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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava življenjsko obdobje izdelka v pohištveni industriji, »od 

rojstva do smrti«. Nekateri izdelki so na trgu uspešni, drugi pa v hitro spreminjajočem 

se okolju, kjer mrgoli konkurenčnih izdelkov, doživijo polom. Le malo izdelkov pa 

doživi uspeh ne da bi podjetje izdelek neprestano spremljalo, analiziralo ter ustrezno 

načrtovalo njegovo prihodnost. V prvem delu naloge je prikazan teoretični pogled na 

izdelek in njegov življenjski ciklus, kot ga vidijo različni strokovnjaki, v drugem delu, 

pa so ta spoznanja prenesena na praktičen primer v pohištveni industriji. Prikazani so 

rezultati analize podatkov o gibanju prodaje podjetja Alples, industrija pohištva, d. d., 

Železniki, za nekaj izdelkov ter ostali potrebni podatki, ki so osnova za določitev oblike 

krivulje in določitev položaja, kje na tej krivulji so posamezni izdelki podjetja. 

Ključne besede: izdelek, program, pohištvo, industrija, model, življenjski ciklus 

izdelkov, strateško načrtovanje, razvojne stopnje. 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the life cycle of a product in the furniture industry, “from 

birth till death”. Some products are successful at the market, when the others experience 

failure in the rapidly changing environment of the competitive products. Only few 

products can be successful without a constant enterprise monitoring, analysing and 

strategic planning of its future. In the first part of the thesis the theoretical view on the 

product and its life cycle is demonstrated as seen by different experts, in the second part 

this knowledge is applied to the practical example in the furniture industry. The results 

of the analysis on the data of Alples Železniki are presented, demonstrating the sale 

fluctuation for chosen products and other relevant information which are the basis for 

the defining of the curve shape and position, where on the curve are the individual 

enterprise products. 

Key words: product, programme, furniture, industry, model, life cycle of product, 

strategic planning, developing steps. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Alples, industrija pohištva, d. d., Železniki (v nadaljevanju Alples), je na 

slovenskem trgu priznan proizvajalec ploskovnega pohištva v srednjem cenovnem 

razredu. Kot ostali slovenski proizvajalci pohištva tudi Alples vedno bolj občuti 

globalizacijo, ki je od vstopa Slovenije v EU naprej vedno bolj neprizanesljiva s 

podjetji, ki se niso sposobna pravočasno in pravilno odzvati na hitro spreminjajoče se 

tržno okolje. Kljub temu, da je Slovenija majhna država z relativno majhnim trgom, so 

številni proizvajalci pohištva iz Italije, Avstrije in Nemčije ter tudi iz jugovzhodnih 

držav vedno bolj prisotni na slovenskem trgu. Za svoj obstoj morajo slovenska podjetja 

neprestano spremljati in analizirati tako dogajanje na trgu kot tudi svoje izdelke ter 

pripravljati oz. načrtovati ustrezne ukrepe – strategije, s katerimi bodo branila oz. 

izboljševala položaj lastnih izdelkov na trgu. Ni dovolj, da izdelek hitro in kakovostno 

razvijemo ter uvajamo na trg, ampak ga je treba po potrebi spreminjati, dopolnjevati, 

pravi trenutek ukiniti in razviti novega. Torej, treba je neprestano načrtovati, kako z 

danim izdelkom bolje zadovoljiti kupca, kot ga zadovolji konkurenca, ter iz njega 

iztržiti čim večji dobiček, strategijo trženja pa neprestano prilagajati. Ena izmed metod 

za načrtovanje prihodnosti izdelka je spremljanje življenjskega ciklusa izdelka, ki je 

podjetju ob upoštevanju ostalih dejavnikov lahko v veliko pomoč, da se lažje in bolj 

zanesljivo odloči za najboljšo opcijo oz. strategijo za posamezni izdelek skozi faze 

njegovega obstoja na trgu. V diplomski nalogi bom podrobneje obravnaval koncept 

življenjskega ciklusa izdelka, ki ga želimo vzpostaviti v podjetju Alples, opredelil pa 

bom tudi problem povezanosti modela z ostalimi dejavniki, ki jih je pri določevanju 

strategij tudi treba upoštevati. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen diplomske naloge je prikazati koncept življenjskega ciklusa izdelka v 

pohištveni industriji, določiti, v kateri fazi so posamezni izdelki podjetja Alples ter 

katere ostale dejavnike je treba spremljati in analizirati, da ne pride do napačnih 

odločitev. Poleg odločitev, kdaj razviti nov izdelek in kdaj ukiniti nedonosne, so za 

podjetje ravno tako ali še bolj pomembni pravilni pristopi, ki manj uspešnim izdelkom 

omogočijo preživetje, večjo rast ali ponoven zagon izdelka v fazi upadanja. V 

pohištveni industriji ima en model spalnice v povprečju ca. 60 prodajnih artiklov,1 ki so 

zapakirani v ca. 150 različnih transportnih kartonov, ki sestavljajo celoto (primer: 

spalnica ima tri različne višine omaric, tri različne širine omaric, dve barvni izvedbi 

                                                 
1 Prodajni artikel je posamezni izdelek, ki ga je možno kupiti na trgu. Primer: garderobna 

omara, postelja … 
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korpusov2 omaric, pet barvnih izvedb front omaric, tri modele postelje, pet različnih 

širin postelj …), zato je še toliko bolj pomembno, da strategije, za katere se odločamo, 

temeljijo na pravilnih podatkih in dejstvih. 

Cilji diplomske naloge: 

− zbiranje in prikaz teoretičnih izhodišč koncepta življenjskega ciklusa izdelka; 

− teoretična izhodišča koncepta življenjskega ciklusa izdelka prikazati na 

konkretnih primerih izdelkov podjetja Alples; 

− določitev ostalih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri določanju strategij; 

− analiziranje in določitev faze, v kateri so izdelki podjetja Alples; 

− prikaz pomena koncepta življenjskega ciklusa izdelka na izdelkih podjetja 

Alples in povezanost tega z ostalimi dejavniki. 

Raziskovalna vprašanja, na katera bomo iskali odgovore: 

− Ali se krivulja življenjskega ciklusa izdelka v pohištveni industriji loči od 

klasične krivulje? 

− Ali je treba izdelek, ki mu pada prodaja oz. ne prinaša več dobička, umakniti s 

trga? 

− Ali lahko zanesljivo trdimo, v kateri fazi življenjskega ciklusa so izdelki? 

− Ali je dovolj, da načrtujemo prihodnost izdelka zgolj na podlagi metode 

življenjskega ciklusa izdelka? 

1.3 Metodologija 

Teoretični del diplomske naloge se bo opiral na domačo in tujo literaturo.  

V empiričnem delu bomo predvsem analizirali sekundarne podatke, in sicer:  

− notranje podatke podjetja Alples, 

− zunanje podatke Statističnega urada RS ter podatke salonov pohištva. 

Sekundarni podatki torej že obstajajo in jih bo treba le zbrati, urediti in ustrezno 

analizirati. 

Pri izdelavi diplomske naloge bomo izkoristili dostopnost literature z navedenega 

področja ter dostopnost podatkov v podjetju, zato naj ne bi naleteli na večje ovire.  

Predvidene predpostavke: 

− obravnavali bomo podatke, ki se nanašajo na obdobje od leta 2002 do 2007; 

− na razpolago bo dovolj internih podatkov iz podjetja. 

Omejitve: 

                                                 
2 Korpus je ogrodje omare in je sestavljen iz naslednjih osnovnih sestavnih delov: dve stranici, 

vrh, dno, hrbtišče, polica. 
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− podjetje je v letu 2001 menjalo svoj informacijski sistem, zato ne razpolagamo 

s podatki izpred leta 2002, ki bi bili za celovito analizo krivulje življenjskega 

ciklusa izdelka potrebni; 

− problem bo verjetno predstavljalo zbiranje nekaterih podatkov na trgu (podatki 

o konkurenci), ki so potrebni za celovito analizo. 

Določeni podatki so zaupne narave, zato jih bo treba prikazati le primerjalno oz. 

brez vrednosti. 
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2 IZDELEK  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, 319) pod geslom izdelek najdemo: 

»kar je izdelano, narejeno:  

a) z ročnim, strojnim delom: dati izdelku dokončno obliko; estetsko oblikovan 

izdelek; kakovost izdelkov / finalni, končni izdelek za neposredno uporabo; 

industrijski, ročni, serijski, tovarniški izdelek; kovaški, pekarski izdelek; 

kovinski, lesni, mesni, mlečni, tobačni izdelki; rezbarski izdelek; izdelki za 

široko potrošnjo  

b) z umskim delom: učitelj je ocenil pisne izdelke učencev; literarni izdelki; 

razstava risarskih izdelkov, risb«.  

Ljudje že od pradavnine izdelujejo izdelke, ki so jih najprej uporabljali za lastne 

potrebe, kasneje pa so z njimi pričeli menjavati ter trgovati. Izdelki torej že od vsega 

začetka igrajo pomembno vlogo in tudi dandanes je izdelek v trženjskem spletu na 

prvem mestu. Vse ostale sestavine trženjskega spleta izdelek le dopolnjujejo, da tvorijo 

pravo celoto, vendar so nujno potrebne. 

Izdelek je celota otipljivih in neotipljivih sestavin, ki odjemalcu ponujajo 

funkcionalne, družbene in psihološke koristi (Gabrijan in Snoj 1994, 174).  

Povsem razumljivo je, da za uspešen izdelek, ki naj vse te koristi vsebuje, 

potrebujemo multidisciplinarni pristop tako pri razvoju, distribuciji izdelka na trg, 

prodaji kot tudi pri poprodajnih storitvah.  

Po Kotlerju (1998, 432) je izdelek vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za 

vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo ali porabo. Podjetje lahko ponudi fizične 

izdelke (na primer avtomobile, pohištvo), storitve (striženje las, koncerte), osebe 

(Michaela Jordana, Barbro Streisand), kraje (Havaje, Benetke), organizacije (American 

Heart Organisation, Girl Scouts) in ideje (načrtovanje družine, varno vožnjo). 

Kaltnekar (1989, 189) navaja, da mora biti izdelek prilagojen potrebam, željam in 

zahtevam kupcev, prilagojen mora biti finančnim sposobnostim kupcev, kakovosten, 

funkcionalen in trajen v času uporabe, vsekakor pa pravočasno postavljen na trg. 

2.1 Delitev izdelkov 

Osnovna delitev izdelkov je na otipljive izdelke in neotipljive storitve. Levitt (1981, 

96) loči otipljive sestavine izdelka, ki jih vidimo, lahko jih potipamo ter tudi 

preizkusimo pred nakupom, medtem ko neotipljivih sestavin običajno pred nakupom ni 

mogoče niti preizkusiti niti pregledati. Dandanes na razvitem trgu skoraj ni izdelka, ki 

bi nastopal zgolj v svoji prvotni, otipljivi obliki, ampak vedno v kombinaciji z 

neotipljivim delom izdelka, kot so razne dopolnilne storitve. 
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Izdelke po Potočniku (2002, 202) delimo na dve veliki skupini, in sicer na izdelke, 

ki so namenjeni za končno porabo (potrošni izdelki), ter izdelke, ki so namenjeni za 

nadaljnjo predelavo ali organizacijsko uporabo (dobrine za proizvodno porabo).  

1. Potrošni izdelki: 

1.1. Izdelki za vsakdanjo uporabo: nujno potrebni izdelki, ki jih kupujemo pogosto 

(kruh, mleko, zobna pasta …) in jih hitro najdemo, med sabo se ne primerjajo. 

1.2. Izdelki, ki se kupujejo po preudarku: izdelki, ki so dražji, zato se primerjajo 

glede ustreznosti, kakovosti, cene, garancije, servisa. Večina kupcev še vedno 

ni zvesta določeni blagovni znamki. Med te izdelke sodi tudi pohištvo, o 

katerem bomo govorili kasneje. 

1.3. Posebni izdelki: kupci so za te izdelke pripravljeni porabiti več časa, da jih 

poiščejo, in zanje odštejejo več denarja in tudi ne delajo primerjav, nadomestka 

ne sprejmejo. Primer takih dobrin: hi-fi komponente določenih blagovnih 

znamk, redki dragi avtomobili. 

1.4. Neiskane dobrine: kupci teh izdelkov ne poznajo oz. ne razmišljajo o tem, da bi 

jih kupili, ampak pristopijo k nakupu zaradi nenadne potrebe (nagrobni 

spomenik) ali se odzovejo na agresivno prodajno taktiko prodajalcev (sklenitev 

življenjskega zavarovanja). 

2. Dobrine za proizvodno porabo: 

2.1. Surovine: temeljna sestavina izdelka (iveral, MDF3). 

2.2. Investicijska oprema: strojna oprema, naprave, transporterji. 

2.3. Dopolnilna oprema: orodja, drobni inventar, pisarniška oprema. 

2.4. Izdelavni material: predelane surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji na vseh 

naslednjih stopnjah predelave do končnih izdelkov. 

2.5. Sestavni deli: so dokončani izdelki ali polizdelki, ki potrebujejo neznatne 

dodelave, ali se jih preprosto vgradi v drug izdelek. 

2.6. Pomožni material: zagotavlja nemoteno proizvodnjo, ni pa sestavni del izdelka 

(gorivo, mazivo). 

2.7. Proizvodne storitve: sestavni del proizvodnega procesa, omogočajo, da proces 

sploh poteka (vzdrževanje, testiranje).  

2.2 Ravni izdelka 

V današnjem globalnem trženju ob poplavi izdelkov na trgu zgolj osnovna 

sestavina izdelek že nekaj časa ni več dovolj. Izdelek je treba podkrepiti s celo vrsto 

                                                 
3 Osnovni surovini, iz katerih podjetje Alples proizvaja pohištvo. 
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spremljajočih sestavin, med katere sodijo različne storitve, vedno več izdelkov pa v 

ozadju zahteva zgodbo, s katero se kupec identificira, kar ga spodbudi k nakupu. 

