podjetja se je razširilo na tri nove trge z električno energijo na debelo, in
sicer na Češko, Slovaško in Turčijo. V Turčiji je postal največji uvoznik električne
energije iz Evrope, na avstrijskem trgu pa so pričeli z dobavo zemeljskega plina
končnim odjemalcem.
Za Gen-i, d. o. o., je značilna rast skozi leta na vseh področjih poslovanja, podjetje je
širilo svoje trgovanje na nove trge, prodajne aktivnosti so se večale, s tem tudi rast
prodaje in število zaposlenih. Veliko se je vlagalo v kadrovsko, organizacijsko in
infrastrukturno področje.
V Sloveniji so na področju odjema električne energije konec leta 2013 z blagovno
znamko Poceni elektrika presegli 99.000 odjemalcev, z blagovno znamko Poceni plin pa
17.200 odjemalcev. Dobavo končnim odjemalcem so zagotavljali na osmih trgih z
električno energijo in na dveh trgih z zemeljskim plinom, s trgovalnimi aktivnostmi pa
so prodali 24,6 TWh električne energije ter 0,8 TWh zemeljskega plina.
6.1.1 Spremembe rasti in razvoja podjetja skozi čas
Gen-i, d. o. o., s povečanjem trgovskih aktivnosti skrbi za vsakoletno rast podjetja, kar
dosega z mednarodnim trgovanjem. S svojimi aktivnostmi, z doseganjem stroškovne
učinkovitosti in s svojim delovanjem povzroča korenite spremembe na trgu. Od leta
2004 do danes se zaradi hitre rasti uvršča med najbolj inovativna podjetja na
elektroenergetskem trgu. Podjetje za zaveda, da sta za učinkovit boj proti konkurenci
pomembna predvsem hitra odzivnost na trgu in hkrati učinkovito obvladovanje
tveganj.
Kot že zgoraj omenjeno, je bilo podjetje ob koncu leta 2013 prisotno na 18 trgih z
električno energijo in na 5 trgih z zemeljskim plinom. V vseh letih sta bila v središču
poslovanja padanje cen električne energije in širitev trgovanja na nove trge s širitvijo
znanja in z uvajanjem novih proizvodov.
Pomembni dejavniki rasti podjetja so predvsem njegova prepoznavnost na trgu, širitev
na nove trge, zadovoljstvo zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in poslovnih partnerjev,
znanje, inovativni pristop in ponujanje kakovostnih proizvodov. Pri podjetju je rast
ključen dejavnik v boju proti krizi, z njo se povečuje prodaja in dosegajo odlični
poslovni rezultati.
Poslanstvo, vizija in vrednote podjetja so usmerjane v spodbujanje rasti podjetja, v
veliki meri je uspeh odvisen tudi od zaposlenih, zato jih tudi motivira z raznimi projekti,
s katerimi izboljšujejo razvoj kadra, deležni so tudi izobraževanj, imajo medletne
pogovore in so nagrajeni za izjemne dosežke, udeležujejo pa se tudi družabnih
dogodkov.
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Za dolgoročno rast se podjetje torej zaveda pomena zaposlenih in njihove motivacije,
ki je tudi izrednega pomena, saj so zaposleni s svojo lojalnostjo tisti, ki s predanostjo
uresničujejo načrtovane aktivnosti vodstva. Podjetje v ta namen spodbuja spoštovanje
vrednot, nagrajuje njihovo predanost pri delu in upošteva njihove želje.
Kot že prej omenjeno, opredeljena strategija podjetja temelji na učinkoviti izrabi
možnosti obvladovanja globalnega portfelja, za rast in razvoj pa sta potrebna
pravočasen in ustrezen odziv podjetja na spremembe na energetskem trgu.
Poslanstvo, vizija in zapisane vrednote sledijo načelom podjetja, ki stremi k
inovativnosti in hitri rasti na trgu. V ta namen ima podjetje podprt tudi uspešen sistem
upravljanja, poslovodenja in nadzora.
