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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljena nova ideja in dizajn izdelka kuhinjske deske, 

kateri je z razvojem in celotnim procesom postal inovacija podjetja in s tem povečana 

konkurenčna prednost pred ostalimi podobnimi izdelki. Teoretični del projektne diplomske 

naloge s pomočjo domače in tuje literature obravnava in proučuje vidik ideje, razvoja, 

procesaod inovacije do končnega izdelkater prodajole tega na domačem in mednarodnem 

tržišču. Empirični del naloge predstavlja celoten praktični proces od ideje do razvoja ter 

prodaje novega dizajna kuhinje deske v Kmetijski gozdarski zadrugi, z. o. o., Ribnica po želji 

znanega kupca v sodelovanju in povezavi različnih služb v podjetju. 

Ključne besede: izdeleki, razvoj, procesi, inovacija, podjetja, management,konkurenčnost, 

kupci, trg. 

SUMMARY 

In this final project work the new idea and design of a product kitchen board is presented, 

which became through development in the whole process the innovation of the company and 

also gained competitive advantage among other similar products. Theoretical part of the final 

project work with the help of domestic and foreign literature discusses and studies the idea, 

development, whole process from the innovation to the final product and also marketing and 

sales possibilities on domestic and international markets.Empirical part of the thesis presents 

the whole practical process from the idea, through the development, to marketing and sales of 

the final product – the new design of the kitchen board, which was designed and made 

according to the wishes of a known customer and with the cooperation of the different 

divisions of KGZ Ribnica. 

Keywords:products, development, processes, innovations, companies, management, 

competition, customers, market. 
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1 UVOD 

Inoviranje in uvajanje novega izdelka v program podjetja je zelo pomembno, vendar v borbi z 

različnimi izzivi in rednim delom, se temu posveča premalo časa. Prisluhnitije treba novim 

zamislim in novim poslovnim priložnostim kupcev, ki prinašajo inovacije za nove ali 

izboljšane izdelke. 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problema 

Gošnik (2005, 181)pove, da si z inovativnostjo izdelka lahko podjetje zagotovi konkurenčno 

prednost, ki predstavlja najpomembnejše funkcije podjetja poleg marketinške dejavnosti.Z 

upoštevanjem tržnih vidikov v razvoj izdelka podjetja izpolni ali poteši potrebe kupca ali trga, 

jih navduši in preseže, da si lahko na tak način zagotovi konkurenčno prednost pred 

zasledovalci in utrdi obstoj na trgu, lahko pa ustvari oziroma prodre na nov trg.  

Prav tako je predstavljen proces izdelave kuhinjske deske po meri posamičnega kupca, katero 

smo z uvajanjem na znani trg ponudili tudi drugim kupcem. Izdelek po meri posamičnega 

kupca pomeni, da je podjetje sposobno izdelati izdelke po željah kupcev. Ta način omogoča 

kupcem, da sodelujejo pri izdelavi novega dizajna deske (tako postanejo proizrabniki, 

proizvajalci-porabniki), kar Kotler navaja v svoji knjigi (Kotler 2004, 37). 

S takim načinom izdelave izdelka in prilagajanja podjetje pridobi večji osebni odnos s 

kupcem. Kupec pa lahko zahteva prilagojene izdelke, cene, dejavnosti in prilagojene tržne 

poti. Vendar prilagajanje izdelka kupcu ni vedno primerno za vsako podjetje, saj obstaja 

nevarnost večjih stroškov kot koristi, katere je kupec pripravljen plačati (Kotler 2004, 37). 

Osnovni obravnavan problem v nalogi je, kako naj izbrana organizacijaKmetijska gozdarska 

zadruga z.o.o. uspešno in učinkovito razvija in uvaja nov izdelek na tuje in domače tržišče. 

Izziv podjetja je sprejemanje vidikov oz. zahtev okolja po novem izdelku ter prilagajanje 

novega izdelka zahtevam in željam okolja (kupca), z razvojem ideje po novem izdelku, pa do 

uvajanja le tega na tržišče. Tako je bil razvit izdelek, ki je zadovoljil pričakovanja, želje in 

zagotovil navdušenje kupca ter posledično tržišča. S tem je bila zagotovljena prednost pred 

konkurenti, razširjenapaleta izdelkov, popestrena klasična ponudba z novim izdelkom in s tem 

sprožena rast in obstoj zadruge v prihodnosti.  

Želja vsakega podjetja je, da s proizvodnjo oz. prodajo novega izdelka na trg, da bi bil 

ekonomsko uspešen in s čim daljšo življenjsko dobo. Vendar odgovor na take želje je verjetno 

v genialnosti ideje, sprejemljivosti cene za kupce za tehnično preprostost, funkcionalnost in 

oblikovalsko dovršenost izdelka s pridihom vizionarstva izdelovalca (Oblak 2012, 116). 
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Prav tako moramo pri oblikovanju poleg vizionarstva predvidevati prednosti izdelka pred 

ostalimi ali podobnimi izdelki, saj so vedno boljpomembne lastnosti uspešnih izdelkov v 

globalizaciji in spletni prodaji za podaljšanje življenjskega cikla izdelka (Oblak 2012, 117). 

Pomembo je tudi razumevanje interesov in želje kupca, s katerim se po posvetovanju in 

pomočjo zbliža s proizvajalcem – prodajalcem. Svetovanje naj bo prilagojeno kupčevim 

željam, okusu in zmožnostim z dodatkom občutka za kupčeve zahteve in želje. S 

poslušanjemin pozornostjo poskušamo razumeti njegove želje, potrebe, interese ter jim 

ugoditi (Dovžan 1997, 118). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti teoretični vidik kakor tudi praktični primer 

od ideje in razvoja pa vse do uvajanja novega dizajna kuhinjske deske na tržišče ter njeno 

prodajo.  

Cilj zaključne projektne naloge je proučiti teoretični proces s pomočjo strokovne literature od 

ideje do uvajanja nove deske na tržišče in jo primerjati s praktičnim procesom v Kmetijski 

gozdarski zadrugi Ribnica, z. o. o. Na podlagi primerjave bo izdelan predlog za izboljšanje 

postopka in glede na ugotovitve razviti predloge za optimizacijo tako procesa razvoja, kot tudi 

časa od ideje do prodaje novega izdelka na tržišču.  

1.3 Uporabljena metodologija raziskovanja 

Za izdelavozaključne projektne naloge smo uporabilinaslednje metode raziskovanja, in sicer: 

− metodo opisovanja, s katero smo predstavili proces uveljavitve novega izdelka na tržišče 

s pomočjo literature; 

− primerjalno metodo smo uporabilipri primerjanju procesa oz. postopka uveljavitve 

novega izdelka glede na teoretična izhodišča in praktične vidike postopkov v KGZ 

Ribnica, z. o. o.,(trenutni navdih,načrtno delo,izhajanje iz problemov, identifikacija 

priložnosti in brainstroming).  

− metodo zbiranja podatkov –s pogovorom in izpraševanjem sodelujočih v 

procesu(sodelavci in naročniki)terv literaturi.  

− metoda študije primera je bila uporabljena v empiričnem delu naloge, kjer je natančno 

predstavljena študija vse od zamisli do izdelave prototipa po željah strank. 

V teoretičnem delu naloge smo preučili strokovno literaturona temo zaključne projektne 

naloge in nato v praktičnem delu naloge primerjana in povezana s praktičnimi ugotovitvami v 

izbranem podjetju KGZ Ribnica, z. o. o.  
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1.4 Predpostavkein omejitve pri obravnavanju problema 

Zaključna projektna naloga je nastala na podlagi pridobljenega znanja študija na Fakulteti za 

management Koper in praktičnem znanju zaposlenega v podjetju KGZ Ribnica, z. o. o. 

Predvideni rezultati pri obravnavanem postopku uvedbe novega izdelka na tržišče so:  

− Predpostavljamo,da bo analizirani praktični postopek uveljavljanja novega izdelkana 

tržišče koristil pri zmanjšanju stroškov postopka in skrajšanju časa od zamisli do 

plasiranja izdelka na tržišče. 

− Predpostavljamo,da bodo informacije zaključne projektne naloge koristile podjetjuKGZ 

Ribnica, z. o. o., in jim bodo v spodbudo pri zmanjševanju stroškov in krajšanju časa 

obravnavanega postopka uvedbe novega izdelka na tržišče. 

− Predpostavljamo, da bo praktični predlog postopka uvedbe novega izdelka KGZ Ribnica, 

z. o. o., koristen in bo upoštevan pri poslovanju v bodoče. 

Omejitve v zaključni projektni nalogi: 

− omejenost zaupnih podatkov podjetja KGZ Ribnica, z. o. o.; 

− omejenost pri prodajnih podatkih kupcev – poslovna skrivnost; 

− omejenost pri literaturi in virov s področja lesne galanterije; 

− zaupnost informacij podjetja KGZ Ribnica, z. o. o., in njihovih kupcev – njihovih in 

kupčevih poslovnih informacij ne objavljam; 

− omejitev časa raziskovanja v obdobju od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2014. 
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2 RAZVIJANJE NOVIH IZDELKOV 

Razvijanje novih izdelkov zaznamuje podjetje v prihodnosti, razvijajo naj izboljšane ali 

nadomestne izdelke za vzdrževanje ali povečanje prodaje (Kotler 2004, 348). 

