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Vodič za pripravo dobre strategije



Dokument je nastal na podlagi izobraževanja Strateško razmišljanje je trening, ki ga je v januarju 2021 za 
DMS izvedel dr. Mitja Pirc (Deloitte).

“Pri postavljanju strategije je zelo pomembna odločitev, česa ne bomo počeli,” je eden izmed 
poudarkov predavanja dr. Mitja Pirca (Deloitte), ki je razmišljal o tem, kaj v sodobnem 
poslovnem svetu pomeni strategija in na kaj vse moramo biti pozorni, ko razmišljamo 
strateško. Pred vami je vsebinsko bogat vodič, v katerem najdete tudi seznam miselnih ogrodij 
(framework), ki vam bodo prišli prav pri postavljanju vaše strategije.

The essence of strategy is choosing what not to do. 
– Michael Porter

V DOKUMENTU NAJDETE:

• Definicija strategije
• Ključna začetna vprašanja
• Postavljanje diagnoze, ki je temelj uspešne strategije
• Miselna ogrodja strategij
• Pogled v prihodnost

DEFINICIJA STRATEGIJE

Čeprav beseda strategija na prvi pogled deluje zelo togo, je precej izmuzljiva tema, glede katere se krešejo 
mnenja in različni pogledi. Pravzaprav vsak avtor, ko razmišlja o strategiji, predstavlja le svoj pogled 
in svojo perspektivo. Ključna lastnost vsake strategije je koherentnost oziroma skladnost. Ni enoznačnega 
odgovora, kaj je dobra strategija in kaj ne, zagotovo pa niso vse strategije primerne za vsakogar. 

Danes veliko govorimo o digitalni transformaciji in za vzor jemljemo zagonska podjetja, a ni 
nujno, da je ta strategija tudi za nas ustrezna. 

Velikokrat iščemo zmagovalno strategijo tudi v tem, da smo prvi na trgu, a tudi to ni nujno 
pogoj za uspeh. Če pogledamo samo zmagovalce tega obdobja – Google ni bil prvi 
iskalnik, že pred njim so obstajali brskalniki, pred Teslo električni avtomobili in pred 
Facebookom družbena omrežja. 

Že ob razmisleku o temeljnih gradnikih Porterjeve definicije strategije* – stroškovni 
učinkovitosti, diferenciaciji ali razvoju niše – se lahko vrtimo v diskusijah, kateri izmed 
principov je najustreznejši.



Ključna lastnost vsake strategije je koherentnost 
oziroma skladnost. 
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Kaj torej je strategija? O strategiji pogosto razmišljamo kot o dolgoročni usmerjenosti podjetja, kar pa 
ne drži vedno. Strategija je lahko zelo kratkoročna, ključno je, da odgovarja na vprašanja:

1. Kje smo?
2. Kam bi radi prišli?
3. Kako bomo tja prišli? 

Opomba Mitja Pirca: “To so na videz enostavna vprašanja, a bolj kot jih raziskujemo, težje je včasih najti 
odgovore. Sploh v koronačasu je izziv odgovoriti že na vprašanje, kje smo – smo že iz najhujšega ali bo 
še težje? obenem se odločevalci v tem času soočajo še z izzivom, ko se strategije, taktike in operativne 
aktivnosti med sabo mešajo in prepletajo.”

Strategija mora odgovarjati na tri ključna vprašanja – kje smo, 
kam bi radi prišli in kako bomo prišli tja 
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Ključni izziv leta 2020 je bila agilnost. Svet se je popolnoma spremenil in vse te spremembe so močno 
vplivale na poslovanje. Kaj so poudarki leta v očeh poslovnega svetovalca? 

1. Močno se je povečala prisotnost podjetij na področju e-commerca. 
2. Podjetja so imela številne izzive pri prehodu na delo od doma, nekatera so bila prisiljena odpuščati 

ljudi, druga so hitro rasla in iskala nove kadre. 
3. Izziv je bil, kako se čim hitreje obrniti. Številni so nasvete iskali v startup svetu, kjer pa vlada 

nenehen boj za tržni delež in omejevanje konkurence, pri čemer zagonska podjetja žrtvujejo ostale 
cilje, finančno stabilnost in dobiček. To zagotovo ni ustrezna strategija za vsakogar. 

4. Leto 2020 in tudi leto 2021 je obdobje odprodaje podjetij, zato številna podjetja razmišljajo tudi o 
tem, kako maksimizirati dobičke in postati bolj privlačna za vlagatelje. 