Vsebina posameznih elementov marketinškega spleta mora biti dovolj sodobna in 

dovolj kompleksna, kar pri izdelku pomeni razviti in oblikovati izdelek v smislu 

»ponudbenega paketa«, ki s kombinacijo jedrnega dela izdelka ter nujnih in 

navdušujočih spremljajočih storitev zadovoljuje odjemalca v izbrani ciljni skupini 

(Dubrovski 2006, 244). 

Kupec ima danes vedno manj časa, zato je zanj toliko bolj pomemben celovit 

nakup. Za primer vzemimo nakup pohištva. Osnovna sestavina izdelka je omara in 

vedno več kupcev si želi, da proizvajalec pohištva ali trgovec poskrbi tudi za prevoz do 

njegovega doma ter za montažo pohištva. Nekateri kupci si želijo še več. Želeli bi, da 

jim odpeljejo tudi staro pohištvo, da jim odpeljejo odpadno embalažo ipd. Storitve, ki so 

danes redke, bodo čez nekaj let nujne in povsem umevne. 

»Ponudbeni paket«, na katerem je vedno več poudarka, lahko opredelimo kot 

izdelek, ki ima več ravni izdelka. Lindgren in Shimp (1996, 225–227) govorita o treh 

ravneh izdelka, Levittov (1980, 83–91) »čebulni« koncept zajema štiri ravni (slika 2.1), 

Kotler (1998, 433) pa meni, da mora tržnik pri načrtovanju svoje tržne ponudbe ali 

izdelka premišljevati o petih ravneh izdelka. 

Slika 2.1 Ponudbeni paket oz. ravni izdelka 

GENERIČEN / IZVOREN IZDELEK

MOŽEN  / POTENCIALEN IZDELEK

RAZŠIRJEN IZDELEK

PRIČAKOVAN IZDELEK

 

Vir: Levitt 1980, 84. 

Generičen izdelek ali jedro izdelka vsebuje osnovno storitev ali korist, ki jo kupec 

kupuje. Na primer garderobna omara mora zagotoviti, da kupec vanjo shrani oblačila. 

Pričakovan izdelek poleg osnovnih, generičnih sestavin vsebuje še dodatne 

sestavine, s katerimi izdelek zadovoljuje kupčeva pričakovanja. Kupec garderobne 

omare pričakuje, da jo bo prejel v obljubljenem roku, v dogovorjeni kakovosti in po 

dogovorjeni ceni, da bodo morebitno reklamacijo ugodno rešili, da so zagotovljeni 

rezervni deli itd. Pričakovane sestavine izdelka kupec pričakuje in v primeru, da te niso 

v skladu s pričakovanji, lahko pričakujemo reklamacijo ali pa odvrnemo kupca od 

ponovnega nakupa. 
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Razširjeni izdelek pa vsebuje dodatne sestavine (storitve ali koristi), po katerih se 

podjetje loči in je boljše od konkurence in ki kupca navdušijo, torej so nad njegovimi 

pričakovanji. Primer: svetovanje arhitekta, kakšna garderobna omara je za kupca 

najprimernejša, hkratna dostava pohištva na dom in montaža, drobno darilce … 

V kolikšni meri osnovni izdelek vsebuje razširjeni del je odvisno od vrste izdelka, 

konkurence ter od razvitosti države, v kateri izdelek nastopa. Vsaka dodana raven jedru 

izdelka predstavlja dodano vrednost in s tem seveda tudi konkurenčno prednost, če jo 

kupec zazna in jo je pripravljen plačati. 

Vedeti pa je treba naslednje (Kotler 1998, 433): 

− Vsaka razširitev je strošek za podjetje. Treba je preučiti, kakšna je vrednost 

razširjene sestavine v očeh ciljnega kupca in ali jo je sploh pripravljen sprejeti, 

plačati in koliko. 

− Danes razširjena korist je jutri že pričakovana korist. Pred leti je bila klima v 

avtomobilu dodatna oprema, danes pa je že vključena v serijsko opremo. Kljub 

temu, da lahko novo korist konkurenca hitro posnema in jo tudi ona ponudi na 

trgu, je treba vedeti, da ima podjetje, ki neprestano ponuja novosti na trgu, 

sloves prvega, boljšega. 

− Razširjenim izdelkom se posledično zvišuje cena in konkurenca se lahko 

povrne k ponudbi jedrnega izdelka po nižji ceni. Primer: garderobna omara, ki 

jo mora kupec sam pripeljati domov in sestaviti. 

Možni izdelek vsebuje poleg zgoraj omenjenih ravni še vse tisto, kar bi lahko 

izdelek vseboval v prihodnosti. Podjetje mora stalno iskati načine, kako se razlikovati 

od konkurence in biti boljši. 

Christoper, Payne in Ballantyne (1993, povzeto po Dubrovski 2006, 246) pravijo, 

da lahko v modernem marketinškem konceptu jedrni izdelek predstavlja tudi do 70 % 

vseh stroškov, vpliv na nakupno odločitev pa je le 30 %, storitveni dodatek pa povzroča 

30 % stroškov, k potrošnikovemu izboru pa prispeva 70 %. Pomembno je torej, da res 

dobro poznamo ciljnega kupca in mu ponudimo razširjene koristi, ki so zanj pomembne, 

ki ga zadovoljijo in je zanje pripravljen plačati več.  

2.3 Skupine izdelkov 

Vsako proizvodno podjetje izdeluje več različnih skupin izdelkov, znotraj katerih 

nastopajo posamezni artikli, ki so zajeti v asortiment izdelkov ali izdelčni splet. Po 

Gabrijanu in Snoju (1994, 201) z izrazom asortiment pojmujemo vse izdelke, ki jih 

podjetje ponuja svojim ciljnim skupinam (tudi izdelke, ki jih dokupi in ponuja kot 

dopolnilo svojim izdelkom) in ne zgolj izdelke , ki jih podjetje proizvaja.  

Pri asortimentu moramo poznati štiri razsežnosti (Kotler 1998, 435): 
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− Širino asortimenta izdelkov – število različnih skupin izdelkov, ki jih podjetje 

proizvaja. Primer: Alples ima naslednje skupine izdelkov: spalnice, predsobe, 

dnevne sobe ter otroške in mladinske sobe, ki jih nadalje ločimo po 

programih.4 

− Dolžino asortimenta izdelkov – gre za celotno število artiklov v asortimentu 

izdelkov. Primer: Alples ponuja kupcu ca. 1400 različnih kartonov, s katerimi 

se sestavijo posamezni izdelki. 

− Globino asortimenta izdelkov – število različic vsakega izdelka v skupini. 

Primer: podjetje Alples izdeluje postelje v petih različnih širinah. 

− Skladnost asortimenta izdelkov – nanaša se na povezanost različnih skupin 

izdelkov v končni uporabi, zahteve proizvodnje, prodajne poti itd. Primer: 

Alples ima skladne skupine izdelkov, končna uporaba je enaka, in sicer 

opremljanje doma, enake so prodajne poti, enake zahteve po serijski 

proizvodnji.  

Za odločanje o strategiji izdelkov v podjetju je nujno poznavanje razsežnosti 

asortimenta, ki pa ga ne smemo pojmovati kot nekaj fiksnega in dokončnega, ampak ga 

po potrebi trga, kupcev in tudi podjetja prilagajamo ter dopolnjujemo skozi posamezne 

faze življenjskega ciklusa izdelkov. Pomembno je, da ima tržnik jasno predstavo o tem, 

kaj trenutno ponuja svojim ciljnim skupinam (odjemalcem in dobaviteljem) za 

zadovoljevanje potreb, in še zlasti o tem, kaj namerava obstoječim in novim ciljnim 

skupinam ponuditi v bodočnosti (Gabrijan in Snoj 1994, 202). Podjetje lahko v 

bodočnosti poveča ali zmanjša skladnost, lahko poveča število različic posameznega 

izdelka (doda novo širino postelje) ali zmanjša (ukine širino postelje, ki se ne prodaja). 

Podjetje lahko asortiment izdelka razširi tako, da doda novo skupino izdelkov (prične 

proizvajati kopalnice, kuhinje …) in s tem pridobi nove kupce. 

Večina podjetij ima za vsako skupino izdelkov svojega skrbnika izdelka oz. 

produktnega vodja. Njegova naloga po Kotlerju (1998, 438) je: spremljanje prodaje, 

kakšen dobiček skupina prinaša ter kakšen položaj imajo artikli znotraj skupine v 

primerjavi s konkurenčnimi artikli na trgu. Vedeti je treba, da artikli znotraj posamezne 

skupine izdelkov niso vsi enako dobičkonosni, vendar so za celotno prodajo skupine 

zelo pomembni.  

Druga pomembna naloga se nanaša na oblikovanje optimalne dolžine skupine 

izdelkov. Skupina izdelkov je po Kotlerju (1998, 439) prekratka, če se z dodatnimi 

artikli poveča dobičke, oz. je predolga, če se dobiček poveča z opuščanjem artiklov. 

Prodaja želi čim večjo izbiro artiklov, medtem ko serijska proizvodnja potrebuje za 

cenovno učinkovitost manj različnih artiklov in večje serije posameznih artiklov.  

                                                 
4 S programom imamo v mislih različne modele, blagovne znamke. 
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Dolžino skupine izdelkov lahko podjetje po potrebi razširi, krči ali jo zapolni. 

Širitev skupine se izvaja z: 

− razširitvijo navzdol: podjetje proizvaja izdelke v srednjem cenovnem razredu 

in razširi delovanje na nižji cenovni razred; obstaja nevarnost, da izdelki 

nižjega cenovnega razreda zmanjšajo prodajo v srednjem cenovnem razredu; 

− razširitev navzgor: obratna strategija od gornje; obstaja nevarnost, da kupci ne 

verjamejo, da je podjetje sposobno proizvajati izdelke boljše kakovosti; 

− razširitev v dve smeri: širitev navzgor in navzdol. 

Za krčenje skupine se odločimo, ko znotraj skupine posameznim artiklom pade 

prodaja oz. ne prinašajo več dobička ali podjetje nima dovolj zmogljivosti v proizvodnji 

(Kotler 1998, 443). Produktni vodja mora biti pri krčenju skupine pozoren na 

povezanost artiklov med sabo. Ukinitev posameznega artikla, ki vsebuje enake sestavne 

dele kot neki drug artikel, ki ga podjetje še naprej proizvaja, ima lahko za posledico 

manjše proizvodne serije in s tem večje nastavne čase ali pa manjše naročniške količine 

surovin, materiala ali okovja pri dobavitelju in s tem povišanje nabavnih cen, kar lahko 

ogrozi dobičkonosnost še ostalih artiklov.  

Skupino izdelkov lahko tudi zapolnimo z dodajanjem novih artiklov obstoječi 

skupini izdelkov. Vzroki za zapolnitev so naslednji: želja po večjih dobičkih, 

pritoževanje trgovcev, da je majhna prodaja posledica premajhne ponudbe artiklov, 

razpolaganje podjetja z viškom proizvodnih kapacitet, želja biti vodilno podjetje na trgu 

s popolno ponudbo ter poizkušati zapolniti luknje na trgu. Izdelki, ki zapolnjujejo 

skupino, morajo biti od obstoječih izdelkov drugačni, da kupci razliko opazijo, da niso 

zbegani in jih sprejmejo. 

Kljub temu, da je dolžina skupine izdelkov ustrezna, je podjetje večkrat prisiljeno 

skupino posodobiti, ker oblika, barva ipd. ne ustreza več. Skupina izdelkov postane 

zastarela. Posodobitev lahko podjetje izvede naenkrat ali postopno. Pri postopni 

posodobitvi podjetje pridobiva podatke o odzivu trgovcev in kupcev na novo obliko, 

barvo ter praviloma manj izčrpa denarni tok podjetja, kar pa gotovo ne velja za 

pohištvo. Zaradi posodobitve je treba natisniti nove prodajne kataloge, prenoviti vse 

razstavne eksponate v salonih s pohištvom, ustrezno spremeniti grafični računalniški 

program, ki služi kot pripomoček pri prodaji, oblikovati nove cenike … Pojavlja se tudi 

vprašanje, kdaj je najprimernejši čas za posodobitev, da ne pride do kanibalizma. 

2.4 Izdelčni kanibalizem 

O izdelčnem kanibalizmu govorimo, ko nek izdelek izpodrine drugega in s tem 

prevzame njegovo vlogo ter hkrati njegov tržni delež na trgu. Podjetje se za ta korak 

lahko odloči zavestno, tako da obstoječi izdelek na trgu zamenja z novim. Obstajajo pa 

tudi primeri, ko do kanibalizma pride nevede. To se pojavlja, ko je različnost izdelkov 
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majhna, na primer: podjetje razvije nov izdelek, s katerim želi pokriti nov tržni segment, 

vendar se za nov izdelek odločijo tudi kupci tržnega segmenta, za katere podjetje 

predvideva, da ga že pokriva z nekim drugim izdelkom. Na ta način vpeljava novega 

izdelka na trg zmanjša prodajo drugega, ki ga podjetje še ne namerava ukiniti in še ni 

dosegel niti faze zrelosti. Čim bolj so si izdelki med seboj podobni, tem bolj je prisoten 

kanibalizem. Na trgu s pohištvom se pogosto pojavijo oblikovno zelo podobni izdelki, 

ki konkurirajo med sabo in »odžirajo« delež drug drugemu. 