Kotler(2004, 348) citira: »Kdo naj končno oblikuje izdelek? Porabniki, seveda.« 

Podjetja pridejo do novih izdelkov z nakupom ali z svojim razvijanjem. Z nakupom drugega 

podjetja, s pridobitvijo patenta drugega podjetja ali z nakupom licence oz. franšize drugega 

podjetja. Lastno razvijanje novega izdelka razvija podjetje znotraj svojih aktivnosti ali sklene 

pogodbo o razvoju določenega novega izdelka z neodvisnimi raziskovalci oz. podjetji za 

razvoj novih izdelkov. Novih izdelkov je procentualno zelo malo v svetu, saj pomenijo zelo 

velik strošek in tveganje – izdelek je nov za podjetje in prav tako za trg, zato se podjetja 

večinoma odločajo za izboljšanje že obstoječih izdelkov. Velik odstotek dejavnosti velikih 

podjetij je posvečen v izboljšavo obstoječih izdelkov. Veliko podjetij zelo redko uvajajo 

novosti, nekatera jih uvajajo občasno, zelo majhno število pa jih uvaja ves čas. Podjetja, 

katera ves čas uvajajo novosti, imajo pozitiven odnos do novosti in tveganja ter je za njih 

značilno timsko delo (Kotler 2004, 349). 

2.1 Izzivi v razvoju novih izdelkov 

Podjetja, ki ne uspevajo razvijati novih izdelkov, zelo veliko tvegajo. Obstoječi izdelki takih 

podjetij so zelo ranljivi, saj se potrebe in okus kupcev neprestano spreminjajo, spreminja se 

tehnologija, življenjski cikel izdelkov je krajši in obstaja močna konkurenca. Nove 

tehnologije so zelo nevarne in velika uveljavljena podjetja se odločajo za prilagoditvene 

inovacije. Mlajša oz. novejša podjetja uporabljajo prebojne tehnologije, ki so cenejše in 

spreminjajo konkurenčni prostor. Velika že uveljavljena podjetja se odzivajo in vlagajo v 

prebojno tehnologijo zaradi ogrožanja naložb, vendar tako spoznajo nove konkurente na tem 

področju, zato mnogim ne uspe. 

Razvijanje novih izdelkov je zelo tvegano, saj razvijanje terja veliko vlaganja. Če ne uspe 

prodor z novih izdelkom, podjetje finančno ohromi oz. pride do velikih denarnih izgub. 

Statistične študije ocenjujejo, da je odstotek neuspešnih novih izdelkov zelo velik (le okoli 

10 % je uspešnih) (Kotler 2004, 349). 

Prav tako omenja, da pri razvijanju novih izdelkov moramo paziti na ime izdelka, primerjave 

z drugimi podobnimi izdelki, da morebiti ne spominja na podoben izdelek in njegovo 

pomanjkljivost ter paziti na dobro ime, kajti zelo hitro se ga lahko izgubi z neprimernim 

izdelkom. 

Za uspeh izdelka je po ugotovitvah Cooper in Kleinschmidt edinstven nadpovprečni izdelek, 

kar predstavlja zelo visok odstotek uspešnosti, izdelek z zmerno prednostjo predstavlja 
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srednje visok odstotek uspešnosti, medtem ko izdelek z minimalno prednostjo predstavlja tudi 

minimalni odstotek uspešnosti (Kotler 2004, 352). 

2.2 Organiziranje razvoja novih izdelkov 

Podjetja uporabljajo več načinov organiziranja novih izdelkov, največ se jih poslužuje načina 

prelaganja odgovornosti za razvoj na vodje izdelkov, kateri pa nimajo veliko časa za razvoj 

novega izdelka, ker se ukvarjajo z obstoječimi rednimi izdelki. Prav tako tovrstni vodje 

nimajo pravega znanja in sposobnosti presoje za razvoj novega izdelka.  

Nekateri so organizirani, tako da imajo vodjo novih izdelkov, drugi imajo odbor za pregled in 

odobritev predlogov za nove izdelke. Največja podjetja so organizirana, tako da ustanovijo 

celo oddelek za nove izdelke, ki odgovarja za iskanje in oceno novih idej, sodelujejo z 

ostalimi oddelki, poskušajo in uvajajo nov izdelek na tržišče.  

Velika podjetja izberejo projektni tim za razvoj novega izdelka – to je notranja skupina 

zaposlenih v podjetju, zbranih iz različnih funkcijskih področij. Skrbijo za razvoj in so 

oproščeni vseh drugih obveznosti.Delujejo v neformalnem delovnem okolju, z določenim 

časovnim okvirjem in določenim proračunom.  

 

 

Slika 1: Odločitveni proces pri razvoju novega izdelka 

Vir: Kotler 2004, 355. 
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Številna podjetja za razvoj novega izdelka uporabljajo stopenjski način preverjanja – to je 

proces iz več stopenj z vrati oz. kontrolnih točk, na katerih vodja projekta z raziskovalnimi 

dokazili prepriča, da izbrani projekt ali izdelek prestopi v nadaljnjo stopnjo oz. nadaljnjo 

kontrolno točko. Vratarji oz. višji managerji sprejmejo eno od štirih odločitev: naprej, ubij, 

zadrži ali predelaj, kot je prikazano v spodnji sliki: 8 stopenj trženjskih izzivov (Kotler 2004, 

354, 355). 

Za organizacijo in razvoj novih izdelkov je zelo pomembno sodelovanje med marketingom, 

raziskavo, razvojem in tehnologijo,ki zaradi več dejavnikov in s tržno naravnanostjo 

zagotavljajo tržni uspeh izdelka(Gošnik2005, 180). 

2.3 Vodenje procesa razvoja izdelka 

Velik pomen pri organiziranju in vodenju procesa razvoja novega izdelka ima tržišče, katero 

nam pri predstavitvi ali povpraševanju po izdelku daje najbolj pomembne odgovore (Likar 

2001, 124). 

V podjetjih imajo vodjo izdelka (angl.product manager), kateri je odgovoren za izdelek, 

katerega spremlja od začetne ideje, preko vseh faz njegovega razvoja, uvrstitve na trg, širitve 

prodaje in do prenehanja oz. ukinitve proizvodnje (Devetak 2007, 100). 

V poslovni politiki podjetja je normalna naloga razvoj novih izdelkov ali izboljšanih izdelkov, 

za katere je priporočljivo je imeti svoj razvojni sektor, pravi Devetak (2007,101). Da se 

doseže zastavljene cilje je potreben ekipni pristop ob uskladitvi celotne faze nalog v procesu. 

2.3.1 Iskanje zamisli 

Obstaja veliko gradiva o tehnikah ustvarjalnega razmišljanja za produkcijo novih idej ali 

zamisli, vendar se poslužujemo tistih kombinacij, katere nas od ideje pripelje do uspešne tržne 

realizacije. Zelo malo idej gre skozi vse faze v podjetju in le mali odstotek idej se realizira ter 

najde svoje mesto na tržišču. Od dragocene brezplačne ideje pa do uspešne prodajne 

realizacije je zelo dolga in rizična pot, saj ko denarni vložki naraščajo, je treba preveriti 

dejavnike uspešnosti (Likar 2001, 23).  

Želje in potrebe kupcev so stikalo za začetek iskanja zamisli za nove izdelke. Te pridobimo s 

pogovori s kupci, sodelavci, konkurenco, posredniki, poslovodstvom in raziskovalci. 

Dokazano je, da največ zamisli o novih izdelkih nastane ravno pri kupcih. Virov za iskanje 

zamisli je veliko in pomembno je, da se nekdo v podjetju zavzame in bori za novi izdelek 

(Kotler 2004, 356). 

Vloga potrošnikov je zelo pomemba strategija za podjetje, saj zanemarjanje te vloge lahko 

zgreši glavno tarčo z napačno predstavo o potrošnikih. Če pa se preveč posveča pozornost 
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potrošnikom, se lahko zgodi, da smo posnemovalec in ne vodja v konkurenčni bitki (Kotler 

Fahey in Jatusripitak 1992, 76). 

2.3.2 Ocenjevanje zamisli 

Ocenjevalci zamisli si morajo postaviti kriterije, po katerih bodo ocenjevali ideje glede na 

zmožnost podjetja, trga in ostalih dejavnikov – jih pregledajo, izločene pa shranijo za 

morebitno izbiro v prihodnosti (Likar 2001, 28).  

Zamisli, katere obstanejo po prvem hitrem ocenjevanju, preidejo v pravi postopek. 

Pomembno pri ocenjevanju zamisli pa je, da čim hitreje izločimo slabe ideje, saj stroški 

postopka naraščajo z vsako naslednjo fazo razvoja (Kotler 2004, 358). 

Kupcu je treba prisluhniti pri zbiranju idej za nove izdelke, saj nam že na začetku opredeli 

značilnosti izdelka. Analizirati pa moramo vse okoliščine, katere se nanašajo na možnost 

realizacije novega izdelka (Devetak 2007, 117). 

2.4 Proces razvoja izdelka do uvedbe na trg 

Podjetje in management morata imeti od začetka inovacijskega in razvojnega procesa pred 

sabo vidno celotno poslovno verigo, kar pomeni upoštevati, usklajevati in nadzorovati delo po 

vseh fazah (Likar 2001, 105) .  

Prav tako Biloslavo (2006, 301) pravi, da je proizvajanje najbolj temeljna dejavnost podjetja, 

učinkovito proizvajanje izdelkov po željah ali po meri okolja pa pogoj za uspešnost 

organizacije. K temu pripomore tesno sodelovanje vseh managementov v organizaciji za 

uveljavljanje in prodajo izdelkov svojim kupcem na trgu. Sodelovanje vseh v verigi 

proizvodnje z vložki, z izdelovanjem pravih izdelkov v pravem času in v zadostni količini, 

podjetje pretvarja izložke v dodano vrednost, katero naj uresniči na tržišču. Podjetja, katera ne 

uresničujejo ali ne uspevajo oplemeniti izdelke z dodano vrednostjo, propadejo. 