5. Tu so branže, kot so turizem, letalska industrija in gostinstvo, kjer je edini cilj preživetje. 

Vse spremembe pa najprej zahtevajo korenito prenovo zalednih procesov in organizacije, šele nato lahko 
razmišljamo dolgoročno.



Izziv leta 2020 je bil, kako se čim hitreje obrniti.  
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Eden izmed najbolj izmuzljivih konceptov strategij je tržni delež. “So panoge, kjer se je v zadnjih mesecih 
še stopnjeval boj za tržni delež in tu so se pojavili še posebej veliki izzivi, ker je tržni delež za razliko od 
povečanja prihodkov oziroma dobička vedno omejen z velikostjo trga oziroma 100 % tržnim 
deležem. Če ga vsi povečujejo, se matematika ne izide, zato je včasih smiselno nekoliko zmanjšati tržni 
delež in optimizirati dobiček, saj manjši tržni delež ni nujno povezan z izgubo. Tržni delež je včasih varljiv 
indikator uspeha oziroma neuspeha, pa se kljub temu še vedno ukvarjamo predvsem z njim,” svoje izkušnje 
in pogled predstavi Mitja Pirc.

Tržni delež je za razliko od povečanja prihodkov oziroma 
dobička vedno omejen z velikostjo trga. Če ga vsi povečujejo, 
se matematika ne izide. 
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

KLJUČNA ZAČETNA VPRAŠANJA

Na začetku postavljanja strategije si moramo postaviti ključna začetna vprašanja o naših osrednjih poslovnih 
ciljih za naslednjih 6-12 mesecev. 

Želimo hitro rast tržnega deleža? 
Želimo optimizirati dobiček za prodajo podjetja? 
Transformacija podjetja z namenom preživetja?
5 % ali 50 % odstotna rast?
Kako se vidimo na dolgi rok v tržnem okolju? (5, 10, 15 let)
Kaj moramo narediti danes (investicije v tehnologiji, raziskave, zaposlene, kompetence), da 
bomo konkurenčni (in preživeli) v petih letih? 



DOBRA STRATEGIJA

V eni boljših knjig o strategiji po mnenju Mitje Pirca Richard Rumelt: Good Strategy, bad strategy stavijo na 
tri ključne elemente dobre strategije:

1. Dobra diagnoza (clear diagnosis)
2. Glavne smernice (a guiding policy)
3. Skladne aktivnosti (coherent actions)

V knjigi opišejo tudi elemente slabe strategije: ohlapnost, neuspešno soočanje z izzivi, zamenjava ciljev s 
strategijo, slabi cilji strategije.

POSTAVLJANJE DIAGNOZE

Redni predavatelj DMS izobraževanj vedno opozarja, da je pri pripravi strategije ključna diagnoza, ko se 
sprašujemo:

DIAGNOZA: Kaj se dogaja v okolju, v katerem delujemo in kako smo pripravljeni na spremembe?

Samo prava vprašanja lahko pripeljejo do pravih odgovorov, s katerimi podjetje prestavimo v pravo smer. Za 
dobro diagnozo potrebujemo kvalitetne podatke in ustrezne analize. Tudi v sektorjih oziroma branžah, ki 
niso ravno transparentne, lahko vedno najdemo načine, kako priti do podatkov. Velikokrat za diagnozo 
porabimo le 20 % časa in sredstev, namenjenih strategiji, 80 % pa za načrt, kako priti do cilja in 
implementacijo. Moralo bi biti ravno obratno, kajti če zgrešimo v diagnozi, nikoli ne bomo prišli do 
zastavljenega cilja, ker bomo reševali zadeve, ki nimajo učinka na uspešnost naše strategije. Če 
denimo padec prodaje rešujemo s povečanjem oglaševanja in PR aktivnostmi, resnična težava pa je v naši 
logistiki in distribuciji, lahko vložimo ogromne količine časa in denarja, rešili pa ne bomo ničesar.

Slika: Diagnoza je osnova in prvi korak, v katerem pripravimo različne opcije. Na koncu izberemo najbolj primeren načrt aktivnosti.
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Kaj se dogaja v okolju, v katerem delujemo in kako smo pripravljeni 
na spremembe?

Kdo je vključen v implementacijo?

Kaj se bo najbolj verjetno zgodilo v našem okolju?