2.4.1 Pasti kanibalizma 

Podjetje, ki se odloči za vpeljavo novega izdelka na trg oz. za zamenjavo nekega 

obstoječega, mora biti previdno in dobro preučiti, kdaj je pravi čas. Nepravilna 

odločitev lahko pripelje do neugodnih ekonomskih posledic. Vzroki za ekonomske 

probleme so po Komninosu (2002, 12): 

− novi izdelek prinaša manjši dobiček kot stari, 

− po novem izdelku je manjše povpraševanje, kot je podjetje načrtovalo, 

− novi izdelek zahteva velike investicije v novo tehnološko opremo, 

− izdelek vsebuje večjo stopnjo tveganja kot stari oz. delovanje ni zanesljivo. 

2.4.2 Napadalen kanibalizem 

Podjetja, ki imajo manjši tržni delež in ga želijo povečati, ali podjetja, ki svoj tržni 

delež želijo zgolj obdržati, pogosto posnemajo izdelke svoje konkurence. S tem nastopi 

kanibalizem med podobnimi izdelki, ki seveda najbolj prizadene proizvajalce z velikim 

tržnim deležem. 

Običajna praksa je, da tržni vodja5 ne izvaja kanibalizma, ki bi se najbolj odražal 

prav na njegovih izdelkih, če to ni nujno. Med tem časom podjetje svoje napore raje 

usmeri v pridobitev ali razvoj nove tehnologije, razvoj novega izdelka, ki bo vseboval 

inovacije, se od obstoječih razlikoval in bo bolje zadovoljil kupce. V trenutku, ko 

konkurenca na trg vpelje nov izdelek z namenom, da napade določen izdelek, se tržni 

vodja na napad odzove s popolnoma novim in izpopolnjenim izdelkom, ki dvigne 

podjetju ugled, dobiček in ohrani tržni delež. Ta strategija ne deluje vedno, kajti 

podjetje ni vedno sposobno hitrega odziva. Čas, ki je potreben za protinapad, je lahko 

predolg in konkurenca prevzame del tržnega deleža (Komninos 2002, 14). Opisana 

strategija je torej težje izvedljiva, če nov izdelek zahteva dalj časa, da ga vpeljemo na 

trg. Pri pohištvu je na primer potrebnega kar nekaj časa za nastop na trgu: izdelava 

prodajnih katalogov, ureditev prodajnih mest z ustreznimi razstavnimi ambienti6 ipd. 

                                                 
5 Podjetje, ki ima največji tržni delež. 
6 Razstavni ambient je prikaz bivalnega okolja s pohištvom, npr. spalnice. 
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Znak, da ima konkurenca pripravljen nov izdelek in da namerava starega zamenjati, 

se pogosto kaže v zniževanju cen – akcijah starega izdelka. Z akcijo si zmanjša zaloge 

in hkrati poveča denarni priliv, za tržnega vodja pa je to znak, da mora z novim 

izdelkom močno pohiteti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 135).  

2.4.3 Obrambni kanibalizem 

Izvajanje kontroliranega kanibalizma lahko za podjetje pomeni način, s katerim 

konkurenci otežuje odvzemanje tržnega deleža. Tako ima proizvajalec z velikim tržnim 

deležem več načinov obrambe (Komninos 2002, 15):  

− izvajanje kanibalizma pred konkurenco: zahteva odločitve v pravem času; 

poraja se vprašanje, kdaj nastopiti na trgu, da ne bo padel skupni dobiček ali da 

ne bo prepozno in bo konkurent že prevzel del trga; 

− vpeljava kanibalizma kot sredstvo za pridobivanje prednosti: podjetje 

kontinuirano izvaja kanibalizem, s tem je ves čas korak pred konkurenco in ji 

otežuje delovanju na trgu; strategija je primerna za podjetja z velikim tržnim 

deležem; 

− uravnavanje stopnje kanibalizma z oblikovanjem prave cene novega izdelka: 

cena novega izdelka naj bo oblikovana tako, da si zagotovimo želeno razmerje 

prodaje novega in starega izdelka;  

− vpeljava novega izdelka na trg, ki nima toliko negativnih posledic za obstoječi 

izdelek, ki je že na trgu. Torej vsebuje zadostno stopnjo razločevanja.  
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3 ŽIVLJENJSKI CIKLUS IZDELKA KOT METODA STRATEŠKEGA 
NAČRTOVANJA 

Strateško načrtovanje trženja, ki se v osnovi nanaša na izdelke in storitve, je 

ključnega pomena za poslovanje vsakega podjetja. Strateško načrtovanje pa se zelo 

razlikuje od načrtovanja na temelju napovedi, saj po Baniču (1999, 25) upošteva 

dinamiko tako tržnega, tehnološkega, denarnega kot političnega okolja, v katerem je 

podjetje in v katerem deluje, ter vplive teh parametrov na poslovanje podjetja v 

prihodnosti. Glede na dejstvo, da je okolje dinamično, načrtovanje nikakor ni dokončno 

in fiksno, ampak je zgolj odziv na trenutno ugotovljene razmere na trgu. 

Ena izmed metod, ki nam je pri določanju tržnih strategij v pomoč, je življenjski 

ciklus izdelka, ki ga bomo opredelili v nadaljevanju. 

3.1 Opredelitev življenjskega ciklusa izdelka: od rojstva do smrti 

Življenjski ciklus, ki velja v naravi za vse žive organizme, lahko opredelimo z 

naslednjimi razvojnimi stopnjami7 rojstvo, rast in odmiranje, čemur sledi neizogibna 

smrt. Koncept, ki velja za žive organizme, se je prenesel tudi na nežive sisteme in s tem 

tudi na izdelke in storitve.8 Ali gre izdelek skozi enake razvojne stopnje, bomo 

ugotavljali kasneje, na vsak način pa se vsak izdelek (ali storitev) pojavi na trgu, se tam 

nekaj časa trži, nakar se ga s trga umakne oz. ga nadomesti nov, bolj inovativen in bolj 

kakovosten izdelek.  

Na življenjski poti izdelka se spreminja vrsta ekonomskih dejstev, kot število in 

obnašanje konkurence, dohodek in izguba, obnašanje kupcev, delovanje marketinških 

instrumentov in podobno (Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 22). 

Izdelek je v trženjskem spletu na prvem mestu in zato je za vsa podjetja zelo 

pomembno učinkovito načrtovanje strategije izdelkov. Koncept življenjskega cikla 

izdelka je ena izmed metod strateškega načrtovanja, ki je bolj ali manj poznana 

vsakemu podjetju, a le redko uporabljena kot pripomoček pri oblikovanju strategij za 

izdelke. Podjetja, ki koncept življenjskega cikla izdelka razumejo in ga uporabljajo, od 

izdelka iztržijo več. Odločitev o dilemah, kot so: kdaj pričeti z razvojem novega izdelka, 

kdaj ga vpeljati na trg, kdaj umakniti neuspešnega, je pravilnejša. Metoda življenjskega 

ciklusa izdelka ima še precej nerešenih vprašanj in pomanjkljivosti, ki jih bomo navedli 

kasneje, vendar pa je pomembno, da tržniki metodo poznajo in jo tudi uporabljajo.  

O življenjski dobi izdelkov moramo vedeti naslednje (Kotler 1998, 355): 

− življenjska doba izdelkov je omejena, 

                                                 
7 Različni avtorji uporabljajo različne izraze: faza, razvojna stopnja, stopnja. 
8 V nadaljevanju bomo navajali zgolj izdelek, čeprav bomo s tem mislili tudi storitve. 
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− prodaja izdelkov sestoji iz jasnih stopenj, od katerih vsaka za prodajalca 

pomeni drugačen izziv, 

− donosi rastejo in padajo v različnih stopnjah življenjskega ciklusa, 

− izdelki na vsaki stopnji svojega življenjskega ciklusa zahtevajo drugačne 

strategije trženja, financiranja, proizvodnje, nakupa in kadrovanja. 

Pri interpretaciji koncepta življenjskega ciklusa izdelka pa moramo biti previdni, da 

nas ta ne zavede in se odločimo za strategije, ki imajo za posledico neuspeh izdelka. 

Razmišljanje o trženju naj se po Kotlerju (1998, 354) ne bi pričelo z izdelkom ali 

celo z razredom izdelka, temveč s potrebo. Izdelek je ena od mnogih rešitev za 

zadovoljevanje potrebe. Na primer, pračlovek na začetku ni imel nobene potrebe po 

shranjevanju oblačil ter s tem potrebe po omari, kajti imel je zgolj oblačilo, ki ga je 

nosil na sebi. V trenutku, ko si je omislil še eno oblačilo, pa se je pojavila potreba po 

nečem, kamor bi lahko odložil oblačilo, ki ga ni nosil. 

Da izdelek, ki nam potrebo reši, lahko pridobimo, pa je potrebna tehnologija. Prva 

tehnologija, s katero je pračlovek reševal nastalo potrebo po shranjevanju odvečnega 

oblačila, je bil verjetno nož. Z njim si je izdelal nekaj iz lesa, kamor je obesil oblačilo, 

sledila mu je najbrž sekira, pa ročni oblič, z odkritjem elektrike in električnega motorja 

so se pojavili električni stroji za obdelavo lesa, sledili so moderni računalniško krmiljeni 

stroji. S pojavom nove, boljše tehnologije so pričeli proizvajati boljše in bolj inovativne 

izdelke, medtem ko so stari izdelki izumirali. 

Znotraj krivulje življenjskega ciklusa potrebe (slika 3.1) se torej pojavi tehnologija, 

ki je pogoj za proizvajanje različnih izdelkov, čez nekaj časa se pojavi nova tehnologija 

in z njo novi izdelki, obstoječa tehnologija pa zastari in izgine (Likar, Križaj in Fatur 

2006, 132).  

Slika 3.1 Življenjski ciklusi potrebe, tehnologije in izdelka 

 
Legenda: ŽCP – življenjski ciklus potrebe, ŽCT – življenjski ciklus tehnologije, ŽCI – 
življenjski ciklus izdelka. 

Vir: Likar, Križaj in Fatur 2006, 132. 
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Metodo življenjskega ciklusa izdelka lahko uporabljamo za analiziranje več 

struktur izdelka. Završnik (1990, 23) navaja: 

− Kategorija izdelka ima najdaljši življenjski cikel. V pohištveni industriji je to 

postelja ali omara za shranjevanje oblačil. Za oba izdelka lahko mirno rečemo, 

da sta že v fazi zrelosti. Oba izdelka sta prisotna v bolj ali manj spremenjeni 

različici že od nastanka potrebe po počitku oz. shranjevanju oblačil. 

− Tip izdelka prikaže realnejšo sliko razvoja klasičnega modela življenjskega 

ciklusa izdelka kot kategorija izdelka. Življenjski ciklus tipa izdelka je že 

krajši. Primer več tipov izdelka: klasična postelja, dvižna postelja, vodna 

postelja; omara s klasičnimi vrati, omara z drsnimi vrati, vgradna garderobna 

omara. 

− Blagovna znamka izdelka ali končni izdelek ima praviloma najkrajši življenjski 

ciklus. Izjema so blagovne znamke – izdelki, kot so cigarete (Marlboro) ali 

whisky (Balantines), ki jim obstanek na trgu omogoča ustrezna marketinška 

podpora in zvesti kupci.  

3.2 Oblike krivulj življenjskega ciklusa izdelkov 

Življenjski ciklus izdelka in s tem obliko krivulje določata obseg prodaje izdelka ter 

dolžina časa, ki ga izdelek preživi na trgu.  

V literaturi se največkrat omenja klasična krivulja življenjskega ciklusa izdelka v 

obliki sploščene črke S (slika 3.2).  

Slika 3.2 Klasična krivulja življenjskega ciklusa izdelka  

 

Vir: Gabrijan in Snoj 1994, 209. 

Prodaja izdelka po vstopu na trg nekaj časa raste počasi, se v nadaljevanju strmo 

vzpenja, dokler ne pride na vrhunec svoje veljave, ki mu sledi počasno upadanje 

prodaje. Vendar vsi izdelki nimajo običajne krivulje življenjskega ciklusa izdelka. 

Raziskovalci so v svojih raziskavah odkrili nešteto oblik drugačnih krivulj življenjskega 

ciklusa izdelka, ravno tako pa je zanimiv podatek, da ima relativno malo izdelkov 
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klasično krivuljo. Oblika krivulje je v precejšnji meri odvisna od vrste panoge, v kateri 

se določen izdelek uvršča. 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj oblik krivulj, kot jih navaja Kotler (1998, 

357): 

− Rast–padec–zrelost: velja predvsem za male gospodinjske aparate. Začetno 

navdušenje povzroči strmo rast prodaje, sledi umiritev in padec prodaje do 

točke mirovanja, kjer se nadaljuje (slika 3.3, levo zgoraj).  

− Ciklično–reciklična oblika je tipična za izdelke, ki so podprti z agresivnim 

tržnim komuniciranjem. V času agresivnega tržnega komuniciranja prodaja 

raste, z zmanjševanjem komuniciranja se manjša tudi prodaja, zato je potrebno 

ponovno udarno komuniciranje (slika 3.3, desno zgoraj), s čimer se obseg 

prodaje ponovno poveča. 

− Valovito obliko krivulje življenjskega ciklusa izdelka dosežemo z dodajanjem 

novih lastnosti izdelku, nove uporabe ali z novimi uporabniki (slika 3.3, 

spodaj). 

Slika 3.3 Ostale osnovne oblike krivulj življenjskega ciklusa izdelka 

 

Vir: Kotler 1998, 357. 
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− Slog je osnovni in jasno opredeljeni način izražanja ljudi na različnih področjih 

(kulturno, umetniško, področje oblačenja, prehranjevanja ipd.). Ko je slog 

odkrit, se lahko ohrani več generacij in je enkrat bolj, enkrat manj popularen 

(slika 3.4, levo zgoraj). 

− Moda je najbolj prisotna na področju oblačenja in je trenutno sprejet ali 

priljubljen slog (slika 3.4, desno zgoraj). 

− Modna muha je hitro opažena moda v javnosti, ki navduši predvsem ljudi, ki 

hočejo drugačnost in nenavadnost. Zelo hitro se širi, doseže svoj vrh ter tudi 

hitro upade. Ali bo nov izdelek modna muha ali bo obstal na trgu dalj časa je 

težko napovedati (slika 3.4, spodaj). 