2.4.1 Razvoj novega izdelka 

Do sedaj je izdelek le beseda, skica ali začetni vzorec, ki ga je treba pretvoriti v tehnično in 

komercialno izvedljiv izdelek z naložbo v njega. Če pa ga ne moremo pretvoriti v tako fazo, 

smo izgubili vse dosedanje stroške, pridobili pa smo koristne informacije med procesom 

projekta. 

Z nizom metod preverjamo želene zahteve porabnikov oz. kupcev, ki jih lahko uporabimo kot 

tehnične značilnosti za inženirje. Take metode nam nakažejo prednosti ali slabosti 
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izpopolnjevanja zahtev kupca z vključenimi stroški. Najbolj pomembno pa je, da s takimi 

metodami okrepimo komunikacijo med tržniki, inženirji in osebami v proizvodnji. 

Za razvoj prototipa ali novega izdelka lahko porabimo par dni do enega leta, vendar pa hitrost 

in uspešnostizdelave prototipa je najdragocenejši korak konkurenčne prednosti podjetja. 

Preden pa pošljemo take izdelke preverjati na trg, preverjamo funkcionalnost izdelka znotraj 

organizacije in preverjanjem naključnih kupcih, da z uporabo izdelka pridobimo povratne 

informacije o izdelku(Kotler 2004, 365–368). 

2.4.2 Preverjanje na trgu 

Ko podjetje ugotovi, da je izdelek zadovoljiv, ga opremijo z blagovno znamko in embalažo in 

s tem je pripravljen za preverjanje na tržišču. Uvedejo ga v pristno kupčevo okolje z 

namenom ugotovitve velikost tržišča, preverjajo odzivnost kupcev na ravnanje z izdelkom, 

njegovo uporabo in možnostjo ponovnega nakupa izdelka. 

Prav tako mnogi ne preverjajo izdelkov na trgu, saj jim to pomeni zelo velik strošek za drage 

izdelke, kateri niso namenjeni za množično uporabo, uporabljajo pa druge metode preverjanja 

in testiranja. Preverjanje na tržišču nam poda informacije o kupcih, posrednikih, informacije o 

uspešnosti trženja in njegovemu potencialu (Kotler 2004, 369).  
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2.4.3 Uvedba izdelka na trg 

Zelo pomembna je strategija podjetja, ki naj bi bila skladna s potrebami na tržišču. Ponudi naj 

zanimiv izdelek na trg takrat, ko ga tržišče potrebuje in predvsem v sprejemljivih 

količinah(Likar 2001,107).  

 

Slika 2: Integriranost idej v poslovno strategijo 

Vir: Likar 2001, 111. 

Naslednji večji strošek uvedbe je trženje, za katero je treba porabiti ogromno denarja za 

oglaševanje in trženjsko komuniciranje. 

Prav tako je zelo pomembno in kritično načrtovati kdaj, kje, komu in kako naj podjetje uvede 

nov izdelek na tržišče (Kotler 2004, 371). 

Tehnološka strategija Proizvodna strategija 

Strategija podjetja 

Tržna strategija Razvojna strategija 

INOVACIJA 
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proizvod RR 

tehnologija, 
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3 UVAJANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG 

Inovacija je neka posebna vrsta in se ne prodaja kot ostalo že uhojeno prodajno blago. 

Inovacija je nekaj novega, najlepšega in najboljšega, vendar moramo biti realni. Ne smemo 

pričakovati, da ga bo tržišče takoj sprejelo in povrnilo ves trud in stroške, sprijazniti se 

moramo s hudo tržno preizkušnjo, ko se inovacija prodaja. Tržna preizkušnja je zelo huda, saj 

v povprečju preživi vsaka četrta novost, ko se izdelek predstavi na tržišču. 

Kupci so zelo previdni in čakajo odziv trga, kako se bo tak izdelek prijel na tržišču. Tržni 

pristop in prodaja takega izdelka ne moremo tržiti kot že znan prodajni izdelek (Likar 2001, 

126). 

Gošnik (2005, 180) pravi, da je v organizaciji za uspešno predstavitev in trženje novega 

inovativnega izdelka ključno sodelovanje med razvojno-raziskovalno in tehnološko 

dejavnostjo in marketingom. Zelo pomembno je tudi, da potrošnika integriramo v delovno 

okolje organizacije, saj je pomembno za trženje v novem okolju vzpostaviti značilen dialog s 

potrošnikom.  

Enostaven tradicionalen tržni sistem predstavlja prodajalca, kateri pošilja na trg izdelke, 

storitve in informacije, v zameno za finančna sredstva in povratne informacije (Kotler in 

Keller 2006, 6). 

 

Slika 3: Enostaven tržni sistem 

Vir: Kotler in Keller 2006, 6. 

Likar (2001,17) pravi, da je inovativnost lastnost ljudi, inoviranje pa je dejavnost povezana z 

inovativnostjo. 
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3.1 Trženje izdelka 

Trženje je dejavnost, katera je potrebna za izdelek, da pride do končnega porabnika. Najprej 

je treba ugotoviti porabnikove zahteve, želje in pričakovanja, katera sprožijo vse dejavnosti, 

da proizvod pride do končnega uporabnika (Tavčar 2002, 3). 

Trženje v podjetju se je zaradi spreminjajočih se hitrih poslovnih okoljih iz preprostega 

prodajnega oddelka zraslo v zapletene dejavnosti podjetja. Tradicionalno trženje v podjetju je 

bilo razumeti kot potreba kupcem in jih naprej posredovati različnimfunkcijskim področjem, 

sedaj pa trženje povezuje vse procese, kateri se srečujejo s kupci (Kotler 2004, 666).  

Trženje je ena od usklajenih sestavim podjetja, katera ni uspešna brez sodelovanja s 

proizvodnjo, tudi ni koristnih proizvodov brez sodelovanja z razvojem, prav tako ni dobre 

cene brez dobro preračunanih stroškov, brez podpore zadovoljnih zaposlenih pa ni dobrega 

trženja (Tavčar 2002, 29). 

3.1.1 Izdelek 

Izdelek naj bi bil vse, kar bi zadovoljeval potrebe in želje za zamenjavo za denar na trgu. Prav 

tako ima vsak izdelek določeno obliko, kakovost, ime, pakiranje, koristi in razlikovalne 

značilnosti z drugimi izdelki (Devetak 2007, 99). 

Izdelek je proizvod in osnova trženja kot korist za kupce in uporabnike, vendar brez ostalih 

sestavin tržnega spleta ni celotne tržne ponudbe (Tavčar 2002, 164). 

Kotler (2004, 407) pravi, da je izdelek karkoli, kar ponudimo na tržišču, da zadovoljimo željo 

in potrebo. Prav tako pri načrtovanju tržne ponudbe moramo upoštevati in razmišljati o petih 

ravneh izdelka, kar sestavljajo vrednostno hierarhijo za kupca. Prva raven je jedro izdelka, kar 

pomeni korist kupljenega. Drugo raven tržnik preoblikuje iz jedra v osnovni izdelek. 

Pričakovani izdelek ima lastnosti in pogoje, katere kupci pričakujejo na tretji ravni. Četrto 

raven izdelka tržnik pripravi razširjeni izdelek, kateri naj bi presegal pričakovanja kupca. 

potencialni izdelek na peti ravni ponuja in obsega vse morebitne razširitve in spremembe 

izpostavljene v prihodnosti za zadovoljevanje kupcev ter razlikovanju svoje ponudbe. 

3.1.2 Trženjsko komuniciranjeizdelka na trgu 

Devetak (2007, 159) pojasnjuje tržno komuniciranje kot javno predstavljanje organizacij, 

ponudbe izdelkov, storitev in idej z namenom izboljšati svoj tržni položaj v konkurenčnih 

razmerah – laično pomeni reklama in ekonomska propaganda. 

Cilj tržnega komuniciranja je pripraviti komunikacijsko strategijo s komuniciranjem 

inovativnih izdelkov, da poudari zanesljivost ponudnika, varnost v medsebojnem sodelovanju 
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in oznanjanju oz. poučevanju ciljne publike. Proizvodna podjetja inovativnih izdelkov, 

morajo zaradi mnogih različnih dejavnikov pripraviti jasno predstavitev prednosti in novosti 

takih izdelkov s pravočasno najavo. Prav tako zaradi globalizacije in novih možnosti 

komuniciranja zahteva od podjetja poleg klasičnega komunikacijskega spleta še nove načine 

komuniciranja, kar zajame promocijo novih idej, tehnologij, izobraževanj o novih 

tehnologijah, spreminjanju miselnosti in stališč. Zato taka podjetja sili v komunikacijo z zelo 

tehničnimi vsebinami z netehnično publiko na preprost in emocionalen način. Značilnost takih 

izdelkov je za nakup odjemalcu zelo pomembna prepoznavnost podjetja in njegove blagovne 

znamke, s tržnim komuniciranjem pa se le do neke mere vpliva na izbiro dobavitelja (Gošnik 

2005, 180). 

3.1.3 Cena izdelka na trgu 

Cena je element trženjskega spleta in sporoča vrednost izdelka, katera ga umešča na tržišče. 