Gen-i, d. o. o., razvoj in rast krepi z izboljšanjem infrastrukture za mednarodno
trgovanje, z razvojem inovativnih proizvodov pa zagotavlja kakovostno ponudbo in še
dodatno širi svoje poslovanje z uvajanjem novih proizvodov na trg.
Za učinkovito izvedbo zastavljenih strategij so pomembne mednarodne izkušnje na
trgu in podprta analitska služba. Tako podjetje izbira optimalne dobavne poti in ima
konkurenčne nabavne cene. Uspeh pri sprejemanju ključnih poslovnih odločitev je tudi
v veliki meri odvisen od delovanja zaposlenih strokovnjakov v Ljubljani, ki dnevno
skrbijo za izvajanje strategij pri nakupu in prodaji na domačem in tujem trgu.
Podjetje je vstop na trg doseglo s svojo konkurenčnostjo, z zagotovitvijo nižjih cen na
trgu v primerjavi s trenutnimi ponudniki, boljše cene pa si je zagotovilo s strokovnimi
analizami in s trgovanjem na energetskih borzah.
Za prihodnje je pri podpori trajnostnega razvoja potrebno še veliko vložkov v
pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, na eni strani je treba
vlagati v proizvodnjo obnovljivih virov in na drugi strani oblikovati primerno politiko
cen na trgu.
Podjetje za optimizacijo poslovanja svoje delovanje širi zunaj mej in krepi poslovno
infrastrukturo, svoj mednarodni položaj pa utrjuje tudi z obljubami, da bo ostalo
najcenejši dobavitelj električne energije na trgu.

6.2 Proučitev sprememb v postavljeni politiki podjetja in njenih izbranih
strategij
V nadaljevanju bomo pozornost raziskovalnega dela usmerili v proučevanje politike
podjetja, kako se ta spreminja skozi čas in kako se s tem prilagajajo tudi strategije
podjetja v različnih obdobjih njegovega poslovanja. Po proučitvi teh sprememb bomo
preverili, kakšen vpliv imajo te spremembe na rast in razvoj proučevanega podjetja.
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6.2.1 Spremembe v politiki podjetja skozi čas
Začetna vizija podjetja je vključevala obvladovanje tveganj odkupa, trgovanje in
prodajo električne energije, optimalno trženje proizvedene energije, nudenje
kakovostnih storitev oskrbe z električno energijo ter optimizacijo njihovih nabavnih
poti, kar je podjetje dosegalo s širitvijo infrastrukture za potrebe mednarodnega
poslovanja in z nudenjem inovativnih produktov. Podjetje je to spretno uresničevalo,
presenetljivo še hitreje, kot si je to lahko predstavljalo, kar pa je pomenilo, da se je tudi
vizija nekoliko nadgradila. To je danes za Gen-i, d. o. o., enostavno biti najboljša izbira
na trgu.
Poslanstvo podjetja je na začetku temeljilo na profesionalnem pristopu, znanju in
ustvarjalni energiji in tako učinkovito tržilo električno energijo. Danes poslanstvo
podjetja predstavlja zanesljiva oskrba poceni elektrike in zemeljskega plina, torej dveh
močnih blagovnih znamk s konkurenčnimi komercialnimi pogoji in z visoko ravnjo
storitve. Podjetje posluje učinkovito na vseh ravneh in spodbuja ustvarjalnost.
Namen poslovanja je najprej temeljil na sodelovanju s srednje velikimi in velikimi
odjemalci in na tem, da svoje aktivnosti razširi še na poslovanje z majhnimi porabniki
ter z optimizacijo nakupa poveča konkurenčnost v Sloveniji. Smoter podjetja se je v
sedanjem času še dopolnil z doseganjem primerne ekonomije obsega, s povečevanjem
konkurenčne prednosti in s spretnim komuniciranjem z vsemi deležniki na trgu.