Slika 3.4 Življenjski ciklus sloga, mode in modne muhe 

 

Vir: Kotler 1998, 359. 

Glede na raznolikost krivulj moramo za obravnavane izdelke najprej predvideti 

krivuljo življenjskega ciklusa izdelka, pri čemer nam koristijo izkušnje od podobnih 

izdelkov, ki so svoj ciklus že zaključili ali so pred iztekom. Završnik (1994, 14) 

poudarja, da je krivulja življenjskega ciklusa izdelka rezultat strategij in ne vzrok 

strategij, ki jih podjetje izvaja.  

Zavedati se je treba, da število inovacij nevzdržno raste, dinamični trg izraža vedno 

večje zahteve, konkurenca je številčnejša, zato se življenjski ciklusi izdelkov vse bolj 
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krajšajo, krivulje pa so vse ožje in bolj strme. Krajši življenjski ciklusi izdelkov pa po 

Baniču (2004, 82) pomenijo: 

− proizvajalci imajo vedno manj časa za amortizacijo čedalje višjih stroškov 

razvoja zaradi več in zahtevnih uporabnih lastnosti izdelka, 

− trženje izdelkov mora biti čedalje bolj agresivno, obseg poslovanja mora biti 

vedno večji, 

− industrija mora brezpogojno doseči večji tržni delež, 

− industrija mora sklepati strateška zavezništva, trend globalizacije pa je zgolj 

posledica takega razvoja. 

3.3 Razvojne stopnje v življenjskem ciklusu izdelka 

Vsak izdelek ima svojo življenjsko pot, na kateri prehaja skozi več razvojnih 

stopenj. Vsaka stopnja zahteva različne tržne strategije. Posledično lahko trdimo, da bo 

podjetje, ki bo sposobno določiti pozicijo svojih izdelkov oz. opredeliti, v kateri stopnji 

je posamezen izdelek, pravilneje načrtovalo tržne strategije. Tipičen življenjski ciklus 

izdelka, ki je v literaturi največkrat obravnavan, je razdeljen na štiri razvojne stopnje: 

uvajanje, rast, zrelost in upadanje (slika 3.5). 

Slika 3.5 Štiri osnovne razvojne stopnje izdelka  

P
ro

da
ja

Uvajanje Rast Zrelost Upadanje

Čas
 

Vir: Kotler 1998, 356. 

Nekateri avtorji osnovne štiri stopnje razčlenjujejo podrobneje. Med stopnjo 

zrelosti in stopnjo upadanja vključijo še stopnjo zasičenosti, spet drugi razdelijo stopnjo 

zrelosti na podstopnje. Podrobnejše razčlenjevanje na sam koncept življenjskega ciklusa 

nima vpliva, poda pa jasnejšo sliko o »zrelem« izdelku. Komninos (2002, 4) in Fox 

(2003, 3) pa v življenjski ciklus vključujeta še stopnjo pred vstopom na trg, in sicer 
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razvoj izdelka oz. stopnjo oblikovanja. Govorimo o stopnji, ki ima daleč največje 

zasluge za uspeh ali neuspeh izdelka, ko se ta pojavi na trgu, in posledično tudi na 

krivuljo življenjskega ciklusa izdelka. Izdelki se nasprotno od živih bitij različno dolgo 

razvijajo, fizični model izdelka se naredi že veliko pred vstopom na trg, v času razvoja 

različni izdelki zahtevajo različen obseg finančnih sredstev, tržne strategije pa se morajo 

pričeti izvajati že veliko pred uvedbo izdelka na trg. Po eni strani lahko govorimo o 

tržnem življenju izdelka, ki se začne z vstopom na trg in konča s trenutkom, ko izdelek s 

trga umaknemo, ter o celotnem življenju izdelka, ki se prične z »rojstvom« ideje in 

konča z umikom izdelka s trga. 

Celotni življenjski cikel izdelka je Wasson (1987, po Završnik 1990, 49) razdelil na 

osem stopenj, ki vključujejo tudi stopnjo pred vstopom na trg.  

V poglavju 3.2 smo omenili, da nam pri predvidevanju krivulje življenjskega 

ciklusa posameznega izdelka koristijo izkušnje s podobnimi izdelki, ki so svoj ciklus že 

zaključili ali so pred iztekom. Koristne so izkušnje, ki jih pridobimo pri trženju izdelka, 

ravno tako pa tiste, ki jih pridobimo pri razvijanju izdelka. Veliko strateških odločitev je 

potrebnih že v stopnji razvoja še pred pojavom izdelka na trgu. Rečemo lahko, da je 

povezanost tržnega uspeha izdelka z razvojem tako velika, da je prav, da analiziramo 

življenjski ciklus izdelka, ki je sestavljen iz petih stopenj: stopnja razvoja, stopnja 

uvajanja, stopnja rasti, stopnja zrelosti in stopnja upadanja. 

Vsaka stopnja v življenjskem ciklusu zahteva drugačne pristope in drugačne tržne 

strategije ter zahteva različno velika finančna sredstva. Obdobju razvoja, uvajanja in 

obdobju rasti podjetje praviloma nameni večino sredstev, kar predstavlja 75 % vseh 

naložb v izdelek skozi celotno življenjsko dobo. Ostanek sredstev (25 %) podjetje 

usmeri v izdelek, ko je ta v stopnji zrelosti. V stopnji upadanja se sredstev v izdelek ne 

vlaga več, razen v ukrepe razlikovanja, če se podjetje za tovrstno strategijo odloči 

(Banič 2004, 81). 

Stopnje v življenjskem ciklusu se razlikujejo tudi po finančnem rezultatu, ki ga 

izdelek prinaša. Ta je lahko pozitiven – izdelek prinaša dobiček, ali negativen – izdelek 

prinaša izgubo (slika 3.6). 
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Slika 3.6 Finančni rezultat izdelka 

 

Vir: prirejeno po Potočnik 2002, 193. 

3.3.1 Stopnja razvoja 

Stopnja razvoja nastopi, ko podjetje pridobi, kupi ali razvije idejo za nov izdelek. 

Izdelki lahko nastanejo povsem naključno in nenačrtovano, za obstoj vsakega podjetja 

pa je nujno sistematično načrtovanje novih izdelkov. 

Stopnja razvoja vsebuje vse tiste dejavnosti, ki se odvijajo pred vstopom izdelka na 

trg. Dejavnosti v obdobju razvoja so (Banič 2004, 75): 

− razvoj izdelka, 

− tehnološka opredelitev in razvoj, 

− izdelava ničelne, poskusne serije, 

− testiranje, 

− določitev prodajne cene, 

− izvajanje popravkov, uskladitev, 

− določitev proizvodnih stroškov,  

− določitev prodajnih poti. 

Razvojno-raziskovalne in tržne raziskave trga so v tem obdobju zelo intenzivne. 

Informacije s trga, potrebe in želje potrošnikov, zahteve proizvodnje in nabave je treba 

pretvoriti in vgraditi v nov izdelek.  

Trajanje stopnje razvoja je različno dolgo, odvisno je od panoge in od zahtevnosti 

izdelka. Dolžina razvoja izdelka (programa9) v podjetju Alples se giblje od enega leta 

do dveh let. V času razvoja je prisotno mnogo dilem o izdelku, ki jih je treba odpraviti. 

                                                 
9 Program lahko poimenujemo tudi model ali blagovna znamka. 
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Razvoj zahteva fleksibilnost, kajti v času razvoja prihaja do sprememb, ki zahtevajo 

prilagajanja in popravke na izdelku. Vzroki sprememb: podjetje lahko prehiti 

konkurenca s podobnim izdelkom, zahteve potrošnikov se spremenijo, pojavi se nova 

tehnologija ipd. Podjetje mora biti sposobno zaznati spremembe in se nanje ustrezno 

odzvati.  

Izdelka v stopnji razvoja se ne trži – ni prodaje, ni dohodka, ampak so z njim 

povezani samo izdatki. Komninos (2002, 4) navaja, da je v razvoj izdelka vloženo 

veliko časa in sredstev, dokler ga ne potrdijo različna testiranja in testni kupec. Izdelki, 

ki test uspešno opravijo, vstopijo na resnični trg in stopnja uvajanja se začne.  

Z raziskavami, ki jih je izvedel McKinsey (Dolinšek 2004, 94), so ugotovili, da šest 

mesecev zakasnitve pri vstopu na tržišče lahko pomeni 33 % izgube dobička, da 9 % 

previsoka cena izdelka lahko pomeni 22 % manjši dobiček in da 50 % večji stroški 

razvoja lahko zmanjšajo dobiček le za 3,5 %. Skrajšanje časa razvoja izdelkov je zato 

eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na stroške in prihodke podjetja in s tem 

na njegovo uspešnost. 

3.3.2 Stopnja uvajanja 

V trenutku, ko podjetje trgu predstavi nov izdelek, se prične stopnja uvajanja, ki je 

najbolj negotova, kajti nikakor ne moremo predvideti obsega bodoče prodaje, ki je po 

Deželaku, Devetaku in Milfelnerju (1991, 23) odvisna od odziva tržišča (potrošnikov) 

na novo predstavljeni izdelek. Potrošniki izdelka ne poznajo, niso seznanjeni z 

njegovimi lastnostmi, zato je na tej stopnji velikega pomena informiranje potrošnikov.  

Uvajanje novega izdelka zahteva velike izdatke za distribucijo ter tržno 

komuniciranje, obseg prodaje je relativno majhen, stroški proizvodnje so visoki, zato so 

dobički negativni (Kotler 1998, 361).  

V stopnji uvajanja novega pohištva na trg je treba opremiti čim več razstavnih 

prostorov v salonih pohištva,10 kar pomeni: postavitev sten, polaganje tal, postavitev 

razstavnega ambienta, nakup dekorativnega materiala, logotipov, luči ipd. Opremljanje 

salonov za podjetja predstavlja velik, a nujno potreben investicijski strošek, kajti kupci 

se skoraj obvezno za nakup odločajo na podlagi videnega razstavnega ambienta. Po 

raziskavah, ki jih je izvedlo podjetje Alples, skoraj 80 % kupcev išče informacije o 

pohištvu v salonih s pohištvom. Že v fazi razvoja je treba predvideti, kolikšna naj bi bila 

planirana prodaja oz. kako številčen je ciljni kupec, za katerega so izdelek razvili. Od 

tega je odvisen pristop k urejanju razstavnega prostora oz. odločitev o tem, kolikšno 

razstavno površino (m2) nameniti novemu izdelku. Ti stroški se le redko zanemarljivi, 

pač pa dosegajo vrednosti, ki so za marsikatero podjetje previsoke. 

                                                 
10 Lahko jih imenujemo tudi trgovine s pohištvom ali studiji. 
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V stopnji uvajanja največkrat izdelujejo osnovne inačice izdelka, konkurentov je 

malo, vendar pa ti poskušajo neugodno vplivati na uvajanje izdelka na trg: nižajo cene 

svojim izdelkom, nudijo razne akcije, boljše pogoje trgovinskim organizacijam, 

razvijejo kopijo izdelka in podobno. Največkrat pa počakajo na odziv potrošnikov na 

nov izdelek in šele nato ustrezno reagirajo (Završnik 1990, 16). 

Temeljni cilj vsakega podjetja je, da čim prej prebrede nevarnosti, ki v tej stopnji 

prežijo na izdelek in da v čim krajšem času pride do zadovoljivega obsega prodaje in 

posledično do čim večje proizvodnje (Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 23). 

3.3.3 Stopnja rasti 

Če je uvajanje izdelka na trg uspešno, se obseg prodaje začne hitro večati in nastopi 

stopnja rasti. Stroški za tržno komuniciranje se razdelijo na večji obseg izdelkov, 

proizvodni stroški se nižajo in izdelek prične prinašati dobiček. Konkurenti, ki so čakali 

na odziv potrošnikov na nov izdelek, največkrat skrbno preučijo novo uveden izdelek in 

se na tržišču pojavijo s svojo različico izdelka.  

Podjetje želi obdržati rast prodaje kar najdlje, zato: izboljša kakovost izdelka, mu 

doda nove značilnosti, izboljša slog, proti konkurenci se bori z novimi različicami 

izdelka, vstopi v nove tržne segmente, išče nove tržne poti, poveča pokritost z 

distribucijsko mrežo, spremeni oglaševanje ali zniža cene in s tem pridobi segment 

kupcev, ki so cenovno občutljivejši. Podjetje s takšnimi strategijami razširi trg, s tem 

okrepi svoj konkurenčni položaj, vendar se posledično povečajo stroški. Dobiček na tej 

stopnji je manjši, vendar lahko podjetje upa, da bo ustvarilo večjega na naslednji stopnji 

(Kotler 1998, 365). 

V stopnji rasti je treba spremljati izdelek na trgu, zbirati pripombe na izdelek s trga, 

spremljati reklamacije, napake, ki se pojavijo, je treba odpraviti, postopke v proizvodnji 

optimizirati, neprestano iskati ugodnejše dobavitelje in kooperante in s tem neprestano 

izpopolnjevati izdelek in mu nižati ceno. 

3.3.4 Stopnja zrelosti 

Naslednja stopnja, ki jo izdelek doseže, je stopnja zrelosti, kjer se prodaja počasi 

umirja. Po Gabrijanu in Snoju (1994, 211) pride do točke zasičenja, ko je stopnja 

spremembe prodaje ničelna. 

Stopnja zrelosti ponavadi traja dalj časa kot prejšnje stopnje, zato jo nekateri delijo 

na več faz. Kotler (1998, 365) jo razdeli na tri stopnje: 

− stopnja zrelosti s še rastočo prodajo, 

− stopnja stabilne zrelosti, 

− stopnja zrelosti z upadanjem prodaje. 
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Na stopnji zrelosti je število konkurentov veliko, zato pride do hude konkurenčne 

bitke za kupce. Cene se nižajo, uvajajo se popusti, povečanje prodaje pa je možno le z 

osvajanjem novih trgov. Na trgu obstanejo le najboljši proizvajalci, ostali trg zapustijo. 