Cena je morda ena izmed najbolj prilagodljivih elementov, katera se lahko hitro spreminja za 

razliko od lastnosti izdelka, sta obrazložila Kotler in Keller (2006, 218). 

Podjetje mora z oblikovanjem cene opredeliti merljive in ovrednotene cilje in s povečevanjem 

prodaje dvigovati dobiček in tržni delež. Cena se oblikuje glede na koristi blaga v kateri 

morajo biti zajeti vsi stroški in določen dobiček, kar pomeni kalkulacijo stroškov in učinkov v 

poslovnem procesu. Za nove izdelke na tržišču, za katere imamo dovolj plačilno sposobne 

kupce in če z visoko ceno želimo poveličati superiornost izdelka,lahko oblikujemo zelo 

visoko ceno. 

Mnogi ob primerjavi podobnih ali konkurenčnih izdelkov uporabljajo ciljno izračunavanje 

stroškov, za prehitevanje konkurentov si postavijo stroškovni cilj s katerim naj bi bili 

konkurenčni. Z novimi izdelki želijo prehiteti konkurente in če pa ne morejo biti konkurenčni 

poiščejo ustreznega dobavitelja (Devetak 2007, 128–134).  

Prav tako Devetak (2007,136) navaja, da če smo z novim izdelkom prvi na trgu, lahko 

oblikujemo ceno glede na stroške. S pojavom konkurence in z željo po vodilnem mestu na 

določenem trgu, pa smo prisiljeni prodajno ceno prilagoditi novim tržnim pogojem z nižjo 

prodajno ceno. Prodajno ceno lahko dvignemo šele takrat, ko smo vodilni na tržišču in s tem 

povečamo poslovni rezultat.  

Za nove izdelke, katere prvič uvajamo na tržišče, namenjamo posebno pozornost z 

oblikovanjem končne tržne cene in seveda pri tem uporabljamo promocijske cene za take in 

podobne posebne priložnosti (Devetak 2007, 139). 
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3.1.4 Tržne poti novega izdelka 

Tržne poti so vsota odvisnih organizacij, ki so vpletene v postopek dajanja izdelka ali storitve 

v uporabo ali poraboin pomenijo eno najpomembnejših odločitev podjetja o izbrani poti na 

druge trženjske odločitve.Take poti se gradijo več let in zagotavljajo dolgoročne odnose in 

obveznosti do ostalih vpletenih organizacij (Kotler 2004, 505). 

Najbolj pomembno je izbrati najboljšo tržno pot, da izdelek iz domačega tržišča pripelje na 

mednarodno oz. tuje tržišče (Cedrola 2005, 219). 

Tržne poti med organizacijami so opredeljene kot (Tavčar 2002, 86): 

− nabavne, prodajne ali nabavno prodajne, 

− vse organizacije in njihovi deli, ki s svojimi izdelki, storitvami in informacijami 

vzpostavljajo povezavo med dobavitelji in odjemalci. 

Tržne poti so uhojene, večinoma trajne in hkrati najmanj spremenljiva sestavina tržnega 

spleta. 

Krajevno znanje je pogoj za uspešno izbiranje sprejemljivih ali razpoložljivih tržnih poti z 

analizo končnih porabnikov preko možnih poti do proizvajalca(Tavčar 2002, 86–88). 

3.2 Direktna prodaja izdelka 

O direktni prodaji izdelka govorimo, ko proizvodna organizacija proda svoj izdelek direktno 

odjemalcu na domačem ali tujem tržišču brez posrednika. Direktna prodaja postane nujna 

kljub visokim stroškom, ko želi podjetje predstaviti na tujem trgu svojo lastno blagovno 

znamko, ko želi vzpostaviti politiko stabilnega komercialnega prodora, in ko izdelek 

potrebuje poprodajne aktivnosti. Direktna prodaja ustreza predvsem podjetjem z velikim 

tržnim deležem, da upravičijo vložene stroške.  

Slabosti direktne prodaje izdelka so veliki začetni stroški investicije v prodajno infrastrukturo 

(skladišča, prodajni centri), ter tekoči stroški poslovanja. Direkten prodor na tuji trg lahko 

otežijo lokalni posredniki podobnih izdelkov (Cedrola 2005, 225–226). 

Ješovnik (2000, 136) pravi, da o neposrednem vstopu na tuji trg govorimo takrat, ko 

proizvajalec drži kontrolo nad proizvodnjo, trženjem in prodajo v tujini. 

3.2.1 Poslovne predstavitveizdelka 

Poslovne predstavitve izdelka so namenjene zainteresirani publiki, da inventor – proizvajalec 

podrobneje osebno predstavi izdelek in obrazloži svoje zamisli o izdelku. Večinoma se ne 



 

14 

organizirajo na javnem prostoru, saj so namenjene predvsem strokovnjakom posameznih 

področij, kateri na predstavitvi aktivno sodelujejo (Likar 2001, 126). 

Prodajalec svoje ideje ali izdelka naj bi znal v kratkem času jasno, kratko in predvsem 

razumljivo predstaviti izdelek, kaj dela in kaj predstavlja. Taka predstavitev je zelo težka, saj 

je treba v kratkem času v poslušalcu ali odjemalcu vzbuditi zanimanje za izdelek, da na koncu 

predstavitve dobimo konkretne rezultate in odgovore (Poslovni angeli Slovenijeb. l.). 

Poslovne predstavitve izdelkov potekajo običajno pred znanimi poslovnimi partnerji ali 

strankami z namenom predstavljanja novega izdelka ali prototipa. Vzbujanje interesa ima pri 

tem ključno vlogo, saj se brez lastnega navdušenja nad izdelkom težko vzbudi navdušenje pri 

poslušalcih oz. gledalcih predstavitve. 

3.2.2 Osebna ponudba izdelka 

Osebna ponudba izdelka ni samo v krogu svojih znancev ampak temelji na večji osebni 

prepričljivosti, katera pri preprodajalcih ni pogosta. Zaradi omejenosti števila znancev, je 

treba za uspešno prodajo izdelka uporabiti tudi druge sistemske pristope, katere uporabljamo 

z lastnim trženjem in ciljna publika so podjetja (Likar 2001, 126).  

Večjo osebno prepričljivost izdelka lahko dosežemo, tako da izdelek, ki ga prodajamo res 

dobro poznamo – tako njegove prednosti kot pomanjkljivosti. Večjo moč imajo naši 

argumenti takrat, ko prodajamo nekomu s katerim smo predhodno že ustvarili osebni stik. 

Tukaj veliko pomeni mreženje in osebno pridobivanje novih poznanstev. Zaradi osebnega 

stika je večje zaupanje in posledično lažja prodaja izdelka.  

3.3 Posredna prodaja izdelka 

O posredni prodaji izdelka govorimo, takratko proizvodna organizacija nima nobene 

organizacije, prodajne aktivnosti ali poznanstva na tržišču, zato zaupa svoje proizvode 

posrednikom, ki se ukvarjajo s prodajo na tujem trgu. Za uspešno srednjeročno in dolgoročno 

sodelovanje je zelo pomembno, da izberejo pravega partnerja. Neustrezna izbira posrednika, 

ki se izkaže za neučinkovitega ali s slabim zgledom, lahko dolgoročno negativno vpliva na 

distribucijo in prodajo izdelka. Take prodaje se poslužujejo predvsem podjetja, ki nimajo 

rednega izvoza izdelka ali ne pričakujejo velikega tržnega deleža.  

Prednosti posredne prodaje izdelka so nizki stroški ter majhno tveganje, ker se tveganje 

tržišča prenese na uvoznike oz. posrednike. Tako se lahko podjetje osredotoči le na izdelek in 

njegovo konkurenčnost. Zaradi nezaupljivosti do tujih izdelkov, veliko trgov favorizira 

posredno prodajo preko lokalnih podjetij. Slabost posredne prodaje izdelka je nepreglednost 

trga,saj ni vpogleda na razvoj potreb potrošnikov po izdelku (Cedrola 2005, 224–225). 
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O posrednem vstopu izdelka na tuji trg govorimo takrat, ko se med podjetje in končnega 

kupca v tujini vključi tretja oseba (Ješovnik 2000, 136). 

3.3.1 Sejmiza prodajo izdelka 

Razvoj sejmov v prejšnjem desetletju se je korenito spremenilo, saj je bila usmerjenost 

razstavljavcev orientirano na obiskovalca ali kot promocijsko usmerjenega sporočila na 

določeno podjetje ali potrošnika. Z reorganizacijo sejemskega razstavljanja sejmi niso več 

usmerjeni na uporabnika kot promocijsko orodje, ampak direktno ciljajo na tržno 

komuniciranje, sodelovanje s trgom in predstavitvi novih izdelkov (Cedrola 2005, 240). 

Sejmi so pomembni za predstavitev novosti, novega izdelka široki množici ljudem ali ozki 

ciljni usmerjeni skupini podjetnikov največ enkrat letno v točno določenem časovnem 

terminu (Likar 2001, 127). 

Sejmov se udeleži podjetje iz dveh razlogov, zaradi razstavljanjaizdelkov ali zgolj 

zaradiobiska. Z razstavljanjem podjetje predstavlja svoje izdelke in predstavlja za podjetje 

velik finančni zalogaj, saj so sejemske najemnine običajno zelo drage. Z obiskom sejma pa 

podjetje gradi svoje povezave, pridobiva ideje, raziskuje tržišče, spremlja konkurenco in sledi 

novim trendom. Izredno pomembno v današnjem času je mreženje, saj se z osebnim stikom 

vzpostavlja pristnejši kontakt s poslovnimi partnerji in lažja predstavitev ciljnim kupcem 

novega izdelka. 

