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Kje smo danes? 
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Občutna podražitev goriv 

Stres nas poživlja, še pogosteje pa ubija 

Vrtoglave cene pšenice in nove podražitve na pohodu 

Grozi podražitev elektrike 

Hrana iz muzeja voščenih lutk 

Obolevnost za rakom narašča 

Borzni zlom pred vrati 

Evropa bi lahko znova ostala brez plina 



Zakaj se to dogaja? 
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 Specializacija in delitev dela 

 Trg zadovoljuje večino naših potreb (menjava presežkov na trgu) 

 Uporaba denarja kot menjalnega sredstva 

 V normalnih pogojih, ob upoštevanju pravil igre tržnega sistema in 

ob učinkovitem odpravljanju pomanjkljivosti trga, je to odličen 

sistem (relativne primerjalne prednosti) 

Zadovoljevanje potreb na trgu 

  5 

 



 Tržne anomalije vgrajene v trg: 

 asimetričnost informacij 

 družbene eksternalije 

 javne dobrine 

 naravni monopoli ipd. 

 Profitni motiv in zanemarjanje ostalih vrednot 

 Vpliv finančnih transakcij na realni sektor 

 Neupoštevanje pravil igre (etika, morala, zakonodaja) 

 Lobiji in poslovno komuniciranje 

 V realnosti ima tržni sistem veliko pomanjkljivosti, ki pridejo še 

posebej do izraza v kriznih trenutkih 

Pomanjkljivosti tržnega sistema 
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Kako delujemo – nazaj k osnovam 
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Hierarhija potreb 
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Samouresničevanje,  

duhovnost, etika in estetika 

Ugled, zaupanje, 
spoštovanje, 

samospoštovanje 

Socialne potrebe (pripadnost in 
ljubezen, prijateljstvo, intimnost) 

Potreba po varnosti (fizični, materialni, 
čustveni, zdravstveni itd.) 

Fiziološke potrebe (hrana, voda, zrak, spanje, 
zdravje, spolnost, izločanje itd.) 

higieniki 

motivatorji 

Abraham Maslow Frederick Herzberg 



naše potrebe  + omejeno delujoč trg = 
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Občutna podražitev goriv 

Stres nas poživlja, še pogosteje pa ubija 

Vrtoglave cene pšenice in nove podražitve na pohodu 

Grozi podražitev elektrike 

Hrana iz muzeja voščenih lutk 

Obolevnost za rakom narašča 

Borzni zlom pred vrati 

Evropa bi lahko znova ostala brez plina 



Predlagana rešitev 
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Globalno vs. lokalno = zavarovanje 
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 Velik pomen pri zagotavljanju strateških dobrin, ki omogočajo osnovno 

preživetje (osnovno zavarovanje) 

 MSP poleg tega vplivajo še na: 

 gospodarsko rast 

 zaposlovanje 

 so potencial za nastanek velikih podjetij 

 inovacije (zelo pomembno za zagotavljanje nujnih dobrin, ki niso enostavno na voljo) 

 učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva 

 regionalno strukturo gospodarstva 

 zmanjševanje revščine 

 odgovornost do lokalnega okolja 

 idr. 

Pomen MSP za lokalne skupnosti in samooskrbo 
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 zagotavljati infrastrukturo 

 osveščati – spodbujati podjetništvo in inovativnost: 

 mladi 

 podjetniki 

 kmetje 

 civilna družba 

 strateško usmerjati MSP na slabo preskrbljena področja 

preko raznih spodbud 

Kaj lahko naredijo lokalne skupnosti za MSP 
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 Ljudje svoje potrebe zadovoljujemo v točno določenem zaporedju 

 Samo ljudje z zadovoljenimi osnovnimi potrebami imajo možnost in 

sposobnost sodelovati na širši ravni pri zadovoljevanju višjih potreb 

 Lokalna skupnost je most med državo in posameznikom  

 MSP so zelo primerna za zagotavljanje osnovnih dobrin v lokalni 

skupnosti – potrebno spodbujati inovativnost! 

 Lokalne skupnosti morajo v bistveno večji meri zagotoviti osveščenost 

ljudi na področju podjetništva in inovativnosti kot osnovnega gibala 

moderne družbe 

 

Sklep 
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PHC Vibacom 

VIBACOM, d.o.o. 

Ulica na Grad 6, 1000 Ljubljana 

www.vibacom.si 

 

Kontakt: 

mag. Igor Glavan, MScBA 

igor.glavan@phc.si 

041 416 565 

 

mag. Agata Kopač, MScBA 

agata.kopac@phc.si 

041 454 868 

Soustvarjajmo prihodnost! 

 

Iz organizacij v organizme. 
 