Ker so bili začetni cilji v podjetju že tako dobro postavljeni, so se ti skozi leta poslovanja
samo še nadgradili in izpopolnili. Začetni cilji, ki si jih je postavilo, so bili predvsem
večja učinkovitosti poslovanja, rast poslovnih prihodkov in povečanje prodanih količin s
širitvijo poslovanja, s tem pa učinkovito obvladovanje tveganj. V letu 2014 je cilj
podjetja učvrstitev močnega položaja na trgih jugovzhodne Evrope in tudi nadaljnja
širitev prodaje električne energije in zemeljskega plina, kar želi dosegati z dobro
politiko cen, s pospeševanjem prodaje in z uspešnim trženjem blagovnih znamk.
6.2.2 Izbira ustreznih strategij podjetja v različnih obdobjih poslovanja
Temeljna, osnovna strategija podjetja je na začetku temeljila predvsem na širitvi
mednarodnega trgovanja z namenom nadgradnje infrastrukture, potrebne za širitev
dejavnosti, in tako prispevala k večji konkurenčnosti, povečevanju obsega prodaje ter
širitvi tudi na trge srednjih in malih podjetij, poudarek pa je bil tudi na večanju številu
trgovskih partnerjev. Začetna strategija je bila tudi informiranje kupcev o možnosti
cenejšega nakupa električne energije in preproste zamenjave dobavitelja.
Ker je podjetje z leti poslovalo uspešno in dobičkonosno, so se tudi temeljne strategije
s tem še nekoliko spremenile. Gen-i, d. o. o., svojo prepoznavnost pospešeno širi z
javnimi zavezami o najcenejših blagovnih znamkah Poceni elektrika in Poceni plin,
poudarek je tudi na spletnem oglaševanju in izpostavljanju konkurenčnih prednosti.
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Podjetje se še vedno uvršča v strategijo nadaljnjega razvoja in rasti in tudi naprej
zarisana pot je usmerjena v rast, širitev poslovanja in doseganje odličnih poslovnih
rezultatov. Veliko se vlaga v izobraževanje zaposlenih, širitev infrastrukture in razvoj
inovativnih proizvodov.
Sedanje splošne strategije se v primerjavi z začetnimi razlikujejo predvsem v zvezi s
ponudbo, ker na začetku še ni bilo razvitih blagovnih znamk. Podjetje je poslovalo s
poslovnimi odjemalci, katerih letni odjem je presegal 1 GWh, ponudba pa se je
razlikovala po stopnji tveganja za odjemalca. Podjetje ima sedaj strategijo širjenja
ponudbe svojih učinkov, učinkovito trži blagovni znamki Poceni elektrika in Poceni plin,
kjer so omogočane standardizirane masovne ponudbe kot tudi individualne naročniške
s posebnimi ugodnostmi. Velik poudarek je na trženjskih potezah in pospeševanju
prodaje.
Podjetje se je že na začetku zavedalo, da je konkurenca na trgu že mnogo dlje, vendar
ta ni poznala konkurenčnega okolja pred vstopom novo nastalega podjetja. Na začetku
je bilo tako ključnega pomena, da Gen-i, d. o. o., s svojo inovativnostjo poveča svoj
tržni delež. Pomembno vlogo pri vsem tem sta imela ekonomija obsega in mednarodno
trgovanje, zato je podjetje vse svoje napore vložilo v nadgradnjo infrastrukture. Sedaj,
ko ima Gen-i že največji tržni delež v Sloveniji, uveljavlja ofenzivno strategijo, saj daje
velik poudarek trženjskim potezam ter pospeševanju prodaje in prodira na nove trge.
Še vedno so velike naložbe namenjene raziskavam in razvoju ter podpori pri skrbi za
okolje.
V zvezi z lastnim sodelovanjem je Gen-i, d. o. o., na začetku delovanja dalo velik pomen
mednarodnemu poslovanju in sodelovanju z več trgovskimi partnerji na širšem
geografskem območju. Strategija vzajemnega ustvarjanja vrednosti se je z leti samo še
nadgrajevala, saj podjetje poslovno sodeluje z več poslovnimi partnerji, dobavitelji,
kupci in ponudniki ostalih storitev, ker tako zadovolji več potreb odjemalca in si pri njih
ustvarja dodatno navezanost na podjetje.