3.3.2 Medijiza predstavitev novega izdelka 

Medije izbiramo glede na ciljno populacijo, kateri naj bi predstavili novi izdelek. Uporabimo 

medije namenjene širokim množicam ali namenjene ozkemu krogu podjetnikom, vendar so 

medijske predstavitve razmeroma drage (Likar 2001, 127). 

Oglaševanje je komunikacija za tiste, kateri hočejo prodati proizvod direktno potencialnemu 

kupcu. Za taka poslana sporočila brez neposrednega posredovanja ljudi se uporablja radio, 

televizijo, časopise, kino, stenske plakate in druge manj pomembne medije (Cedrola 2005, 

237). 

Mediji v fizični obliki (prospekti, katalogi, DVD-ji) so za podjetje velik strošek, zato se vedno 

več podjetij odloča za internetno predstavitev. Uveljavlja se tako imenovani trend 

elektronskih medijev, ki jih podjetja objavijo na svoji internetni strani ali jih posredujejo 

preko elektronske pošte. Spletna dostopnost omogoča širše tržišče, saj nas stranke in kupci 

lahko že sami najdejo in kontaktirajo.  
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4 PREDSTAVITEV KMETIJSKE GOZDARSKE ZADRUGE RIBNICA, Z. O. O. 

Kmetijska gozdarska zadruga Ribnica, z. o. o., Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica (v nadaljevanju 

KGZ Ribnica), si je za svoje pričetke delovanja izbrala leto 1909, ko je bila ustanovljena prva 

živinorejska zadruga v Sodražici. 

Logotip oziroma razpoznavni zaščitni znak KGZ Ribnica je priložen v prilogi 1, katerega 

uporabljajo na vseh svojih dokumentih. 

4.1 Nastanek in zgodovina KGZ Ribnica 

Začetki Kmetijske zadruge Ribnica segajo v 19. stoletje, vendarso uradno začeli delovati z 

ustanovitvijo živinorejske zadruge na področju ribniške doline z razlogom, da je živinoreja 

osnovna dejavnost njihovega pretežno s travo poraščenega hribovitega področja. Cilj takrat 

ustanovljene zadruge je bil povezati majhne kmete za dvig proizvodnje in rejske sposobnosti 

živali za izboljšanje življenja na vasi. 

Kasnejši cilj in spoznanje pred prvo svetovno vojno in po njej sta bila, da je živalim treba 

ohranjati in utrjevati zdravje,konstitucijo in kondicijo z veliko gibanja na poletnih višinskih 

pašnikih. Zagotoviti so morali veliko denarja in izpeljati pogajanja s prepričevanjem lastnikov 

za nakup ustreznih površin za pašo. Z ugotovitvijo rejcev in kupcev, da so take živali boljše, 

so začeli s prodajo plemenske živine v Makedonijo, Bosno in Grčijo. 

Obdobje po vojni je bilo obdobje velikih sprememb ter reorganizacij, zato so zadružništvo 

primerjali z živo tvorbo, ki se nenehno spreminja, prilagaja in dopolnjuje. 

Po drugi svetovni vojni so se začela povezovanja s predelovalno industrijo in trgovino v 

sklopu Ljubljanskih mlekarn. V letu 1985 pa se je celoten SOZD združil s trgovskim 

podjetjem Mercator v poslovni sistem Mercator, kjer je kljub povezanosti sistema zadruga 

ohranila svojo identiteto in samostojnost. 

Z novo zadružno zakonodajo v letu 1992 je zadruga vključila v svoje delovanje tudi 

gozdarstvo, ki je nasledilo vse zadruge od leta 1909 in od tega leta nosi ime Kmetijska 

gozdarska zadruga Ribnica.Leta 1999 pa je zadruga izstopila iz poslovnega sistema Mercator 

(poslovno še vedno sodelujemo) in še danes deluje kot samostojna zadruga. 

Dejavnost današnje zadruge so v registraciji zelo široko opredeljene in je registrirana kot 

trgovska dejavnost, ki združuje (Mohorčič 2013, 1): 

− trgovini z market programom – franšiza Mercator (trgovina Izbira v Ribnici, nov sodoben 

market v Sodražici in povsem nova spletna trgovina). 
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− trgovine s kmetijskim repromaterialom, gradbenim in ostalim tehničnim materialom 

(trgovina Zadružnik v Ribnici, tehnična trgovina Dom v Sodražici, trgovina Kmetovalec 

v Kočevju in tehnična trgovina Plenkača v Loškem potoku), 

− dnevni bar Zadružni hram, 

− odkup mleka in živine, 

− enota Suha roba – proizvodnja in trženje najrazličnejših izdelkov iz lesa. 

Kmetijstvo v skupnem prometu Zadruge predstavlja zelo majhen procent, zato je treba za 

normalno poslovanje razvijati vse druge zgoraj navedene dejavnosti (Pirc 2009, 16) 

4.2 Enota Suha roba 

Začetki te enote so bili zelo skromni; z maloštevilnimi prostori in zaposlenimi. Z menjavo 

skladiščnih prostorov na ugodnejšo lokacijo, s sodobno notranjo in zunanjo podobo, se je 

začel večati in razvijati skladiščno distribucijski center suhe robe. 

V enoti Suha roba ne proizvajajo suho robnih izdelkov, temveč oskrbujejo kooperante z lesom 

za izdelovanje lesenih izdelkov. Organiziramo proizvodnjo in odkupujemo končne – 

polizdelke kot grosist na Ribniškem področju. S trženjempalete izdelkov iz naravnega 

bukovega lesa – ribniška kulturna dediščina in tradicija, katera je izgubilapravi pomen besede, 

saj je tako rekoč ročno izdelanih artiklov zelo zelo malo. Za Zadrugo, člane in kooperante je 

to dohodkovno zelo pomembna dejavnost, saj sedaj prevladujejo industrijsko izdelani artikli 

klasičnih podedovanih oblik, ki konkurirajo nizko cenovni masovni proizvodnji kitajskih 

izdelkov.Imamo cca 200 kooperantov, kateri proizvajajo določene artikle za redno prodajo in 

artikle, ki se izdelujejo le po predhodnem naročilu za točno določenega kupca (Mohorčič 

2006, 43). 

Zadruga ima zelo pomembne in velike zasluge za ohranitev te dejavnosti na ribniškem in 

širšem okoliškim področju – ni dovolj samo proizvajanje suhe robe, ampak njena prodaja in 

trženje (Pirc 2009, 22) 

Prav tako smo popestrili klasično ponudbo s paleto suho robnih izdelkov iz češnjevega lesa. 

Trenutno pa se ukvarjamo z obdelavo termično obdelanega lesa za izdelavo končnih izdelkov 

in pol izdelkov za kopalniško opremo, katero izvažamo v Nemčijo. 

Sedanja podoba zadruge je komercialni servis s trgovsko – komercialno usmerjenostjo, ki so 

jo izoblikovali zunanji zadružniški interesi, katerim se je prilagodila za uspešno delovanje in 

doseganje dobrih rezultatov (Pirc 2009, 25). 

S pridobitvijo FSC certifikata leta 2012 je pridobljen pogoj za uspešno delovanje izvoza 

slovenskega lesa, saj v bodoče verjetno ne bo več mogoče izvažati surovin in izdelkov na tuja 

tržišča brez certifikata FSC.  



 

18 

Pobudo za pridobitev FSC certifikata so pridobili na zahtevo zahtevnega nemškega kupca, 

kateri izkazuje svojo okolijsko ozaveščenost in skrb za svoje kupce. Certifikat v samem 

izdelku zagotavlja in upošteva celotno verigo od gospodarjenja z gozdovi, sečnje, transporta, 

lesnopredelovalne dejavnosti do kupca. Kupci so vedno bolj ozaveščeni in podjetje z FSC 

certifikatom pridobi na ugledu in s tem posledično olajša dostop na nova tržišča. Izdelki s 

certifikatom se oplemeniti z dodano vrednostjo in kakovostjo (Sklad kmetijskih zemljišč in 

gozdov Republike Slovenije b. l.). 

Projektna naloga je posvečena novemu dizajnu deske za meso v kombinaciji z več 

uporabnostjo posameznega izdelka. Zavedamo se, da je tržišče vedno bolj preplavljenos 

podobnimi izdelki, zato si želimo biti inovativni v povezavi sodobnega dizajna z 

uporabnostjo, saj razvoj novih oz. popravljenih izdelkov prinaša večjo konkurenčnost, boljšo 

prodajo in večjo dodano vrednost. Prav tako vidimo zadovoljstvo in večje zaupanje kupcev, 

katerim prisluhnemo in ugodimo njihovim posebnim željam po unikatnosti izdelka. 
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5 ANALIZA SNOVANJA, RAZVOJA IN UVAJANJA NOVEGA IZDELKA V KGZ 

RIBNICA 

V sodelovanju s kupcem iz Italije smo oblikovali novo desko za meso posebne oblike in 

dvojne uporabe. Pri nastajanju ideje o deski smo se sestali s kupcem, ki nam je predložil skico 

(nastala je po trenutnem navdihu kupca) deske posebne oblike za uporabo v vinotekah. 

Začetna skica ni bila dokončna, končna podoba je nastala preko posvetovanj in sodelovanja s 

strokovnimi sodelavci ter s kupcem, ki je dal poudarek funkcionalnosti deske. 