Strategije, ki se jih podjetja poslužujejo v stopnji zrelosti (Kotler 1998, 367–368): 

1. Sprememba trga: na obseg prodaje vplivata število uporabnikov oz. velikost 

ciljnega kupca ter stopnja uporabe oz. pogostost uporabe. Število uporabnikov 

blagovne znamke se lahko poveča s pridobivanjem tistih kupcev, ki tega 

izdelka ne uporabljajo, z vstopom na tržne segmente, ki jih izdelek še ne 

pokriva, ter s pridobivanjem konkurentovih kupcev. Stopnjo uporabe lahko 

povečamo v primeru, da uporabnike prepričamo, da uporabljajo izdelek bolj 

pogosto, da ga uporabijo v večji koli čini ter z odkrivanjem novih načinov 

uporabe. 

2. Sprememba izdelka: izdelke lahko spreminjamo z: 

− izboljševanjem kakovosti, ki se odraža na izboljšanju funkcionalnosti 

izdelka (trajnost, zanesljivost ipd). Strategija je učinkovita, če kupci 

izboljšavo zaznajo, jo sprejmejo in jo je zadostno število kupcev 

pripravljeno plačati. 

− izboljševanjem značilnosti, s čimer razširijo raznolikost izdelka, varnost ali 

primernost. Strategija ustvarja podobo nagnjenja podjetja k novostim in 

pridobiva zvestobo določenih segmentov, ki te značilnosti cenijo, slabost 

pa se kaže v tem, da konkurenca te izboljšane značilnosti lahko hitro 

vgradi tudi v svoje izdelke. 

− izboljšanim slogom, ki teži k večji estetski privlačnosti izdelka in se kaže v 

novih barvnih izvedbah, novih materialih, pogosto celo zgolj s 

preoblikovanjem embalaže (prehrambni izdelki). Podjetje tvega, da kupci 

spremenjenega sloga ne sprejmejo oz. od nakupa odvrnejo obstoječe 

kupce, ki so bili navajeni prejšnjega sloga.  

3. Sprememba trženjskega spleta: poleg spremembe izdelka lahko podjetje 

pristopi do sprememb ene ali več ostalih sestavin tržnega spleta: cene, 

promocije, prodajne poti, ki pa jih konkurenca lahko hitro posname. To velja 

predvsem za znižanje cen in vpeljavo novih dodatnih storitev. S povečevanjem 

medsebojnih napadov lahko vsa podjetja občutijo padec dobička.  

Nekatera podjetja na stopnji zrelosti opustijo slabše izdelke, ker svoja sredstva raje 

uporabijo za donosnejše in nove izdelke in s tem ne upoštevajo visokega potenciala, ki 

ga nekateri stari izdelki še vedno imajo. Veliko blagovnih znamk, ki so že izumirale, so 

s pomočjo trženjske domiselnosti ponovno oživili. 
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3.3.5 Stopnja upadanja 

Zadnja stopnja »življenja« izdelka je stopnja upadanja, za katero je značilen čedalje 

manjši obseg prodaje in s tem manjši dobiček. Upadanje je lahko počasno ali hitro, 

razlogi za upadanje (Kotler 1998, 370) se skrivajo v tehnoloških izboljšavah, 

spremembi okusa potrošnikov ter v povečani konkurenci. Zaradi premajhnega dobička 

se nekatera podjetja s trga umaknejo in s tem se podjetjem, ki ostanejo, za kratek čas 

poveča obseg prodaje. 

Banič (2004, 76) ugotavlja, da veliko izdelkov prehitro doseže stopnjo upadanja, na 

kar podjetje ni pripravljeno in še nima razvitega novega nadomestnega izdelka. V tem 

primeru podjetje poskuša vse, da bi življenjsko dobo izdelka podaljšalo in s tem 

pridobilo čas, da razvije nov izdelek. 

Slab izdelek za podjetje predstavlja breme in ga mora s trga umakniti, če za obstoj 

nima tehtnega razloga. Zastarel izdelek ni zgolj velik strošek za podjetje, ampak 

povzroči dvom med kupci in meče slabo luč na podjetje, največkrat pa je tudi zaviralec 

razvoja nadomestnih izdelkov. 

V zvezi z izdelki, ki so v stopnji upadanja, se podjetja srečujejo z naslednjimi 

nalogami in odločitvami (Kotler 1998, 371–372): 

− ugotavljanje slabih izdelkov: podjetje mora razviti učinkovit sistem za 

ugotavljanje slabih izdelkov, s katerim analizira dvomljive izdelke; merila, ki 

določijo slabe izdelke, so: število let upadanja prodaje, gibanje tržnega deleža, 

kosmati dobiček in donosnost vloženega kapitala; 

− določanje strategij trženja: kako hitro podjetje umakne slab izdelek s trga, je 

odvisno od izstopnih ovir; manjše ko so ovire, lažja je odločitev za zapustitev 

trga, in obratno. Če je trg, na katerem so dvomljivi izdelek, močen, je pametno 

preučiti možnost naložbe v izdelek, s čimer se ta ponovno »postavi na noge«. 

Nekatera podjetja so tako ohranila veliko slabih izdelkov oz. blagovnih znamk; 

− zavajanje strategije: podjetje se lahko odloča med strategijo žetve, strategijo 

opustitve in strategijo »postavitve izdelka na noge«. Strategija žetve zahteva od 

podjetja postopno zmanjševanje stroškov za izdelek, a ga ohrani na trgu. S 

strategijo opustitve se sooči z odločitvijo, ali ukiniti izdelek hitro ali počasi in 

na kakšen način, da so stroški ukinitve čim manjši. Strategija »postavitve 

izdelka na noge« mora izdelku zadostno dvigniti obseg prodaje, s čimer se 

naložba povrne.  

3.4 Uporabnost koncepta življenjskega ciklusa izdelka 

Koncept življenjskega ciklusa izdelka lahko uporabimo pri načrtovanju strategij 

izdelka, najprej pa je treba ugotoviti, kje na življenjski krivulji je izdelek ter v kateri 

fazi.  
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Cohen (1986, po Završnik 1991, 141) navaja naslednje dejavnosti za določanje 

izdelka oz. analize življenjskega ciklusa izdelka: 

− Analiza preteklih trendov gibanja izdelkov: treba je pridobiti podatke o 

uvajanju izdelka na trg, prodaji, tržnem deležu, stopnji dobička, neto dobičku 

in cenah. Pri analizi cen je treba upoštevati inflacijo. Običajno se zajema letne 

podatke. 

− Analiza zadnjega obdobja: podatki, ki se nanašajo na tekoče leto. Podatki, ki se 

analizirajo, so: moč in število konkurence, kakovost, lastnosti in prednosti 

izdelkov, spremembe v distribucijskih kanalih in relativne prednosti, ki jih ima 

izdelek na trgu. 

− Analiza kratkoročnih strategij konkurence: podatki, ki se nanašajo na 

konkurenco: novi izdelki, izboljšave na obstoječih izdelkih, nižanje cen, akcije, 

povečanje kapacitet. 

− Analiza obstoječih informacij o življenjskem ciklu podobnih izdelkov: preučiti 

izdelke, ki so čim bolj podobni našim. Na osnovi pridobljenih podatkov lahko 

narišemo krivuljo življenjskega ciklusa izdelka. 

− Projekcija prodaje za naslednja leta: planiranje prodaje za naslednje obdobje 

na osnovi analize, ocene in predvidevanj. 

− Ocena dobičkonosnih let za posamezni izdelek: po analizi pridobljenih 

podatkov lahko ocenimo uspešnost vsakega izdelka. 

− Določanje pozicije izdelka na življenjski krivulji: glede na analize narišemo 

krivuljo življenjskega ciklusa izdelka in določimo mesto izdelka na tej krivulji. 

Da izdelku določimo pravilno mesto na krivulji življenjskega ciklusa, morajo biti 

na razpolago in zanesljivi vsi podatki o gibanju prodaje, za kar potrebujemo ustrezen 

informacijski sistem, potrebne pa so tudi izkušnje in dobro poznavanje situacije v 

podjetju. 

Na podlagi ugotovitve pozicije izdelka lahko pričnemo z razvojem novega izdelka, 

izvedemo določene spremembe, s katerimi obdržimo/povečamo dobiček obstoječega 

izdelka ali neuspešen izdelek, ki je v fazi upadanja, umaknemo s trga. Na podlagi 

koncepta življenjskega ciklusa izdelka lahko tudi primerjamo podobne izdelke med 

sabo, kar pomeni, da lahko z večjo zanesljivostjo trdimo, koliko bo pri nekem izdelku 

trajala življenjska doba in dolžina faz, katere strategije so bile učinkovitejše in podobno. 

3.5 Kritika modela življenjskega ciklusa izdelka 

Z modelom življenjskega ciklusa izdelka se ukvarjajo tudi nekateri strokovnjaki, ki 

na uporabo koncepta gledajo s kritičnim pogledom. Povzemamo nekaj glavnih kritik in 

problemov, kot jih vidijo Dhalla, Yuspeh, Kotler, Meffert in Thommen (v Bescherer 

2005, 9): 
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1. Težko je zanesljivo določiti zaporedje faz življenjskega ciklusa izdelka ter 

njihovo dolžino. Ni nujno, da vsi izdelki gredo skozi vse faze. Posamezno fazo 

lahko nekateri izdelki tudi preskočijo, dolžina faz pa je odvisna od vrste 

izdelka ter tudi od panoge, v kateri se izdelek uvršča. 

2. Meja med posameznimi fazami je neizrazita, zato je tudi težko določiti, v kateri 

fazi je nek izdelek. 

3. Ni dovolj izkustvene podlage za praktično uporabnost koncepta. 

4. Možni so nepredvidljivi odmiki v življenjskem ciklusu, ki nikakor niso 

uporabni za načrtovanje.  

5. Velik vpliv na življenjski ciklus izdelka imajo tehnične spremembe, delovanje 

konkurence in zahteve trga, ki povzročijo nasprotne premike od planiranih.  

6. Vzorec življenjskega cikla izdelka je običajno posledica marketinških akcij, ne 

pa neizogibna posledica strategij trženja.  

7. Dokončna in zanesljiva opredelitev faz je možna na koncu življenjskega 

ciklusa izdelka. 

8. Nepričakovanih sprememb okolja ne analiziramo. 

Po Woodu (1990, 152) je v konceptu življenjskega ciklusa izdelka prisoten tudi 

problem t. i. časovne uskladitve. Situacija na trgu od leta 1950 do 1960, ko je prihajal 

koncept življenjskega ciklusa izdelka v uporabo, je bila povsem drugačna od sedanjih 

razmer. Trženje izdelkov je temeljilo na načelu proizvedenega, prisotno je bilo 

preprosto segmentiranje kupcev (predvsem demografsko in geografsko), razvoj 

tehnologije je bil počasnejši in s tem so bili življenjski ciklusi izdelkov daljši in bolj 

predvidljivi, tržno komuniciranje je bilo preprosto in poenostavljeno, proizvajalci so bili 

v premoči zaradi majhne konkurenčnosti, kupna moč trga je bila majhna. Danes so 

razmere na trgu povsem drugačne. Nikakor ne moremo govoriti, da je okolje stabilno 

niti predvidljivo. Razvoj tehnologije je neverjetno hiter, kupci imajo zaradi globalizacije 

večjo možnost izbire, trg je zasičen in potreben je velik napor za nagovor kupca, ki ga 

podjetje hoče obdržati ali pa pridobiti novega. Glede na navedeno lahko podvomimo v 

enako uporabnost koncepta življenjskega ciklusa izdelka pri postavljanju strategij nekoč 

in danes.  

Kljub kritikam pa so vsi poznavalci enotnega mnenja, da ima življenjski ciklus 

izdelka določeno veljavo, kajti vsak izdelek ima določen vzorec prodaje, in sicer od 

naraščanja prodaje do upadanja. Za koncept življenjskega ciklusa izdelka pa je vseeno, 

ali traja doba življenja in obstanka en mesec, eno leto ali celo desetletje. 

Pozicioniranje izdelkov na krivulji življenjskega ciklusa je po Završniku (1990, 29) 

možno in v praksi obstaja veliko primerov za to. Dejansko pa je težje določiti prehod 

izdelka iz ene faze v drugo. 
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3.6  Ostale metode strateškega načrtovanja 

Metod, ki nam lahko pomagajo pri določevanju ustreznih strategij trženja, je veliko. 

Poleg že omenjene metode življenjskega ciklusa izdelka naj jih omenimo le nekaj: 

− krivulja izkušenosti; 

− harvardska U krivulja, 

− portfolio modeli: matrika tržne rasti/tržnega deleža, matrika privlačnosti 

trga/poslovnega položaja podjetja. 

3.6.1 Krivulja izkušenosti 

Krivulja učenja in krivulja izkušenosti sta si dokaj sorodni in obe izražata 

soodvisnost med izkušnjami in učinkovitostjo. Zametki krivulje učenja segajo v 19. 

stoletje, in sicer z interpretacijo Hermanna Ebbinghausa, da je stopnja pomnjenja 

odvisna od števila ponavljanj. Krivuljo izkušenosti je v zgodnjih šestdesetih letih kot 

metodo za načrtovanje razvil Boston Consulting Group s trditvijo, da obseg stroškov 

proizvajanja izdelkov na podlagi izkušenj, ki jih podjetje pridobiva tako, da proizvaja 

čedalje več enakih izdelkov, pada, če se povečuje število proizvedenih enakih izdelkov 

(Banič 2004, 67). Padanje obsega stroškov se običajno izraža grafično (slika 3.7). 