Podjetje glede resursov najprej ni imelo lastnih proizvodnih virov, velik slovenski del
električne energije se je proizvedel v Nuklearni elektrarni Krško, sodelovalo je tudi s
Termoelektrarno Toplarno Ljubljana. Sedaj ima veliko bolj prilagodljivo oskrbo, od
različnih vrst proizvodenj in proizvajalcev, kar mu omogoča veliko več možnosti izbire
in prilagajanje tržnim razmeram.
Nov energetski zakon je omogočil, da se je trg električne energije odprl, zato se je tudi
veliko vlagalo v krepitev infrastrukture za potrebe mednarodnega trgovanja, začetna
poslovna strategija podjetja je že temeljila na vlaganju, kot tudi danes poslovna
strategija podjetja temelji na vlaganju ter širjenju infrastrukture in večanju tržnega
deleža. Gen-i, d. o. o., še dodatno vlaga v obnovljive vire energije.
Pri generični poslovni strategiji podjetje že od začetkov poslovanja stremi k
diferenciaciji storitev, v ospredju je razvoj naprednih storitev. Podjetje je poleg dobave
električne energije svojim odjemalcem nudilo tudi svetovalno storitev v oporo
poslovanju.
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Z leti je svojo strategijo še nadgradilo, poudarek je na marketinških aktivnostih, visoki
učinkovitosti prodaje, vlaganju, tehnološki razvitosti in povečevanju učinkovitosti.
Gen-i, d. o. o., se je izjemno hitro znašel v fazi rasti in se v tej fazi še vedno nahaja. Z
rastjo se prilagajata tudi lastniška in organizacijska struktura podjetja, nenehno tudi
vlaga in se vedno bolj prilagodljivo odziva na tržne spremembe. Po letih širjenja
poslovanja in rasti se je povečala prodaja in s tem tudi prihodki. Sedaj ima podjetje že
največji tržni delež, ki ga ohranja in hkrati še širi svoje poslovanje z raznimi trženjskimi
potezami in naprednimi proizvodi.
Tudi funkcijske strategije so se od začetka poslovanja do danes precej spremenile. V
prodaji in trženju je že začetna strategija temeljila na širitvi poslovanja podjetja na
druge trge, ponudba je zajemala zahtevnejše, naprednejše proizvode tudi v smislu
nudenja svetovalnih storitev in informiranja odjemalcev.
Sedaj podjetje še pospešeno vlaga v razvoj in trženje blagovnih znamk Poceni elektrika
in Poceni plin ter pridobiva še večji obseg poslov na mednarodnem trgu. Ukvarja se
tudi s sponzorstvom, vlaga v obnovljive vire, spretno oglašuje tudi konkurenčne
prednosti in akcije, ugodnosti za odjemalce.
Da bi bilo podjetje čim bolj uspešno in učinkovito pri svojem poslovanju, je že na
začetku v ta namen razvilo orodja za izboljšano natančnost napovedovanja porabe in
za zniževanje stroškov odstopanj, nadgrajevalo je trgovalno-informacijski sistem IOPT
in razvilo razne projekte, kot je Energetsko varčna šola. Sedaj v veliki meri vlaga v
razvoj, reorganiziranje delovnih procesov in okrepitev prodajnega oddelka. Zaposlene
ima strokovnjake, ki so 24 ur na dan prisotni na borzah, še naprej razvija dobro
mednarodno poslovno mrežo, pri poslovanju ima tudi dobro podporo programskega
sistema.
Že v letu 2006 je imelo zaposlene svetovalce v nabavnih oddelkih za optimizacijo
nabave in učinkovito obvladovanje stroškov. Velik slovenski del električne energije se
je proizvedel v Nuklearni elektrarni Krško, podjetje pa je poslovalo tudi s
Termoelektrarno Toplarno Ljubljana. Ključna pri poslovanju je bila strategija, ki je bila
usmerjena v iskanje dolgoročnih in neposrednih povezav s proizvodnimi viri z
namenom doseganja večje stabilnosti in učinkovitosti delovanja na trgu. Z leti
poslovanja je podjetje tako še dodatno znižalo svoje stroške nabave električne
energije, okrepilo je tudi svojo analitsko službo za ocenjevanje razmer na trgu in
spremlja gibanje cen. Podjetje odkupuje različne proizvode od različnih proizvodenj,
odkup poteka tudi od proizvajalcev iz bilančne skupine Gen, ki jih sestavljajo jedrska,
vodna in sončna energija.