5.1 Opis razvojnih korakov pri snovanju in oblikovanju novega izdelka 

Pri oblikovanju zamisli o novem artiklu smo uporabili več vrst tehnik. Od teorije do končne 

prakse smo uporabili naslednje korake: 

− trenutni navdih, 

− načrtno delo, 

− izhajanje iz problemov, 

− identifikacija priložnosti in  

− možganska nevihta (brainstorming). 

Vsaka od naštetih točk bo podrobneje opisana v podpoglavjih. 

5.1.1 Trenutni navdih ideje o novem izdelku 

Italijanski kupec je napovedal poslovni obisk v naši organizaciji in s seboj prinesel osnutek in 

skico deske, katera naj bi bila namenjena prodaji v njihovih vinotekah. Po predstavitvi ideje 

na skici, smo se dogovorili za neuraden sestanek v skladišču, kjer so se nam pridružili še 

ostali zaposleni s svojimi komentarji in opažanji.  

Omeniti moram, da je podjetje KGZ Ribnicazelo odprto za nove zamisli, ideje in nove 

poslovne priložnosti.Novosti podjetju predstavljajo korak k boljši kakovosti in hkrati nove 

priložnosti za večjo konkurenčnost, večje zaupanje odjemalcev, popestritev palete prodajnih 

izdelkov ter obstoj na tržišču. 

S trenutnim navdihom in z idejo, kakor nam je povedal kupec, si je idejo zapisal in 

skiciral.Srečo imamo, da s skupnimi zamislimi, popravki in posvetovanjem z našim vodjo 

proizvodnje-tehnologom, skladiščnico, komercialistom realiziramo oz. pripravimo idejo za 

realizacijo. Na podlagi povpraševanja italijanskega kupca po spodaj skicirani deski smo se 

neuradno sestali v prostorih skladišča vodje proizvodnje – tehnolog, italijanski kupec, 

komercialist in skladiščnica. 
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V prilogi 2 je prikazan prvi skicirani osnutek deske, katera je bila iztočnica za naše nadaljnje 

delo in motivacija za inovacijo.Po začetnem ogledovanju skice in na osnovi posameznih 

komentarjev, smo ugotovili, da je desko možno narediti z odobravanjem tujega kupca in 

dvema praktičnima dodatkoma.Eden od dodatkov je večja luknja v ročaju, na katero je 

opozorila skladiščnica iz praktičnih razlogov in neuporabnosti manjše luknje v današnjih 

časih.Drugi dodatek pa je ošiljenost na koncu deske, kar je prav tako nastala iz ideje o 

uporabnosti deske za več namenov.  

V prilogi 3 je končni popravljeni osnutek deske, po kateri se je začel proces inoviranja novega 

dizajna multifunkcionalne kuhinjske deske.Po uporabnih predlogih in strinjanju kupca je 

nastala skica, ki je bila pripravljena za naslednje korake v procesu realizacije ideje. 

5.1.2 Načrtno delo za realizacijo izdelka 

Po dokončani začetni skici vodja proizvodnje-tehnolog potrdi možnost realizacije predlagane 

deske za italijanske vinoteke. Tehnolog-vodja proizvodnje pripravi predlog izdelka na podlagi 

skice v pravem merilu. S pripravljenim primerom v pravem merilu izberemo zanesljivega 

kooperanta, ki bo za ustrezno ceno zagotovil kakovosten končni izdelek. Po določitvi cene 

izdelave deske s strani kooperanta, komercialni direktor naredi izračun oz. določi ceno novo 

nastale idejne deske za kupca. Ceno posredujemo kupcu in če je cena sprejemljiva, jo potrdi 

in s potrditvijo začnemo z realizacijo in pripravo vzorca.Predlagani vzorec še ni končni 

prototip, saj mora prestati še več kontrol sodelujočih v procesu izdelave. 

5.1.3 Izhajanje iz problemov novo nastajajočega inovativnega izdelka 

Pri realizaciji deske smo prišli do problema, katerega se nismo niti zavedali. Vse deske imajo 

majhno luknjico v ročaju, katero so včasih uporabljali za pritrditev deske z žebljem na zid ali 

na kakšno drugo podlago. Vendar že dolgo luknjica ni imela nobene funkcije v ročaju, saj se v 

gospodinjstvu ne uporablja več žebljev, uporabljajo pa se razni kuhinjski obešalniki oz. 

kljukice za obešanje. Tako je prišla ideja, da vsem deskam iz našega prodajnega programa 

povečamo luknjo v ročaju in tako omogočimo lažje spravljanje in hranjenje desk na različnih 

kuhinjskih obešalnikih. Na ta način smo izkoristili priložnost in oplemenitili vse naše deske z 

novo funkcionalnostjo in dodano vrednostjo.  
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Slika 4: Prikaz nove večje luknje na obravnavani deski 

Tako smo iz problema ali iz neinformiranosti rešili problem inovativne deske in ostalih 

kuhinjskih desk v ponudbi KGZ Ribnica. 

5.1.4 Identifikacija priložnosti dizajna novonastalega izdelka 

S posluhom in realizacijo začetne ideje novega dizajna deske za meso smo izkoristili 

priložnost in novo nastali vzorec ponudili tudi na našem, domačem tržišču. Ker vemo, da je 

razvijanje in uvajanje novih izdelkov za podjetje velik strošek, se poslužujemo in 

uporabljamo že uhojene poti ponujanja in promocije le teh, tako da zmanjšamo stroške in 

tveganja, da se izdelek ne bi»prijel« na tržišču. Če nov dizajn deske postane prodajno zanimiv 

na začetnem tujem tržišču, ga postopoma pripravimo za prodajo na domačem tržišču. 

Z vključitvijo več sodelavcev v proces inoviranja vidimo priložnost za izboljšanje delovnih 

procesov, odnosov med zaposlenimi in odnos zaposlenih do različnih aktivnosti. S tem 

vplivamona boljšo klimo v organizaciji z druženjem različni služb, ki so v podjetju 

naklonjena inovativnosti in ustvarjalnosti. S pozitivno klimo v organizaciji so tudi zaposleni 

zadovoljni z delom, ki ga opravljajo in delo je lahko še zanimivejše z vključevanjem v razne 

aktivnosti v dobro organizacije. S temi dodatnimi aktivnostmi se še nekaj naučijo, ustvarijo 

nekaj povsem novega in vidijo koristi, ki prinašajo pozitivni odnos do dela za zaposlene. S 

pohvalo po realizaciji projekta nagradimo vse vključene in menim, da s tem ohranjamo večjo 

pripadnost in pozitivno organizacijsko klimo. 

Ob zapisovanju priložnosti se mi je porodila še ena dodatna izboljšava, zamisel, da novo 

nastalo desko premažemo s jedilnim parafinskim oljem, ki bi dodalo deski še eno dodatno 

uporabno vrednost. Deska bi bila bolj temne barve, kar bi potemnilo les in prispevalo k večji 

in bolj topli vizualni privlačnosti. S premazom bi povečali obstojnostin dolgotrajnost uporabe, 

istočasno pa tudi lažje čiščenje po uporabi.  
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5.1.5 Viharjenje možganov (brainstroming) za novonastalo idejo izdelka 

S tehniko viharjenja možganov se večkrat poslužujemo, tako da se s kupcem sestanemo v 

skladišču kot skupina različno mislečih, kulturno različnih in različno strokovno podkovanih 

strokovnjakov, da vsak pove svoje mnenje o začetni skici. Predvsem pa pazimo na morebitne 

kritike pesimistov, katere zelo negativno vplivajo na idejo in morebitno nadaljevanje dela in 

našega truda po realizaciji. Kupec predstavi svojo idejo – skico deske in na podlagi te ideje 

stečejo mnenja in predlogi. Tehnolog pove mnenje o poteku dela oz. najbolj verjetne oblike 

deske, katere lahko izdelamo na CMM stroju z minimalnimi stroški (čim manj odpadnega 

materiala in pravih kotov znotraj deske) in minimalnim časom izdelave. Skladiščnica pove 

svoje mnenje o uporabnosti in tako je nastala ideja o ošiljeni deski na prednjem robu deske – 

rob deske je poševno odrezan in je podoben smetišnici. Komercialist sugerira o videzu in 

možnostih prodaje. Po vseh mnenjih in opazkah nastane dokončna skica z merami in 

možnostjo realizacije ideje.  

Vsi sodelujoči v procesu od izdelave do prodaje sodelujejo pri oblikovanju končnega 

prototipa na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in viharjenja možganov.  

 

Slika 5: Ošiljenost deske 

Prednji del deske je poševno odrezan (podobnost smetišnici) za lažje snemanje ali odlaganje 

oz. nalaganje odrezanih – narezanih delčkov hrane.  

5.2 Izdelava vzorca – prototipaizdelka 

Po končani kalkulaciji in potrditvi cene za novi izdelek vodja proizvodnje pripravi vso 

dokumentacijo oz. vse meritve in dimenzije nove deske ter te preda kooperantu, ki je najbolj 

strokoven za izdelavo zgoraj navedenega artikla. Kooperant vnese vse podrobne mere in 

koordinate v računalnik CMC stroja za obdelavo lesa. Ko vstavi vse potrebne podatke in 

sprogramira stroj za izdelavo tega izdelka, mora pripraviti tudi točno določen material oz. 

pravilno sušen bukov les potreben za izdelavo vzorca. Pri izdelavi podobnih lesenih desk je 

zelo pomembno, da se uporabi les sušen eno leto in se kasneje dodatno suši v sušilnici na 8 % 
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vlažnosti. Les mora biti tudi pravilno zlepljen z vodoodpornim lepilom, da se zagotovi njeno 

dolgotrajnost. 