Kako se lahko prilagodim na spremembe?

Katero možnost bomo skupaj izbrali?



Mitja Pirc izpostavlja tudi misel očeta koncepta strategije Michaela Porterja: “Pri postavljanju strategije je 
zelo pomembna tudi odločitev, česa ne bomo počeli. O tem bistveno premalo razmišljamo. Včasih nam 
našo začrtano pot prekrižajo tudi želje uporabnikov. Danes se denimo vsi trudimo zmanjševati ogljični odtis, 
še posebej avtomobilska industrija. Po drugi strani pa se je močno povečal nakup SUV vozil, ki zaradi 
večjega upora potrebujejo več energije oziroma ustvarjajo večji ogljični odtis. Uporabnik prenaša 
odgovornost na proizvajalce, v resnici pa si sam želi nekaj, kar ni najbolje za okolje.”

Pri postavljanju strategije je zelo pomembna tudi odločitev, 
česa ne bomo počeli  
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Brez diagnoze torej ni dobre implementacije. V diagnozi obstoječega stanja moramo namreč razmisliti tudi 
o tem, kaj se bo v našem poslovnem okolju dogajalo v naslednjih letih. “Lani smo ob projektu na Hrvaškem 
predvideli, da se bo hrvaški turizem v normalno stanje vrnil šele leta 2023. To je predpostavka, ki vpliva na 
marsikaj in o kateri se moramo pogovarjati. Enako velja za digitalizacijo, razvoj spletne prodaje in 
nakupovanja, izzive v internih procesih. Kaj bomo naredili, da se bomo prilagodili situaciji, tudi to 
moramo razmišljati skozi analizo obstoječega stanja.”

PRIMER IZ PRAKSE: AGILEN PRISTOP K STRATEGIJI

Ko se lotevamo implementacije strategije, navadno postavimo časovnico z zaporedjem faz, skozi katere 
strategijo implementiramo. “Pred leti smo za finančno institucijo vodili projekt “cross-sellinga”, pri 
katerem pa podjetje ni imelo na voljo nobenih pravih podatkov na tem področju. Nemogoče je 
bilo ugotoviti, kaj deluje in kaj ne, obstajale so samo določene grobe ocene. Takrat smo se odločili 
za zelo podoben pristop, kot ga uporabljajo startupi – strategija je bila zelo agilna. V mesecu 
januarju smo začeli z eksperimenti, preverjanjem odzivnosti segmentov in testiranjem hipotez. 
Dokler tega ne poizkusiš, ne veš, kdo je dojemljiv za tvojo ponudbo. V naslednji fazi smo odpravili 
ovire pri prodaji, optimizirali procese, v tretji fazi pa smo začeli meriti, kaj se dogaja. Na dnevni 
ravni smo se pogovarjali s strankami, ekipe so hitro izmenjale mnenja, enkrat tedensko smo 
pogledali številke, enkrat na mesec pa se je o napredku poročalo vodstvu podjetja. Čez tri mesece 
smo imeli odgovore na vprašanja, kje smo, kam želimo priti in kaj bomo počeli. Strategija je 
nastala zelo agilno in včasih je tudi to dobra rešitev. Hkrati smo tudi zaposlene ozaveščali o 
dogajanju in spremembah ter jih na ta način bolje pripravili na samo fazo implementacije.”



“Če kultura ni koherentna s strategijo podjetja, strategija ne bo zaživela. Ne more pa kultura 
nadomestiti strategije. Brez strategije ne vemo, kaj je naš cilj. Je pa dejstvo, da je lahko neustrezna 
kultura zelo velika ovira pri implementaciji strategije,” opozarja dr. Mitja Pirc in razmišlja o tem, da za 
strateško razmišljamo potrebujemo tudi kreativnost: “Če strategijo implementiramo samo na podlagi 
podatkov, je vprašanje, kakšni bodo rezultati. Po drugi strani enako velja za strategijo, ki temelji zgolj na 
kreativnosti in ne upošteva dejstev.”

Kultura ne more nadomestiti strategije.   
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

MISELNA OGRODJA (»FRAMEWORKI«) STRATEGIJ

Če se strategije lotimo brez “frameworka” oziroma miselnega ogrodja, se bomo nenehno ukvarjali z 
vprašanjem, kaj sploh je naše izhodišče. “Framework” daje ogrodje, brez katerega strategija obvisi 
v zraku. Vsako ogrodje ima svoje prednosti in slabosti, zato večkrat uporabljamo različna miselna ogrodja, 
da izziv osvetlimo z več različnih točk.