Konec leta 2006 je bilo samo okoli 20 zaposlenih, že takrat pa je bil poudarek na
izobraževanju in osebnostnemu razvoju kadra, poleg usposabljanja se je uporabljal tudi
sistem nagrajevanja.
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Vsako leto se je z rastjo podjetja povečevalo tudi število zaposlenih, od tega jih je velik
del tudi visoko izobraženih, razvoj kadra pa se izboljšuje še z raznimi projekti, kot je
Mentis in GEN-I-jalci, organizirana so tudi poslovna srečanja, teambuilding in
novoletno druženje vseh zaposlenih. Poudarek je tudi na razvijanju vrednot, kot so
spoštovanje, odgovornost, predanost, povezovanje in prilagodljivost.
Pri strategiji financiranja začetni viri za Gen-i, d. o. o., predstavljajo predvsem banke,
denar, zbran na kapitalskem trgu, in tudi odločanje je potekalo centralno. Podjetje pa
se je usmerilo v iskanje dolgoročnih in neposrednih povezav s proizvodnimi viri, čemur
sta se prilagajali tudi lastniška in organizacijska struktura. Sedaj se podjetje financira iz
več virov, in sicer iz denarnega toka iz poslovanja, iz obratnega kapitala, iz kreditnih
linij pri bankah in s komercialnimi zapisi. Leta 2013 se je podjetje odločilo poiskati
vlagatelje na slovenskem kapitalskem trgu z izdajo 30 mio. EUR komercialnih zapisov in
tako postalo prvo podjetje, ki se financira na tak način ter po definiciji ne sodi med
javne delniške družbe.

6.3 Vpliv sprememb politike podjetja in izbranih strategij na rast in
razvoj proučevanega podjetja
Obstoj in razvoj podjetja sta odvisna od ustrezno opredeljenih strategij in od
pravočasne taktike poslovanja, saj se mora podjetje nenehno prilagajati na trgu, pri
čemer je čas prilagajanja pri rastočem podjetju običajno daljši (Devetak 2007, str. 238).
V uvodu smo postavili hipotezo oz. osnovno trditev, da je izbira posameznih strategij v
neposredni povezavi z razvojem in uspehom podjetja. V raziskovalnem delu se je ta
povezava ugotavljala tako, da se je posebej opredelila politika podjetja nekoč in danes,
po različnih obdobjih so se raziskale strategije, ki jih je podjetje uporabilo pri svojem
delovanju, ključno pa je bilo tudi preveriti, kako sta se z leti spreminjala njegova rast in
razvoj.
Politika podjetja se je z leti spreminjala, prilagajala se je skladno s spremenjenim
poslovanjem. Vizija se je od začetne še nekoliko spremenila in tudi poslanstvo se je z
uveljavitvijo blagovnih znamk nadgradilo z zagotavljanjem zanesljive oskrbe dveh
močnih blagovnih znamk. Smoter podjetja se je preoblikoval v povečevanje
konkurenčne prednosti, saj se je povečala ekonomija obsega, v ospredju je tudi
spretno komuniciranje. Tudi cilji podjetja so postali naprednejši, usmerjeni v učvrstitev
močnega položaja podjetja na trgih, v dobro politiko cen, pospeševanje prodaje in v
uspešno trženje blagovnih znamk.
Z drugače opredeljeno politiko podjetja so se spreminjale tudi strategije v podjetju, ki
so se prilagajale na spremenjene cilje podjetja in tržne spremembe, zato se te ob
ustanovitvi in do danes kar precej razlikujejo, v veliko primerov se nadgrajujejo in so
včasih izbrane tudi nove strategije, kar razvojno pomeni napredek podjetja.