Pri pripravi vzorca se soočamo s težavami kooperantov, kri neradi izdelujejo vzorce oz. 

prototipe, saj ne zaupajo proizvodom, da bodo prodajno koristni (iz invencije nastala 

inovacija) oz. bodo uresničeni, kajti izdelava vzorca je za njih strošek in izguba časa. Zato se 

moramo vedno pogajati z njimi in se prilagajati, da se nam prilagodijo in pripravijo zahtevan 

izdelek med menjavo ene proizvodnje določenega izdelka in druge podobne proizvodnje. Med 

pripravo izkoristijo»mrtvi čas« za izdelavo našega vzorca. 

Ko kooperant izdela vzorec, ga v podjetju pregledamo in preverimo, če se sklada z idejo 

kupca in ali bo kupec zadovoljen z narejenim prototipom. Če v podjetju ugotovimo določena 

neskladja z obstoječimi informacijami o izdelavi, problematično kakovostjo, naredimo 

popravke obstoječega vzorca.  

Če je vse, kot bi moralo biti pa damo vzorec v pregled kupcu, ki da zadnjo oceno in se odloči, 

ali bo naročil pravkar nastali novi izdelek za potrebe svojih kupcev. 

 

Slika 6: Slika multifunkcijske deske za gospodinjstvo 

Po potrditvi prototipa in cene znanega kupca sprožimo proces proizvodnje in izdelavo novo 

nastalega izdelka. 

5.3 Naročilo in maloserijska proizvodnjaizdelka 

Kupec nam naroči potrebno število desk, ki jih vključimo v proizvodnjo, poleg že potrjene in 

naročene količine dodamo deset dodatnih kosov za potrebe domačega tržišča. Teh 
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desetdodatnih kosov deske uporabimo za namene promocije novega izdelka pri obstoječih 

strankah. V kolikor se pokaže zanimanje, deske izdelamo v večjih količinah.  

Kooperant določi približni čas izdelave deske, ki bo zadovoljil kupca in nam omogočil 

čimprejšnjo dobavo kupcu. 

Pred dobavo se s kupcem dogovorimo o embalaži izdelka in njegovega pakiranja. V prvi fazi 

narejenega novega izdelka se artikel pakira le v »streč folijo« opremljeno z deklaracijo. 

Deklaracija pa je opremljena z imenom artikla, črtno kodo, opisom uporabnosti artikla in 

seveda s podatki o proizvajalcu. Tako opremljen artikel je zapakiran in pripravljen v 

transportne kartone za dobavo kupcu v željeni količini. 

5.3.1 Uvajanje in prodaja novega izdelka na trg 

Prodaja novega izdelka se v začetni fazi veže na znanega kupca v tujini, tako da v začetku 

izdelujemo izdelek le za točno določeno količino. Ne delamo zalog novega izdelka, dokler 

nimamo odziva povpraševanja z domačega trga po novem izdelku. 

Ko se nov izdelek uveljavi, lahko izdelek pričnemo prodajati tudi pri drugih odjemalcih in s 

tem posledično povečamo našo proizvodnjo. Če se nov izdelek ne prodaja, ga opustimo ali 

proizvajamo v minimalnih količinah za znanega kupca, ki je bil prvi naročnik.  

Zelo pozorni smo na poprodajno dogajanje in dinamiko naročanja znanega kupca, da si 

ustvarimo sliko prodajnosti novega izdelka na tujem trgu. S sliko prodaje in dinamiko lahko 

predvidevamo interes – uspešnost narejenega inovativnega izdelka in s tem možnosti 

nadaljnjega trženja izdelka. 

5.3.2 Izvoz – prodaja novega izdelka 

Z začetkom proizvodnje nove deske in po narejenih vzorcih pošljemo povpraševanje po novi 

deski še ostalim našim znanim kupcem v tujini, da se odzovejo oz. povejo mnenje, če so 

zainteresirani tržiti naš novi dizajn deske. Če so zainteresirani, se dogovorimo za srečanje oz. 

poslovni obisk, na katerem jim pokažemo vzorec in osebno predstavimo več namensko desko 

za uporabo v gospodinjstvu kot tudi v vinotekah in podobnih gastronomskih lokalih. 

Ker so suho robni izdelki splošno uporabljeni v gospodinjstvu in gastronomskih lokalih, 

izdelkov ni težko tržiti tudi v tujini. Večnamenska uporaba zagotavlja večje število 

zainteresiranih odjemalcev, zato je zelo pomembno, da se osebno predstavi multi-

funkcionalnost omenjenega izdelka.  
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5.3.3 Povpraševanje in odziv domačega tržišča po novem izdelku 

Prav tako smo se s podobno prošnjo oz. povpraševanjem obrnili na naše največje domače 

kupce, kateri tržijo naše ostale izdelke. V velikih trgovskih hišah kot so Mercator, Spar in 

Merkur imamo že vpeljane prodajne poti. Njim pripravimo vzorce in jim predlagamo, da ga 

najprej uvrstijo v svojo akcijsko prodajo. Kupci uvrstijo izdelek v svoj akcijski katalog ali 

kakšno drugo obliko akcije, nam dajo okvirno količino in čas dobave novega artikla. Po 

poteku akcijske prodaje dobimo približen vpogled v prodajo in uvrščanje artikla na tržišče. Po 

odzivu akcije in njenih rezultatih predlagamo kupcem, da izdelek uvrstijo v svoj redni 

asortima ali pa ga imamo v rezervi za popestritev naše palete rednih izdelkov.  

Če se povpraševanje po določenem izdelku poveča, je odziv povečanje proizvodnje. Paziti je 

treba, da iskanega izdelka ne zmanjka in zagotoviti dovolj veliko zalogo za vsaj dvomesečno 

prodajo.  

Vendar ni vedno tako, ko narediš nov izdelek si zelo navdušen, vesel in v velikih 

pričakovanjih se soočiš z realnostjo, ko nekateri kupci smatrajo, da izdelek ni prodajno 

zanimiv,nima prodajno zanimive oblike ali ima določeno previsoko ceno. Izdelka ne uvrstijo 

in ne sprejmejo v svoj prodajni asortiment, zato se je trebausmeriti na nove kupce oz. na nove 

trge. 

5.4 Predlogi ukrepov za izboljšanje procesa razvoja izdelkov za management izbrane 

organizacije 

Izboljšanje procesov za razvoj izdelkov je v velikih firmah nujno, saj omogoča prihranke, 

tako pri stroških, kot pri času. Običajno se izkaže, da imajo delavci, ki so vključeni v 

organizacijo vseh faz razvoja in prodaje dobre zamisli, kako izboljšati posamezne procese ter 

da postanejo bolj učinkoviti. Ukrepi, ki bi jih predlagal naši organizaciji, so naslednji: 

− Predlagal bi, da se skrajša čas od naročila do dobave izdelka, ko izbrani kooperant 

končuje proizvodnjo enega izdelka, da lahko prične z delom naročenega izdelka – začel 

bi pri spremembi kulture in osveščanja ljudi oz. kooperantov na sprejem novosti in s tem 

hitrejše reagiranje pri pripravi vzorcev ter kasneje proizvodnje. 

− Ena od možnosti je, da se pri izdelavi preskoči izdelava fizičnega prototipa ali vzorca.S 

tem bi pridobili ogromno časa in skrajšali čas od ideje do končnega točno določenega 

naročila. Pri tej možnosti se je treba zanesti na zaupanje kupca v naše delo in dolgoletne 

dobre poslovne odnose, s katerimi uresniči svojo idejo in jo dobi izdelano kot nov 

proizvod. Lahko pa bi uporabili še več 3D virtualnih orodij za predstavitev prototipa v 

virtualnem okolju. 

− Možnosti prihranka pri stroških so tudi orodja kooperantov, ki naj bi nove izdelke 

naredili iz že obstoječih orodij, če je možno. Tako bi prihranili pri strošku in času 

izdelave novega orodja.  
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− Opcija je, da se kooperantu ponudi prvovrstni kakovostni odpadni les, ki nastane kot 

odpadni pri drugih izdelkih in je primeren za izdelavo omenjenega izdelka. Tako bi 

ogromno časa prihranili s fazo sušenja lesa, rezanja na grobo in spet sušenja na primerno 

vlažnost. Poleg časa pa bi pocenili izdelek, saj je tak les mnogo cenejši od hlodov.  

Prav tako bi predlagal naslednje ukrepe vezane na prodajo in prepoznavnost: 

− Predlagam, da se zaposlenim predlaga natečaj oz. nagradno igro, v kateri bi zaposleni 

predložili svoje ideje za nove izdelke. Za najboljšo idejo ali pa realizirano predlagano 

idejo zaposlenega nagradili z denarno ali kakšno drugo stimulativno nagrado. Z 

nagrajevanjem bi zaposlene dodatno motivirali in vzbudili večjo pripadnost podjetju. 

− Predlagam, da se na večino izdelkov(predvsem na novih izdelkih) vžiga naš logotip in 

gradi na naši prepoznavnosti in tradiciji. Z vžigom bi oplemenitili in dodali naš dolgoletni 

tradicionalni pedigre našim izdelkom. 

− Predlagam, da se več ljudi vključi v postopek izbire ideje za novi izdelek. Ljudje bi čutili 

večjo pripadnost organizaciji, zadovoljstvo in motivacijo za večji delovni zagon tudi za 

druga dela. 