Strategy CascadeTM

Sestavljen je iz ključnih vprašanj:

Kakšni so naši cilji oziroma ambicije - želimo rasti, povečati tržni delež, postati vodilni na trgu? To 
so vprašanja, o katerih se pogovarjamo z vodstvom podjetja.
Kje tekmujemo – kdo so naše stranke in kateri trgi so za nas najbolj pomembni?
Kaj moramo narediti za zmago na določenem trgu?
Kaj potrebujemo za zmago?

Ta koncept je iterativen, ni nujno, da začnemo s tem, kje smo in kam želimo priti. Lahko se namreč zgodi, da 
smo si postavili preveč ali premalo ambiciozne cilje in to spoznamo skozi odgovore na ta vprašanja. Lahko 
da je trg, na katerem želimo tekmovati, preveč zasičen ... Enostavno se tako dolgo premikamo med vprašanji 
naprej in nazaj, dokler strategija ne postane jasna in stabilna. To miselno ogrodje je še posebej primerno za 
postavljanje korporativne strategije.



Slika: Strategy CascadeTM Framework

Vir: Deloitte

Business Model Canvas

Celosten pregled stanja, ki se zelo pogosto uporablja v startup svetu. Ukvarja se tudi s prihodkovnim in stroškovnim 
delom, kar je zelo pomembno, da razumemo naše časovne in finančne okvirje. Včasih so lahko določeni variabilni 
stroški tako visoki, da naša strategija ni profitabilna, zato je dobro pripraviti pilotne projekte, s katerimi strategijo 
testiramo. Past Business Model Canvasa je v tem, da imamo ob izpolnitvi vseh polj modela hitro občutek, da smo že 
vse naredili, pozabimo pa na kritično distanco, če bo to res delovalo.

Slika: The Business Model Canvas

Vir: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 



PESTEL analiza

Gre za makroekonomski pogled - kaj se dogaja z družbo in gospodarstvom kot celoto. Uporabna je za analizo strank 
in določitev segmentov, ki jih nagovarjamo. Pred leti smo tako s PESTEL analizo ugotovili, da tretjino gospodinjstev v 
Sloveniji sestavlja en sam član. Zakaj je to pomembno? Ker je to povsem v nasprotju s klasičnimi nagovori družin, ki 
prednjačijo v oglasih. S PESTEL analizo lahko dobimo tudi zelo koristne informacije o novih segmentih, ki hitro 
rastejo. Vstop v nekatere mikro segmente je lahko včasih zelo dobra strategija.

PRIMER: V primeru podjetja A (čistilni proizvodi) smo identificirali priložnosti za rast z uporabo PESTEL analize

Vir: Deloitte

Porterjevih 5 silnic 

Model, ki ga uporabljajo številna podjetja za razumevanje strank in partnerjev. S tem modelom enostavno ugotovimo, 
kateri del poslovanja je pod največjim pritiskom in kje moramo morda iskati nove rešitve. Na podlagi stanja in 
želenega cilja preverimo, kaj vse vpliva na naš uspeh oziroma kje so naši glavni izzivi.

PRIMER: V primeru podjetja B (IT podjetje, Hrvaška), ki izgublja položaj na trgu, smo identificirali glavne konkurenčne prednosti z uporabo 
analize Porterjevih 5 silnic

Vir: Deloitte



Model 4P oziroma 7P

Metoda je zelo razširjena, obstaja pa še precej prostora, kako jo v resnici uporabljati. V FMCG-ju denimo še vedno 
opazujemo predvsem 4 P-je, po drugi strani pa produktni del ekonomije postaja vse bolj podoben storitvenemu delu, 
kar pomeni, da smo soočeni tudi s P-ji, ki so povezani z ljudmi in fizično predstavitvijo produkta. Če pogledamo samo 
področje trgovine, marsikateri spletni trgovec je odprl tudi fizične trgovine oziroma “show roome”, s katerimi želi 
prepričati uporabnike v nakup. 

PRIMER: Za FMCG proizvajalca (SEE) smo razvili začetne točke za produkt in portfolio znamke z uporabo 4P modela

Vir: Deloitte

Brand Pyramid 

V določenih branžah deluje zelo dobro in pomaga identificirati izzive blagovnih znamk. Daje nam zelo jasen pregled, 
kakšno je mnenje uporabnikov o naši znamki. Izziv je v tem, da podatki niso vedno na voljo.