Slika 3.7 Krivulja izkušenosti 

 

Vir: Banič 2004, 69.  

Razlogi, ki kažejo na uporabnost modela, so (Banič 2004, 69): racionalno 

načrtovanje večje stopnje prodora na trg, pospeševanje procesa učenja, izboljšani 

postopki dela, specializacija in smotrna razporeditev delovnih nalog, racionalizacija 

načinov in organizacije poslovanja, doseganje ekonomije obsega, ustvarjanje znanja 

(know-how). Pridobljene izkušnje lahko podjetje prenaša tudi na podobne obstoječe in 

nove izdelke.  
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Modela krivulje izkušenosti ne smemo enačiti s konceptom ekonomije obsega , ki 

temelji na predpostavki, da se stroški proizvajanja izdelka na enoto spreminjajo v 

razmerju s številom proizvedenim izdelkov.  

3.6.2 Harvardska U krivulja 

Naslednja metoda, ki jo bomo predstavili, je poznana kot Porterjeva ali harvardska 

U-krivulja in je izpeljanka iz krivulje izkušenosti. Porter je osnoval tri generične 

strategije (Banič 1999, 27), s katerimi podjetja dosegajo konkurenčno prednost pred 

tekmeci:  

− Strategija cenovnega vodstva. S proizvajanjem velikih količin enakih 

standardiziranih izdelkov si poskuša podjetje zagotoviti prednost ekonomije 

obsega in krivulje izkušenosti. Izdelek je običajno na osnovni ravni (slika 2.1 v 

poglavju 2.2), ki zagotavlja proizvodnjo z nizkimi stroški, in je namenjen 

širokemu krogu potrošnikov. Uspešnost strategije je zelo povezana s pogoji pri 

nabavi vhodnih surovin, materialov in sestavnih delov, ki jih podjetje vgrajuje 

v svoje izdelke, predvsem pa zahteva stalno iskanje možnosti za nižanje 

stroškov v celotnem poslovnem procesu. 

− Strategija razlikovanja. Podjetje svojo konkurenčno prednost pridobi z 

razlikovanjem od ostalih tekmecev na trgu, kar se lahko odraža v dizajnu,11 

blagovni znamki, prodajnih poteh, sporazumevanju s kupci, servisnih 

storitvah … 

− Strategija tržnega osredotočenja. Pri tej strategiji podjetje izbere nekaj 

segmentov trga oz. nekaj ciljnih kupcev z namenom boljše oskrbe kupčevih 

potreb in želja. Strategija je primernejša predvsem za manjša podjetja. 

Opisano metodo je Porter oblikoval s pomočjo spoznanja, da nekatera manjša 

podjetja, ki imajo dokaj majhen tržni delež, poslujejo zelo uspešno. Poiskali so t. i. tržne 

niše, za katere so razvili ustrezne izdelke, stroške poslovanja so optimizirali, oblikovali 

učinkovite prodajne poti in se osredotočili na izbranem segmentu trga.  

Slika 3.8 prikazuje U krivuljo, ki ponazarja, da podjetja z velikim tržnim deležem 

dosegajo visoke donose, ravno tako pa imajo visoke donose tudi podjetja, ki so se 

osredotočila na skrbno določen del trga, vendar imajo majhen tržni delež. 

                                                 
11 Industrijsko oblikovanje, dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med 

funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom (Veliki slovar tujk 2002, 232). 
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Slika 3.8 Harvardska U krivulja  

  

Vir: Banič 2004, 71.  

3.6.3 Portfolio modeli 

Namen uporabe portfolio modelov je pomoč pri investicijskih odločitvah oz. pri 

odločitvah, kako naložiti sredstva, da bi podjetje v prihodnosti iztržilo kar največji 

dobiček. V nadaljevanju bomo predstavili zgolj dve obliki portfolio modelov, in sicer: 

matriko tržne rasti/tržnega deleža in matriko privlačnosti trga/poslovnega položaja 

podjetja. 

Matrika tržne rasti/tržnega deleža 

Prva porfolio matrika, imenovana tudi BCG matrika, ki so jo razvili leta 1960 v 

svetovalni organizaciji Boston Consulting Group, se lahko uporablja za analiziranje 

strateških poslovnih enot, skupin izdelkov ali posameznih izdelkov. Običajno se 

analizira vsak trg posebej, kajti podatki o posameznih trgih se lahko občutno razlikujejo 

med seboj. Na prvem trgu lahko izdelek dosega veliko stopnjo rasti in ima velik tržni 

delež, medtem ko na nekem drugem trgu ni tako. Smiselno je torej, da analiziramo vsak 

trg posebej (Banič 2004, 98). 

Izdelke razvrstimo v diagram, kjer horizontalna os predstavlja relativni tržni delež, 

vertikalna os pa stopnjo tržne rasti izdelka (slika 3.9). Stopnja rasti je od panoge do 

panoge različna. Za neko panogo je petodstotna stopnja rasti visoka, za drugo nizka. 

Izdelke ponazorimo z različno velikimi krogci, ki predstavljajo obseg prodaje za 

določen izdelek. Večji ko je obseg prodaje, večji je krogec. Avtorji so različno 

poimenovali izdelke, navedli bomo delitev po Baniču (prav tam): problemi, zvezde, 

molzne krave in psi. 
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Slika 3.9 Matrika tržne rasti/tržnega deleža  

 

Vir: Banič 2004, 99. 

Izdelki z visoko stopnjo rasti, a nizkim tržnim deležem (problemi), so praviloma 

izdelki, ki so šele prišli na trg in so v fazi uvajanja, zato zahtevajo tudi veliko finančnih 

sredstev, dobička pa ne prinašajo. Za tovrstne izdelke je treba oblikovati ustrezno 

strategijo, da se čim prej premaknejo v naslednji kvadrant. 

Izdelki z visoko stopnjo rasti in visokim tržnim deležem (zvezde) so za prihodnost 

podjetja najpomembnejši. Izdelki redko potrebujejo finančno podporo ostalih izdelkov, 

nikakor pa še ne prinašajo zadovoljivega dobička.  

Izdelki z nizko stopnjo rasti in visokim tržnim deležem (molzne krave) prinašajo 

podjetjem največ finančnih sredstev oz. največ dobička, zato so za vsako podjetje 

najbolj zaželeni. Dobiček, ki ga tovrstni izdelki prinašajo, se prerazporeja med izdelke 

iz skupine problemov in zvezd. 

Izdelki z nizko stopnjo rasti in nizkim tržnim deležem (psi) so izdelki, ki se jih 

podjetja želijo znebiti, zato vanje ne vlagajo več. Počasi jih umikajo s trga ter ukinjajo. 

Na podlagi matrike lahko ugotavljamo trenutni položaj izdelkov na določenem trgu, 

služi pa nam lahko tudi kot pripomoček za določevanje tržne strategije v določeni tržni 

niši ali celotnem ciljnem trgu. Ustrezna tržna strategija mora zajemati ukrepe, s katerimi 

povečujemo tržni delež bolj, kot se veča obseg ciljnega trga (Banič 2004, 102). 

Podjetje lahko na isti način razvrsti tudi izdelke konkurenčnih podjetij, če razpolaga 

z zanesljivimi podatki. 
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Matrika privlačnosti trga in poslovnega položaja podjetja  

Metoda tržne rasti/tržnega deleža ni podala vseh odgovorov na vprašanja v 

gospodarstvu, zato je podjetje General Electric s sodelovanjem McKinsey & Co. 

dopolnilo osnovno metodo matrike tržne rasti/tržnega deleža tako, da je poleg faktorja 

rasti trga in tržnega deleža uvedlo še (Cohen 1986, po Završnik 1990, 56): velikost, 

pozicijo, dobičkonosnost, stopnjo dobička, tehnološko pozicijo, moč, slabost, ljudi in 

onesnaževanje. 

Pri metodi razčlenjujemo (Banič 1999, 45): 

− dejavnike, ki določajo privlačnost trga (notranji dejavniki):  

− tržni delež lastnega izdelka, 

− organiziranost in obseg lastne prodajne organizacije, 

− organiziranost marketinga, 

− obseg podpore kupcev, 

− kakovost in obseg, 

− obseg in sodobnost proizvodnje, 

− organizacija naše distribucije blaga, 

− razpoložljiva finančna sredstva, 

− podoba podjetja (image) v javnosti, 

− širina ponudbe, 

− kakovost in zanesljivost izdelka, 

− kakovost managementa; 

− dejavnike, ki določajo položaj podjetja (zunanji dejavniki): 

− obseg, velikost trga, 

− letna stopnja rasti obsega trga, 

− ali je povpraševanje stalno ali ciklično, 

− sestava tekmecev, 

− vstopne pregrade, 

− splošne stopnje dobička, 

− tehnološka stopnja, 

− inflacija, 

− predpisi, 

− razpoložljivost delovne sile, 

− socialni problemi,  

− problemi varstva okolja, 

− politični problemi, 

− zakonski predpisi. 
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Slika 3.10 Matrika privlačnosti trga in poslovnega položaja podjetja 

 

Vir: Banič 1999, 45. 

Omeniti velja še dejstvo, da so omenjeno metodo (slika 3.10) razvili predvsem za 

razvoj strategij večjih korporacij, zato za slovenska podjetja ni povsem primerna. 

3.7 Povezava metode življenjskega ciklusa izdelka z ostalimi metodami 
strateškega načrtovanja 

Predelali smo več metod za oblikovanje tržnih strategij in že hiter pregled teh 

metod nam nakaže povezavo med metodo življenjskega ciklusa izdelka in portfolio 

BCG-modelom. Faze pri življenjskem ciklusu izdelka opredelimo z odstotkom prodaje, 

ravno tako kot tržno rast pri BCG modelu. Odstotek rasti prodaje je pri obeh metodah 

merilo za razdelitev izdelkov.  

Obe metodi imata tudi pomanjkljivosti, ki pa jih z združitvijo odpravimo. Završnik 

(1990, 68) poudarja, da metoda BCG zanemarja izdelke, ki so na trgu novi (še nimajo 

konkurence) ter izdelke z negativno rastjo. Upošteva zgolj izdelke, ki so v fazi rasti in 

zrelosti na krivulji življenjskega ciklusa izdelka. Izdelki z negativno rastjo prodaje so 

lahko pomemben generator finančnih sredstev, zato jih moramo na vsak način vključiti 

v analizo. Po drugi strani pa model BCG prepoznava različne stopnje tržne rasti in 

poudarja relativni tržni delež, ki ga ima izdelek na enaki stopnji rasti, kar pa je slabost 

metode življenjskega ciklusa izdelka.  

Pri združitvi obeh modelov je treba BCG model najprej razširiti z izdelki, ki jih v 

osnovi ne upošteva (slika 3.11).  
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Slika 3.11 Razširjen BCG model 

 

Vir: prirejeno po Završnik 1990, 70. 

S tem poudarimo pomembnost faze uvajanja in odmiranja v življenjskem ciklusu 

izdelka. Završnik (prav tam) je te izdelke poimenoval: »začetniki« – inovativni izdelki, 

ki se prvič uvajajo na trg, »veterani« – izdelki z visokim tržnim deležem in negativno 

rastjo trga ter »omahljivci« – izdelki z nizkim tržnim deležem in negativno rastjo trga.  

Združena modela sta predstavljena na sliki 3.12, njuna kombinacija pa je zaradi 

navedenega veliko bolj uporabna in zanesljiva.  

Slika 3.12 Kombinirani model ŽCI in BCG 

 

Vir: prirejeno po Završnik 1990, 69. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA ALPLES, D. D. 

4.1 Zgodovina podjetja 

Zametki predelave lesa v Selški dolini in posledično podjetja Alples segajo že v 14. 

in 15. stoletje, ko se je z rudarstvom pojavila potreba po ustrezni embalaži za shrambo 

in transport rudarskih izdelkov. Prvi leseni izdelki so bili transportni sodi, ki so jih 

imenovali barigle, ter različni embalažni zaboji. 

Začetek industrijske proizvodnje na sedanjem področju Alplesa pa sega v leto 1955, 

ko so tedanje zadruge na osnovi tradicije predelave lesa ustanovile Medzadružno lesno 

industrijsko podjetje Češnjica (MLIP).  

Slika 4.1 Prvi izdelki podjetja MLIP 

  

Vir: Alples b. l.  

Leta 1963 je podjetje prenehalo s proizvodnjo sodov (slika 4.1). Konkurenčno 

podjetje Savinja iz Celja je namreč pričelo izdelovati cenejše sode iz luščenega 

bukovega furnirja, ki so zahtevali nove postopke izdelave in so s trga popolnoma 

izpodrinili klasične sode. Višek kapacitet so najprej zapolnili s proizvodnjo embalažnih 

zabojev za tropsko sadje, v nadaljevanju pa so pričeli s proizvajanjem lesenih radijskih 

in televizijskih ohišij za jugoslovanske proizvajalce avdio in video aparatov.  

Revolucionarna inovacija, ki je bila predstavljena pohištvenemu trgu, je v podjetju 

leta 1967 nadomestila osnovno surovino – vezane in panelne plošče. Govorimo o 

ivernih ploščah,12 ki so občutno znižale materialne stroške, kakovost končnih izdelkov 

pa je ostala praktično nespremenjena. Druga pomembna inovacija se nanaša na uporabo 

furnirja,13 ki se je lepil najprej na vezane in panelne plošče, kasneje pa na iverne plošče, 

ki so predstavljale osnovo, iz katerih so izdelovali sestavne elemente pohištva. S 

                                                 
12 Zmes iveri masivnega lesa in vezivnega lepila, ki ga stisnejo v plošče večjega formata. 
13 Rezani listi masivnega lesa so običajno debeli od 0,5 do 0,7 mm. 
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pojavom PVC-folij, ki so nadomestile drag furnir, so se racionalizirali tehnološki 

postopki ter odpravile zahtevne in drage površinske obdelave. 