− Predlagam, da se posodobi tudi pakiranje in embalaža izdelkov.Z novo embalažo bi 

vzbudili pozornost in povečali željo za nakup. 

− Predlagam, da se gradi na blagovni znamki – se poišče primerno poimenovanje različnih 

desk. 

− Predlagam, da se vsi zaposleni pred strankami predstavljajo z lesenimi vizitkami, ki jasno 

in glasno sporočajo, s čim se ukvarjamo (primer lesene vizitke v prilogi 4). 

− Predlagam več inovativnih lesenih izdelkov, da razširimo izbor izdelkov. S tem bi si 

zagotovili večjo ponudbo, večjo prodajo in dolgoletni obstoj zadruge. 

− Predlagal bi odtis FSC certifikata na izdelke, da se oplemeniti izdelke in s tem doda 

dodano vrednost izdelku, kakovost in ozaveščenost o lesu. 
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6 SKLEP 

Na začetku raziskave sem si zastavil predpostavke, ki jih bom preveril ali držijo ali ne. 

− Ocenjujemo, da bo analiziran praktični postopek uveljavljanja novega izdelka na tržišče 

koristil pri zmanjšanju stroškov postopka in skrajšanju časa od zamisli do plasiranja 

izdelka na tržišče.  

Našemu podjetju sem predstavil in opisal postopek od začetne ideje do končne prodajne 

realizacije izdelka. Predstavljeno so sprejeli z odprtimi rokami in se zahvalili za izkazan trud 

in delo, katero sem pokazal pri zapisovanju, analiziranju in združevanju vseh stopenj v 

verigi.V praksi se je pokazalo, da prihranimo nekaj časa ter zmanjšamo stroške postopka in 

dela. 

Mnenje našega podjetja je, da bo za nadaljnje delo uvajanja novih izdelkov lažje, hitreje in 

stroškovno manj obremenjujoče. Postopek naj bi sprožil nove predloge za uveljavitev čim več 

novih izdelkov v naš prodajni asortiment, saj novi izdelki po meri kupca pomenijo zagon in 

pogoj za uspešnost organizacije.  

− Ocenjujemo, da bodo informacije zaključne projektne naloge koristile podjetju KGZ 

Ribnica, z. o. o., in jim bodo v spodbudo pri zmanjševanju stroškov in krajšanju časa 

obravnavanega postopka uvedbe novega izdelka na tržišče. 

Informacije, ki sem jih zbral med raziskavo teme za zaključno projektno nalogo, so se 

izkazale za zelo koristne in so dejansko pripomogle k zmanjševanju stroškov in krajšanju časa 

postopka uvedbe novega izdelka na tržišče. Na primeru dizajna nove večnamenske deske sem 

ugotovil, kje so naše rezerve in kako pridobiti čas pri samem postopku in optimizirati celoten 

proces. 

Ugotovil sem, da so uveljavljeni postopki uvedbe novega izdelka na tržišče malo zastareli in 

nezapisani, saj se uporabljajo že leta nespremenjeno. Ker jih v podjetju že dolgo niso 

analizirali, so se pokazale možnosti za izboljšave in optimizacijo.  

− Ocenjujemo, da bo praktični predlog postopka uvedbe novega izdelka KGZ Ribnica 

koristen in bo upoštevan pri poslovanju v bodoče. 

Praktični predlog postopka uvedbe novega izdelka v KGZ Ribnica je vodstvo z navdušenjem 

sprejelo in bo v kratkem tudi zapisan v obliki priročnika z navodili za poslovanje v bodoče. 

Do sedaj si take analize ni mogla privoščiti, zato se ni nikoli poiskalo optimalnejšega 

postopka uvedbe novih izdelkov. Ker sem analizo opravil kot zaposlen v podjetju, sem svoja 

dognanja in pridobljene informacije delil z vodstvom, ki je to zelo dobro sprejelo. Izboljšave 

bodo postopoma vključene v procese podjetja, pridobljene informacije pa bodo s pridom 

uporabljene pri bodočem poslovanju.  
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V primerjavi teoretičnih in praktičnih spoznanj v procesu od ideje do prodaje na trgu sem 

prišel do naslednjih spoznanj. 

V teoriji se zelo veliko organizacij ukvarja z raziskavo v nove izdelke ali z nakupom licenc, 

Kmetijska gozdarska zadruga pa se ukvarja le z izdelovanjem izdelkov po potrebi kupca ali za 

prilagoditvene inovacije že obstoječih izdelkov. Ne ukvarja se z velikimi tveganji, katera 

lahko ohromijo podjetje, ampak z zanesljivimi posegi na zaupanje v kupca, ki naj bi te izdelke 

prodajal. 

Velika podjetja so organizirana z vodji novih izdelkov, s projektnimi timi, s stopenjskim 

načinom preverjanja procesa, … kar v KGZ Ribnica ni mogoče.Proces od začetka razvoja pa 

do prodaje izdelka, kontrole in ostalih faz v procesu je zelo poenostavljen in za nemoten potek 

je zadolžen vodja proizvodnje – tehnolog, ki ga opravlja poleg rednih obveznosti. V pomoč so 

mu sodelavci, ki se po potrebi vključujejo v ta proces, poleg rednih delovnih obveznosti in ob 

ekipnem pristopu pomagajo uskladiti vse naloge vfazi predstavljenega procesa. 

V teoriji podjetja zelo veliko idej najdejo pri kupcih in jih preverjajo z dejavniki uspešnosti, 

kar KGZ Ribnici vzame preveč časa, zato uporabljajo le ponudbo novo nastalih izdelkov, idej 

ne preverjajo, ideje pridejo in grejo, ker jih ne zapisujejo in ne hranijo. V podjetju prav tako 

ne preverjajo funkcionalnosti izdelka znotraj organizacije, ampak ga takoj predstavijo tržišču 

in od tržišča dobijo povratne informacije o izdelku. 

Trženje je v današnjem času je preraslo v samostojno dejavnost v podjetjih, kar v zadrugi ni 

definirano, ker je to del delovne naloge zgolj komercialista in komercialnega direktorja. 

Moralo bi biti plod sodelovanja in usklajenostivseh zaposlenih. Torej soočamo se z mešanico 

tradicionalnega trženja z novodobnim, ki povezuje vse procese s katerimi se srečujejo s kupci. 

Kmetijska gozdarska zadruga, z. o. o.,prodaja svoje izdelke na domačem trgu direktno, brez 

posrednikov, ker imajo zelo velik tržni delež in pokrivajo vse vložene stroške zaradi 

majhnosti tržišča. Prodajo in pospeševanje prodaje izvaja z osebno ponudbo in s 

prepričljivostjo ter direktno logistiko do kupca z lastnim prevoznim sredstvom. Za manjše 

pošiljke uporabljajo zunanje sodelovanje s hitro pošto. 

Indirektno prodajo pa uporablja za prodajo svojih izdelkov na velikem tujem tržišču s 

posredniki, kateri prodajajo njihove izdelke končnim porabnikom.Pred leti so za posredno 

prodajo uporabljali razstavljanje na tujih sejmih v Frankfurtu in Milanu, tako da so si pridobili 

velike posrednike za vstop v tujino. Sedaj se sejmov udeležujejo le kot obiskovalci (visoki 

stroški za razstavljanje) za pridobivanje potencialnih novih posrednikov, za spremljanje novih 

smernic v tem segmentu, za obisk in vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov z znanimi 

strankami.  
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Poleg tega sem še ugotovil, da sem pridobil ogromno teoretičnega in praktičnega znanja o 

postopku uvedbe novega izdelka na trg, kar mi bo pomagalo pri vsakdanjih delovnih 

opravilih. Ker sem do sedaj opravlja samo terenske prodajne naloge, mi je raziskava koristila, 

da sem spoznal vse procese proizvodnje od ideje do prodaje. Ker izdelke poznam zelo 

natančno, jih lažje predstavim kupcem oz. strankam, znam razložiti ali opisati, kako so 

izdelani, kakšne materiale uporabljamo, kakšne so možnosti personalizacije (vključitev 

njihovega logotipa ipd.).  

Sedaj šele razumem, kako dejansko poteka obdelava lesa in celotna proizvodnja izdelkov, ki 

jih prodajam in pospešujem na terenu. S spoznanjem celotnega postopka sem izboljšal svoje 

znanje in strokovno komunikacijo, zato lažje in boljše opravljam svoje delo. Strankam znam 

odgovoriti na vsa vprašanja o izdelkih, saj je moje znanje teoretično in praktično obogateno.  

Poudariti moram, da smo postali zelo prilagodljivi za želje posameznih kupcev in podoben 

potek dela uporabljamo tudi pri že obstoječih dizajnih in oblikah drugih izdelkov s popravki 

na željo kupca. Tako že obstoječi artikli dobijo navdih z novo linijo ali nove popravke na 

željo kupcev, da postanejo unikat za kupca in tako potešimo njegovo željo po drugačnosti. Na 

tak način lahko že obstoječe izdelke ponujamo kot nove z izboljšavami ali deloma 

spremenjene po želji naročnika.  

S procesom izdelave novega dizajna deske se poslužuje KGZ Ribnica za popestritev njihove 

ponudbe, za zadovoljstvo obstoječih in novih kupcev, za spremljanje novih modnih smernic 

in povečanje tržnega deleža na domačem in tujem trgu ter pridobivanje zaupanja kupcev.  

Dejansko sem zaradi opravljene raziskave spoznal, da dokler nečesa ne poskusiš, ne moreš 

vedeti ali bo uspešno delovalo.  
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