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Strategije v podjetju Gen-i, d. o. o., so se skozi celotno poslovanje spreminjale, saj je
bilo skladno s potrebo podjetja po večji ekonomiji obsega, po uresničevanju njegovih
spremenjenih smotrov in ciljev, za podjetje potrebno, da prilagodi tudi svoje dejavnosti
in ustvarja nove strateške možnosti.
Od postavljenih strategij v podjetju je odvisen tudi njegov razvoj, kar je razvidno tudi
na primeru podjetja Gen-i, d. o. o. Podjetje je konstantno povečevalo svojo rast in
razvoj z uresničevanjem svojih strategij, ki so dejansko opredeljevale načine ustvarjanja
možnosti za to. Podjetje Gen-i, d. o. o., ob začetku poslovanja ni postavilo večnih
začetnih strategij, saj so se razmere na trgu nenehno spreminjale, zato je podjetje
skladno s spremenjeno politiko te tudi spremenilo, posodobilo ali nadomestilo z
drugimi, ustreznejšimi. Skladno s tem so se spreminjali tudi struktura organizacije,
sistemi in procesi znotraj podjetja.
Vse zgoraj navedeno nas vodi do hipoteze, da je izbira posameznih strategij v
neposredni povezavi z razvojem in uspehom podjetja. V raziskovalnem delu se je ta
povezava potrdila, saj so v podjetju že na začetku in tudi kasneje, tekom poslovanja,
izbrali učinkovito politiko podjetja, uspešno izbrane strategije po različnih obdobjih pa
so bile ključne za povečanje rasti in razvoja podjetja, njegov uspeh se je povečal.
Učinkovito Izbiranje strategij ima velik vpliv na rast in razvoj podjetja, gre za neločljive
elemente, ki omogočajo hitro prilagajanje poslovanja podjetja na spremenjene tržne
razmere v izredno dinamičnem in konkurenčnem okolju. Z raziskavo se je domena o
neposredni povezavi potrdila, saj je Gen-i, d. o. o., od nastanka naprej s primerno
politiko podjetja in skrbno izbranimi strategijami postalo vodilno na trgu ter svoje
prednosti spretno izkoriščalo in povečevalo svoj delež na trgu.
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7 SKLEP
Obstoj in razvoj podjetja je v veliki meri odvisen od načinov uresničevanja njegove
zamisli in od ustvarjanja novih strateških možnosti, kar pa je pogojeno z dobro
opredeljeno politiko podjetja in z oblikovanjem primernih strategij.
Glede na opredelitev organiziranosti in poslovanja podjetja je treba pri poslovanju
nameniti veliko pozornosti pravilnemu oblikovanju in izbiri ustreznih strategij, ki lahko
pomembno vplivajo na uspešnost delovanja podjetja na trgu. Izbira določenih strategij
predstavlja za podjetje predvsem velik vpliv na njegovo celotno rast in razvoj tudi v
prihodnje.
V raziskovalnem delu se je ugotavljal pomen načrtovanja posameznih strategij podjetja
na njegovo rast in razvoj. Pri tem so se definirale različne vrste strategij, ki so bile nato
oblikovane za proučevano podjetje v različnih obdobjih poslovanja. Ugotovitev
obstoječega stanja predstavlja tudi pomembno podlago za napovedovanje nadaljnjih
strategij podjetja.
Razvojna politika je pomembna za sprejemanje ključnih odločitev v poslovanju, iz
samega razvoja namreč izhajajo uspešnost in učinkovitost delovanja ter nove tržne
priložnosti. V ta namen na ravni strateškega managementa potekajo procesi
načrtovanja, ki obsegajo iskanje strateških možnosti in strategij, nato ekonomsko
vrednotenje, izbiranje strategij ter programiranje uresničitve izbranih strategij.
Strategije podjetja so vključene v strateški načrt, vendar pa niso trajne in jih je treba na
podlagi spremenjenih okoliščin spremeniti ali nadomestiti z drugimi. Različne vrste
strategij so za podjetje torej dober pokazatelj, katere dejavnosti mora podjetje
uresničiti, da lahko doseže zastavljene cilje. V namen doseganja teh dejavnosti ima
podjetje opredeljeno poslanstvo, programe in usmeritev delovanja organizacije.