PRIMER: Piramida moči blagovne znamke nam je pomagala ustvariti relevantne marketinške cilje za podjetje iz kozmetične industrije

Vir: Deloitte



Sales funnel

Model, ki se redno uporablja v digitalnih panogah, precej manj pa v tradicionalnih industrijah. Daje nam odgovor na 
vprašanje, kje se nam stvari zalomijo oziroma kje izgubljamo potencialne kupce. Analiza nam pomaga pri 
razumevanju vseh kritičnih točk v nakupnem procesu in pri njihovi optimizaciji. 

PRIMER: Analiza nakupnega lijaka znamke avta (Slovenija, Hrvaška) je privedla do boljšega razumevanja nakupnega procesa in točk 
uporabnikovega nezadovoljstva v nakupnem procesu

Vir: Deloitte

Partnerski model 

Partnerstva so lahko dolgoročna ali kratkoročna, od enomesečnih sodelovanj do prevzemov podjetij. Včasih je 
potrebno poiskati partnerja, ki stvari počne precej bolje od tebe oziroma je zelo prisoten na določenem trgu in ti 
odpira vrata. 



Analitični modeli

Ko se podjetje odloči za vzpostavitev analitike, je zelo redko izziv poiskati pravo programsko opremo, precej večji izziv 
je osnovati strategijo in jo implementirati v podjetju. Tak model za seboj potegne velike spremembe pri ljudeh in 
procesih v podjetju. Tu se hitro pojavijo tudi vprašanja varovanja zasebnosti podatkov in posledično veliki izzivi.

PRIMER: Digitalna strategija, e-commerce strategija

Vir: Deloitte

Futuristični pogled

Kako bo svet izgledal čez deset let in kakšna bo vloga našega podjetja? Kaj je tisto, kar imamo danes in nam bo 
pomagalo preživeti čez deset let. Zadnje dni veliko govorimo o tem, da Slovenija potrebuje več cest, po drugi strani 
pa bomo vse več delali od doma in tudi kupovali preko spleta, zato bo avtomobilov vse manj.

PRIMER: Dolgoročna strategija in 'balanced growth' portfolio

Vir: Deloitte



POGLED V PRIHODNOST

Kaj nas čaka v naslednjih mesecih? “Že pred časom smo v Deloittu določili tri verjetne scenarije prihodnosti. Prvi je 
dokaj zmeren, tretji oziroma dodaten četrti pa že precej kaotičen. V začetku leta 2021 imamo občutek, da se stvari 
stabilizirajo s cepivom, po drugi strani pa ne vemo, ali bo resnično pravočasno delovalo. Ko bomo rešili 
zdravstveno krizo, nas čaka ekonomska kriza, zdaj že vemo, da bo okrevanje ekonomije v obliki črke L ali U. 
Verjetno lahko pričakujemo še kakšne padce ob novih “lockdownih”, ampak v gospodarstvu smo se hitro naučili 
živeti s tem. V tem obdobju imamo podjetja, ki so ga zelo dobro prestala in celo rastejo. Situacijo na trgu dobro 
opisuje rast in padanje delnic. Tisti, ki jim gre dobro, se v tem obdobju intenzivno ukvarjajo s svojo znamko, drugi 
razmišljajo o preživetju. Kar se tiče načrtovanja strategij živimo v turbulentnih časih. Marsikatera začrtana strategija 
se je v oktobru postavila na glavo, ker je temeljila na povsem drugačnih predpostavkah. Zagotovo pa nas čaka 
obdobje agilnih pristopov, iskanja novih segmentov in eksperimentiranja s cenami,” zaključuje dr. Mitja Pirc.

Čaka nas obdobje agilnih pristopov, iskanja novih segmentov 
in eksperimentiranja s cenami.    
– dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Vaja za samodiagnozo

Vir: Deloitte

3 KLJUČNI ELEMENTI STRATEGIJE

Diagnoza / razumevanje
Osnovni elementi / glavne smernice
Načrt implementacije / niz skladnih aktivnosti



Dokument je nastal na podlagi izobraževanja DMS Taktik: Strateško razmišljanje
 je trening, ki ga je v januarju 2021 za DMS izvedel dr. Mitja Pirc (Deloitte).