Ime Alples, ki se je ohranilo do danes, je podjetje dobilo leta 1969. Leta 1971 so 

zgradili obrat ploskovnega pohištva, ki je bil tedaj zagotovo najsodobnejši v nekdanji 

skupni državi Jugoslaviji. Takrat je bilo v celotnem podjetju zaposlenih 695 delavcev. 

Podjetje se je razvijalo še naprej in v najboljših letih je zaposlovalo več kot 1000 ljudi. 

Razvoj podjetja se je izražal skozi prodajno uspešne izdelke. Omenimo pohištvo za 

dnevno sobo Triglav, ki se je odlično prodajal od leta 1974, ko je prejel nagrado Zlati 

ključ v Beogradu, pa vse do 1990, ko ga je podjetje s trga umaknilo. Za program sta 

značilna izredno dolg življenjski ciklus (16 let), prodajal pa se je na za takratne razmere 

obsežnem jugoslovanskem trgu.  

V letih 1989 in 1990 se je Alples, zaradi visoke inflacije in izgube skupnih 

jugoslovanskih trgov, znašel v hudih finančnih težavah, zato se je takratno vodstvo 

odločilo, da poskusijo podjetje rešiti z decentralizacijo. Podjetje Alples se je leta 1991 

razdelilo na osem manjših podjetij po holdinškem principu. Tako sta začeli delovati tudi 

dve podjetji, ki sta proizvajali pohištvo. Eno izmed dveh podjetij je bilo Alples Lesni 

program, katerega osnovna usmeritev je na začetku bila izdelovanje televizijskih in 

radijskih ohišij. S prihodom nove tehnologije na trg so plastična ohišja povsem 

izpodrinila lesena ohišja TV aparatov (slika 4.2). Podjetje je dobesedno čez noč ostalo 

brez naročil.  

Slika 4.2 Leseno ohišje za radijske aparate 

 

Vir: Alples b. l.  

Polovica delavcev je pristala na začasnem čakanju na delo. Z izdelavo sanacijskega 

programa so vodilni postavili nove smernice razvoja in opredelili naloge. Veliko 

zaslugo za obstoj podjetja ima pravočasna usmeritev podjetja v razvoj in proizvajanje 

avdio in video omaric za ameriški trg. Z neprestanim iskanjem novih trgov in novih 

kupcev se je postopoma povečala proizvodnja in prodaja. Na domačem trgu je podjetje 

leta 1993 predstavilo novo razvito otroško mladinsko sobo Tempo, tri leta kasneje pa 
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spalnico Harmonija, ki ju je trg odlično sprejel. Na stroškovnem področju so se 

zmanjševali stroški na enoto proizvoda, s tem pa se je povečala donosnost izdelkov.  

Drugo podjetje, ki je proizvajalo pohištvo, Alples Pohištvo, je leta 1997 zašlo v 

velike težave in sledil je stečaj. Podjetje Alples Lesni program je na svoja pleča 

prevzelo določene obveznosti podjetja Alples Pohištvo in ponovno zaposlilo skoraj 100 

novih delavcev (nekdanji delavci Alples Pohištva). V obratu pohištva se je na novo 

posodobila celotna tehnologija v proizvodnji.  

V letu 1999 so izvedli prenos poslovanja s podjetja Alples Lesni program, d. o. o., 

na krovno družbo Alples, industrija pohištva, d. d. Tako lahko spet govorimo o Alplesu 

kot podjetju z enim gospodarjem in dvema velikima obratoma za izdelavo pohištva, ki 

nadaljuje tradicijo izdelovanja kakovostnega, sodobnega in cenovno sprejemljivega 

kompatibilnega14 pohištva. Trenutno je v celotnem podjetju zaposlenih 320 delavcev, ki 

proizvedejo okoli 16.000 ton pohištva letno. 

4.2 Proizvodni program podjetja 

Lasten razvoj izdelkov, sodobna računalniško podprta tehnološka oprema v 

proizvodnji ter vztrajnost so zagotovilo za uspešnost podjetja Alples, ki je z leti postalo 

priznan proizvajalec ploskovnega pohištva na slovenskem trgu v srednjem cenovnem 

razredu. Osnovna surovina, iz katere podjetje izdeluje pohištvo, je oplemenitena iverna 

plošča, ki je obogatena z zaobljenimi deli, oblečenimi s folijo, ali z zaobljenimi deli iz 

masivnega lesa. Pohištvo je izdelano v barvnih imitacijah lesa z modernimi dodatki 

kovine, stekla, barvnih front, ročajev, sestavljeno pa je s kakovostnim okovjem, ki 

zagotavlja dolgoletno uporabo. 

Glavna trga za pohištvo podjetja Alples sta Slovenija (50 %) in Hrvaška (30 %), ki 

skupaj predstavljata kar 80 % celotnega prometa.  

Tabela 4.1 prikazuje osnovne programe podjetja, ki pokrivajo različne skupine 

izdelkov. Z njimi lahko opremimo različne bivalne prostore, kot so predsobe, dnevne 

sobe, mladinske sobe, otroške sobe in spalnice. Vsaka posamezna skupina pa vsebuje 

več pohištvenih programov. V skupino spalnic sodijo programi: Harmonija, Balada, 

Lada in delno Ekspres. 

Vsak program ima svojo dolžino asortimenta izdelkov in število različic vsakega 

izdelka v skupini, s čimer poskuša podjetje čim bolj zadovoljiti ciljnega kupca.  

Značilnost Alplesovih pohištvenih programov je tudi, da je to kompatibilno 

sistemsko pohištvo, kar pomeni, da s povezovanjem združljivih posameznih sestavnih 

delov – elementov, pridobimo celoto oz. želen ambient. Za kupca to pomeni široko 

možnost individualnega izražanja, ki se kaže v unikatnosti ambienta. Sistemsko 

pohištvo pa ima svoje zahteve tudi pri pakiranju prodajnih artiklov. Garderobna omara 

                                                 
14 Združljiv, skladen. 
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je tako zapakirana v pet različnih kartonov: v prvem kartonu so stranice, v drugem 

horizontale, v tretjem hrbtišče, v četrtem vrata in v petem venec. Vzrok je naslednji: 

horizontale se lahko uporabijo tudi pri drugi nižji omari, hrbtišče je lahko širše ali ožje, 

glede na širino hrbtišča lahko uporabimo ena vrata ali dvoje vrat, barva vrat je različna 

in jo kupec lahko izbira, kupec lahko izbere venec, če želi, ali pa ne.  

Tabela 4.1 Osnovni programi podjetja Alples 

 Program Predsobe 
Dnevne 

sobe 
Mladinske 

sobe 
Otroške 

sobe 
Spalnice 

1 Nota      

2 Trend      

3 Diva      

4 Regina      

5 Forma      

6 Pepita      

7 Tempo X      

8 Planet      

9 Ekspres      

10 Harmonija      

11 Balada      

 Skupaj 3 5 6 3 3 

 

Alples proizvaja pohištvo v glavnem za neznanega kupca na zalogo, zato dosega 

dobavne roke v povprečju 20 dni, kar predstavlja prednost pred ostalo konkurenco na 

trgu. Glede na navedena dejstva bomo v nadaljevanju lažje razumeli probleme, s 

katerimi se podjetje sooča pri uvajanju novega izdelka na trg, realizaciji sprememb na 

trgu ter umiku izdelka s trga. 

4.3 Klju čna tehnologija podjetja  

Tehnologija v podjetju Alples je osredotočena na serijsko proizvajanje pohištva, ki 

zagotavlja kakovost, visoko produktivnost ter stroškovno učinkovitost. Proizvodna 

tehnologija je iz bolj ali manj ročnih posameznih strojev prešla na računalniško podprte 

linijske strojne obdelovalne centre in linije, kjer se združi več posameznih operacij. 

Tovrstni stroji, linije, so povečali produktivnost (iz takta15 do 18 elementov na minuto 

se je prešlo na takt do 25 elementov na minuto) ter hkrati izredno povečali kakovost 

izdelkov. 

                                                 
15 Takt je odvisen od dolžine elementov. 
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Serijska tehnologija zahteva večje serije proizvodnih elementov, kar pa je težje 

dosegljivo. Kupci vedno bolj izražajo željo po individualizaciji, kar ima za posledico, da 

morajo podjetja zagotoviti večjo ponudbo različnih izdelkov, s tem pa se povprečne 

proizvodne serije manjšajo. 

Pomembnejša proizvodna tehnologija, v katero je podjetje vlagalo zadnja leta:  

− strojne linije za obdelavo elementov pravokotnih oblik, ki združujejo operacije 

prirezovanja elementa, nanosa robnega traku ter vrtanja potrebnih izvrtin,  

− CNC centri za obdelavo elementov nepravokotnih oblik, ki ravno tako 

združujejo operacije kot strojne linije, 

− linija za pakiranje okovja ter linija za pakiranje izdelkov. 

4.4 Značilnosti pohištvene panoge  

Panoga pohištva je del lesne panoge ki je ena izmed tradicionalnih proizvodnih 

panog tako v svetu kot v Sloveniji. Nekoč uspešna panoga v Sloveniji je po izgubi 

jugoslovanskega trga pričela nazadovati. Eden izmed kazalnikov je število zaposlenih v 

panogi, ki se vztrajno manjša. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je 

bilo v panogi pohištva16 v letu 2003 zaposlenih 16.127 ljudi, v letu 2006 le še 14.933. 

Zmanjšalo se je tudi število podjetij. V letu 2000 je bilo 2.174 podjetij, leta 2006 pa 

1.772. Velik upad je prisoten predvsem v mikro podjetjih, ki zaposlujejo 0–9 delavcev: 

s 1.995 podjetij v letu 2000 na 1.606 v letu 2006. Podjetja z do devet zaposlenimi 

predstavljajo 90 % delež med vsemi pohištvenimi podjetji. Konkurenčno prednost 

iščejo v iskanju tržnih niš in v fleksibilnosti. Problem slabe tehnološke opremljenosti ta 

podjetja uspešno premagujejo z neprestanim uvajanjem sodobne tehnologije v svojo 

proizvodnjo. Manjša podjetja lahko zaradi svoje fleksibilnosti izredno hitro posnamejo 

novosti, ki jih na trg vpeljujejo večja podjetja, hkrati pa so zelo prilagodljiva. Zahteve 

trga naraščajo in se neprestano spreminjajo. Kupci imajo svoje individualne želje po 

dimenzijah, barvah in oblikah pohištva. Število velikih podjetjih, kamor spada tudi 

Alples, se od leta 2000 bistveno ne spreminja.  

Raziskave kažejo (Zotlar-Bolce 2006), da je slovenska pohištvena panoga v 

primerjavi z evropskimi poslovnimi standardi nekonkurenčna, saj za produktivnostjo 

panoge v EU zaostaja za približno trikrat. Zato se mora, kot menijo v svetovalnem 

podjetju B-Solutions, razvojna vizija slovenske pohištvene industrije predvsem usmeriti 

na dvig konkurenčnosti panoge in njenih podjetij, kjer ta poslujejo, in s tehnologijo, ki 

je enakovredna lesni in pohištveni industriji v državah EU in na ravni njenih meril. 

Dodana vrednost v pohištveni panogi je za leto 2004 v EU znašala 34.300 EUR na 

zaposlenega, v Sloveniji pa zgolj 16.769 EUR (GZS 2005, 2) 

                                                 
16 Standardna klasifikacija: dejavnost C31. 
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Lesna panoga je, gledano z vidika življenjskega ciklusa, dosegla stopnjo zrelosti. 

Za te panoge je možnosti rasti trga zelo malo ali pa jih sploh ni. Podjetja v zreli panogi 

lahko svoje tržne deleže širijo le na račun zmanjšanja tržnega deleža konkurenčnim 

podjetjem, to pa stopnjo konkurenčnosti panoge samo še poveča (Hooke 1998, 82). 

Malo možnosti je, da se pojavi večje konkurenčno podjetje, ki bi pohištvo na 

slovenskem trgu proizvajalo. Narašča pa število proizvajalcev pohištva iz tujine, ki 

svoje izdelke prodajajo v slovenskih salonih s pohištvom, kot so Lesnina in Mercator. Iz 

leta v leto pa je tudi več tujih trgovskih verig s pohištvom, ki na slovenskem trgu 

odpirajo svoje salone. Primer so: Rutar, Harvey Norman, vstop v Slovenijo pa že nekaj 

časa načrtuje tudi pri mladih poznana in priljubljena Ikea. Značilnost teh trgovskih verig 

je, da v svoji ponudbi praktično nimajo slovenskih proizvajalcev pohištva, ampak svoje 

že obstoječe tuje dobavitelje. Za švedsko Ikeo proizvaja tudi nekaj slovenskih 

proizvajalcev, v preteklosti tudi podjetje Alples, vendar so cenovno zelo ugodni izdelki, 

ki jih Ikea nudi končnim kupcem, izključno posledica izredno slabega plačila 

proizvajalcem. Izdelek, ki se proizvaja za Ikeo, najpogosteje vsebuje osnovno raven 

izdelka, ki pa ne zagotavlja potrebnega dobička in lastnega razvoja v podjetju ter 

ustvarjanja lastne blagovne znamke. Ikea svoje proizvajalce pohištva vedno bolj išče v 

vzhodnih državah, kjer je poceni delovna sila. Sodelovanje z Ikeo je leta 2006 prekinilo 

tudi mariborsko podjetje oblazinjenega pohištva Razgoršek, ki je preko Ikee tržilo kar 

95 % svojih izdelkov polnih 17 let.  
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5 ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLUSA IZDELKOV V PODJETJU  

V letih 1994 do 2001 je bila na slovenskem trgu relativno skromna ponudba 

izdelkov slovenskih proizvajalcev pohištva, ki so se v veliki meri borili z likvidnostjo, 

tuja konkurenca pa skorajda ni bila prisotna. Pohištvo, ki je bilo sodobno, všečno in tudi 

kakovostno izdelano, se je nadpovprečno dobro prodajalo, kar pa se je po letu 2001 

ustavilo. Slovenski proizvajalci pohištva, ki so »preživeli«, so si opomogli, dostop do 

idej, v smislu obiskovanja mednarodnih sejmov in posnemanja konkurence, pa je postal 

lažji. Podjetja so intenzivno pristopila k razvijanju novih izdelkov. Ponudba se je 

večala, manjšale so se razlike med proizvajalci v oblikovanju, kakovosti in ostali 

ponudbi, kupec je imel večjo možnost izbire, kar pa je posledično pomenilo manjši 

obseg prodaje posameznega izdelka.  