Pri oblikovanju strategij so za podjetje pomembni kontekst strategije, proces
oblikovanja strategije in njihova vsebina. Pri tem gre za možnosti glede izbire določene
strategije, ugotavlja pa se tudi vpliv organizacijske strukture podjetja na kakovostno
izdelavo določene strategije.
Proces izdelave strategije obsega več faz. Najprej se strategije oblikujejo, kjer podjetje
izbira in analizira podatke o okolju, podjetju in industriji, nato oblikuje strategijo
razvoja, kjer gre predvsem za blagovne znamke, vloge trgov in oblikuje korporativno in
poslovno strategijo, temu pa sledi oblikovanje načrtov poslovnih funkcij, kot so
proizvodnja, nabava, kadri, finance in razvoj. Najpomembnejša od vseh pa je zadnja
faza, ki se imenuje implementacija, ko podjetje določene strategije tudi dejansko
realizira.
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Pred začetkom raziskovanja so bili postavljeni cilji raziskovalnega dela, na podlagi teh
pa se je osnovala osnovna trditev, katere pravilnost se je proučevala skozi raziskovalno
delo. Cilji, ki so bili postavljeni na začetku, temeljijo na proučitvi vpliva posameznih
strategij podjetja na njegovo rast in razvoj.
Skozi raziskovalno delo je bila ugotovljena neposredna povezava vpliva izbire
posameznih strategij podjetja z njegovim razvojem in uspehom. Teoretična podlaga o
strategijah je bila preverjena na proučitvi konkretnega podjetja Gen-i, d. o. o., ki je
nudil vpogled v pomembnost načrtovanja posameznih strategij v podjetju in tako
ugotovitve v raziskovalnem delu potrjujejo na začetku postavljeno trditev.
V prvem, teoretičnem delu so razdelane različne vrste strategij podjetja in njihov vpliv
na njegovo rast in razvoj. Opisane so teorije različnih priznanih avtorjev, ki so se
preverjale v praktičnem delu raziskovalnega dela, kjer je bila ugotovljena povezava
med vplivom uporabe določene strategije na razvoj podjetja na trgu.
Podjetje Gen-i, d. o. o., se nahaja v zelo konkurenčnem okolju in ima pri svojem
delovanju že zapisane nekatere strategije, s katerimi uresničuje svoje cilje, tako posluje
tudi na mednarodnem trgu.
Rast in razvoj podjetju omogočata najbolj učinkovit boj proti gospodarski krizi, ko imajo
številna druga podjetja likvidnostne težave, podjetje Gen-i, d. o. o., pa na drugi strani s
pravilno izbranimi strategijami širi svoje poslovanje in tako še povečuje svoj uspeh in
tržni delež.
Na podlagi dobro razdelanega teoretičnega izhodišča so v praktičnem delu opisane že
opredeljene strategije podjetja, ki jih ima to jasno zapisane, medtem ko nekaterih
strategij ni zapisanih in so bile predlagane za posamezna poslovna področja z
namenom dodatnega izboljšanja konkurenčne prednosti v prihodnje.
Dobro opredeljene strategije podjetja so pogoj za njegovo rast in razvoj, ki v prihodnje
omogočata doseganje poslovne uspešnosti in učinkovit odziv na spremenjene tržne
razmere. Prilagodljivost podjetja ima pri tem pomembno vlogo, saj se glede na
določene strategije podjetja ustrezno spremenijo tudi raziskave, organizacija dela,
specializiranost zaposlenih, ustreznejša kadrovska struktura in organiziranost.
Opredeljevanje strategij ter uresničevanje rasti in razvoja je konstanten proces, ki je
potreben za dosego želenih ciljev in uresničitev na začetku opredeljene vizije podjetja.
Izredno pomembno je, da so te strategije jasno opredeljene in tudi zapisane, tako da
so z njimi seznanjeni vsi zaposleni in celotno poslovanje poteka skladno, na drugi strani
pa še vedno ostaja prostor za strateško razmišljanje in načrtovanje ter iskanje vedno
novih možnosti za doseganje še boljšega poslovanja na trgu.
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