Dandanes so na trgu vedno bolj prisotni medsebojni boji konkurenčnih podjetij, kar 

občuti tudi podjetje Alples. V želji, da bi se podjetje z večjo zanesljivostjo in bolj 

pravilno odločalo o strategijah, ki naj bi jih izvajalo v zvezi s svojimi obstoječimi 

izdelki ter z razvojem novih izdelkov, bomo v nadaljevanju pristopili k analiziranju 

potrebnih podatkov, da poizkusimo določiti pozicijo izdelkov podjetja na krivulji 

življenjskega ciklusa.  

5.1 Izbor programov za analizo 

Za analizo bomo preučili zgolj nekaj končnih izdelkov oz. programov (blagovnih 

znamk), kajti preučitev vseh izdelkov oz. programov bi presegla obseg te naloge.  

Za analiziranje smo izbrali tri programe, pri čemer za prvega predvidevamo, da je v 

fazi upadanja in bi bile zanj potrebne odločitve, kako naprej. Drugi program smo izbrali, 

ker sodi v isto skupino kot prvi, a so ga na trg vpeljali kasneje in zato med njima 

najverjetneje prihaja do kanibalizma. Na tretjem izbranem programu pa so večkrat 

izvajali spremembe, ki se nanašajo na zunanji videz (dodajanje novih barvnih variant) 

ter na dodajanje funkcionalnih lastnosti, kar bi moralo privabiti nove kupce in bi se s 

tem obseg prodaje povečal. V analizo celotnega programa bodo zajeti vsi kartoni oz. 

izdelki, ki jih posamezni program vsebuje in iz katerih se lahko sestavijo različni končni 

izdelki.  

Za analiziranje smo izbrali tudi končne izdelke postelje, za katere predvidevamo, da 

nam bodo prikazali najbolj pravilno sliko o gibanju prodaje skozi posamezna leta. 

Primer: otroška soba, ki jo kupec kupi, lahko vsebuje eno, dve, tri ali več omar, omaric, 

predalnikov, s tem pa lahko obseg prodaje veliko bolj niha kot na primer v primeru 

prodaje postelje ali pisalne mize, za kateri lahko rečemo, da ena otroška soba vsebuje 

največkrat eno, kvečjemu dve postelji ali pisalni mizi. 

Podjetje je v letu 2001 menjalo svoj informacijski sistem, zato bomo zajeli podatke, 

ki so nam dostopni, in sicer od leta 2002 do 2007. Leta 2008 v analizo ne bomo zajeli, 
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ker še ni podatkov za celo leto. Analize bodo temeljile na letnih podatkih prodaje. 

Polletni ali celo mesečni podatki so zaradi sezonskega nihanja, ki je prisotno pri prodaji 

pohištva, manj primerni. Prisotnost sezonskega nihanja bomo v nadaljevanju prikazali 

na praktičnem primeru. 

Po Završniku (1990, 27) je pri analiziranju življenjskega ciklusa izdelka prisotna 

dilema pri določanju prodaje, in sicer: ali uporabljati prodajo količinsko ali vrednostno? 

Da se dvomu izognemo, bomo analizirali tako količinski kot vrednostni obseg prodaje.  

V analizi količinskega obsega prodaje bomo obravnavali število vseh prodanih 

kartonov v posameznih letih in ne števila vseh prodanih prodajnih artiklov. Predhodno 

smo že navedli, da je garderobna omara lahko zapakirana v pet kartonov, medtem ko je 

nočna omarica v enem kartonu. V primeru, da bi analizirali prodajne artikle, bi morali iz 

analize količinskega obsega prodaje ročno izločiti vse tiste kartone, v katerih ni 

zapakiran celoten prodajni artikel, kajti informacijski sistem v podjetju ne omogoča 

samodejnega izločanja. 

Določeni podatki, ki se nanašajo na obseg prodaje, so zaupne narave, zato grafi ne 

bodo imeli navedenih vrednosti, kar pa na sam prikaz o gibanju obsega prodaje ne bo 

imelo vpliva. 

5.2 Analiza količinskega obsega prodaje 

Tri pohištvene programe, ki jih bomo zajeli v analizi, bomo preprosto poimenovali: 

program A, B in C. 

Analizirali bomo celoten posamezen program ter tudi posamezne končne izdelke. Z 

analiziranjem končnega izdelka in celotnega programa bomo lahko primerjali dobljene 

rezultate, da ugotovimo, ali je za določanje krivulje in položaja na krivulji življenjskega 

ciklusa smiselno izvajati analizo na ravni posameznih končnih izdelkov ali zadostuje 

analiza celotnega programa. 

5.2.1 Program A 

Program je na trgu že dolgo časa (ca. 10 let), zato zanj predvidevamo, da je v 

zrelem obdobju življenjskega ciklusa ali celo v zatonu, kajti zanj je značilno večletno 

upadanje obsega prodaje. Program A ima v svoji ponudbi tri tipe17 postelj (postelja 1, 

postelja 2, postelja 3), vsak tip pa več širin (npr. 90, 120, 140, 160, 180 cm). Iz grafa 

(slika 5.1) je razviden obseg prodaje posameznih tipov postelj od leta 2002, ko so 

podatki dostopni, pa do leta 2007. V letu 2005 je podjetje s trga umaknilo posteljo 3, ki 

je imela najslabšo prodajo izmed navedenih tipov postelj. 

                                                 
17 Z izrazom tipi ali različice postelj označujemo oblikovno različne postelje, na primer: ena 

postelja ima okrogle noge, druga postelja ima krivljene noge, tretja ima dvižno dno. 
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Postelja 3 je imela najmanjši obseg prodaje in je v skupni prodaji postelj programa 

A predstavljala manjši delež, zato lahko predpostavljamo, da njena ukinitev ni imela 

velikega vpliva na zmanjšan skupen obseg prodaje. Kupec se namreč zelo redko odloči 

samo za nakup postelje. V tem primeru bi lahko imel bistven vpliv na izbor samo 

zunanji videz postelje, ko bi se kupec odločil za konkurentov izdelek in ne za posteljo 3 

podjetja Alples. Ker se večinoma kupuje celotni sestav (spalnica, mladinska soba, 

otroška soba), kupci ocenjujejo funkcionalnost, uporabnost, praktičnost, kakovost, ceno, 

dodatne storitve ter zunanji videz celotnega sestava, nikakor pa zgolj lastnosti ali 

zunanji videz postelje. Predvidevamo, da zaradi ukinitve enega tipa postelje, podjetje ni 

izgubilo veliko kupcev, ampak so se ti preprosto odločili za eno izmed preostalih dveh 

postelj programa A. 

Slika 5.1 Program A – Primerjava količinske prodaje različnih tipov postelj 

Program A - postelje razli čnih tipov
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Iz podatkov prodaje vseh treh tipov postelj skupaj je razbrati največji padec v letu 

2004/2005, v nadaljevanju pa kljub ukinitvi postelje 3 sledi umirjanje krivulje padanja 

(slika 5.2). 
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Slika 5.2 Program A – količinska prodaja vseh treh postelj skupaj  

Program A - postelje skupaj
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Graf (slika 5.3) prikazuje obseg prodaje celotnega programa A, ki vsebuje vse 

izdelke (celoten asortiment) tega programa. Oblika krivulje je enaka tako pri 

analiziranju končnih izdelkov postelje kot celotnega programa A. 

Slika 5.3 Program A – količinska prodaja celotnega programa A  

Program A - komplet
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5.2.2 Program B 

Program B je podjetje na trg uvedlo konec leta 2004 in sodi v isto skupino izdelkov 

kot program A.  

Program B ima v svoji ponudbi štiri različne tipe postelj, ravno tako kot program A 

pa ima vsak tip postelje več širin. 

Obseg prodaje posameznih tipov postelj programa B v obdobju od leta 2005 pa vse 

do 2007 nam nakaže v prvem letu izredno hitro povečan obseg prodaje treh od štirih 

tipov postelj (slika 5.4). Ustrezno, premišljeno in udarno tržno komuniciranje je ciljne 

kupce obvestilo o novem izdelku in jih prepričalo in spodbudilo k nakupu. Nadaljnja 

rast je veliko manj izrazita, vendar nakazuje trend povečevanja obsega prodaje tudi v 

prihodnjih letih. 

Iz grafa je razviden tudi zelo majhen obseg prodaje postelje 4, zato bi se moralo 

podjetje odločiti, katera strategija bi bila za to posteljo najprimernejša: 

− Ali jo oblikovno in tehnično izpopolniti? 

− Ali jo s trga umakniti in razviti novo različico postelje? 

− Ali jo s trga umakniti in ponujati zgolj tri tipe postelj? 

Slika 5.4 Program B – Primerjava količinske prodaje različnih tipov postelj 

Program B - postelje razli čnih tipov

2004 2005 2006 2007 2008

Leto

O
bs

eg
 p

ro
da

je
 k

ol
i
č
in

sk
o

Postelja 1 Postelja 2 Postelja 3 Postelja 4
 

Če primerjamo obliko krivulje obsega prodaje vseh postelj skupaj (slika 5.5) z 

obliko krivulje obsega prodaje celotnega programa B (slika 5.6), ugotovimo, da sta si 

podobni, ravno tako kot pri programu A. 
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Slika 5.5 Program B – količinska prodaja vseh štirih postelj skupaj 

Program B - postelje skupaj
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Slika 5.6 Program B – količinska prodaja celotnega programa B 

Program B - komplet
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Vsak tip postelje podjetje izdeluje v različnih širinah, ki pa imajo zelo različen 

obseg prodaje. 

Podrobneje smo analizirali posteljo 2 (slika 5.4), ki se v programu B najbolje 

prodaja, in ugotovili, da postelje, širine 90, 120 in 140 cm (slika 5.7), predstavljajo v 

skupnem obsegu prodaje tega tipa postelje manjši del (vse tri širine skupaj ca. 20 %), 

vendar je treba vedeti: 

− kupec redko kupi zgolj posteljo,  
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− če hočemo zagotoviti ustrezno raznolikost ponudbe, je treba ponuditi več širin 

postelj, 

− podjetju zaradi enakosti nekaterih proizvodnih elementov18 omogočajo 

ekonomijo obsega, 

− raznolikost zagotavlja ugoden vpliv krivulje izkušenosti. 

Slika 5.7 Program B – primerjava količinske prodaje postelj različnih širin 

Program B - Postelja 2 (delež prodaje razli čnih širin)
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5.2.3 Program C  

Program C so na trg vpeljali že veliko pred letom 2002, zato tudi tu ne razpolagamo 

s podatki, ki bi ponazorili celotno obliko krivulje življenjskega ciklusa izdelka. Program 

C ne sodi v isto skupino kot predhodno obdelana programa. Posebnost programa pa je v 

nihanju obsega prodaje na ravni posameznih končnih izdelkov. Program je na trgu že 

dolgo časa prisoten in bi zanj predvidevali, da je povsem na repu krivulje življenjskega 

ciklusa izdelka in da prodaja počasi samo še pada. Za analizo smo uporabili podatke 

dveh različnih tipov postelje, ki jih program vsebuje, ter podatke celotnega programa. 

Obseg prodaje teh je, ravno tako kot pri programu B, dokaj različen (slika 5.8). Vsak 

program namreč vsebuje končne izdelke, katerih prodaja ima velik obseg, ter izdelke z 

manjšo prodajo, vendar so ravno tako potrebni.  

                                                 
18 Kot proizvodni element smatramo: stranico postelje, končnico postelje, nogo postelje ipd. 
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Slika 5.8 Program C – Primerjava količinske prodaje različnih tipov postelj 

Program C - Postelje razli čnih tipov
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Graf na sliki 5.9 kaže porast prodaje obeh postelj programa skupaj v letu 2002, ki 

traja eno leto. V letih 2003 do 2004 sledi padec prodaje, ki se ponovno poveča v letu 

2004, po letu 2005 pa graf kaže na ponoven enakomeren upad prodaje.  

Slika 5.9 Program C – količinska prodaja obeh postelj skupaj 

Program C - postelje skupaj
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Povsem drugačno krivuljo kaže graf (slika 5.10), v katerem so zajeti podatki 

celotnega programa. Krivulja nakazuje dokaj enakomeren padec prodaje vsa leta, razen 

v letu 2004, ko je obseg prodaje nespremenjen skozi celo leto. 
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Slika 5.10 Program C – količinski obseg prodaje celotnega programa 

Program C - komplet
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5.2.4 Skupne ugotovitve 

Pri analiziranju programu A in B smo dobili enake rezultate za izbrane posamezne 

končne izdelke (postelje) in za celotni program (pri programu A naraščajoča krivulja, 

pri programu B padajoča krivulja), zato lahko rečemo, da je za izbrana programa 

vseeno, ali bi izvedli analizo količinskega obsega prodaje na ravni posameznih izdelkov 

ali na ravni celotnega programa. Analiziranje posameznih končnih izdelkov pa je 

potrebno, da ugotovimo, kateri izdelki v neki skupini ali v nekem programu ne 

zagotavljajo zadostne prodaje in bi jih bi bilo treba spremeniti ali celo umakniti s trga. 

Različne rezultate pa smo dobili pri analiziranju posameznih končnih izdelkov 

(postelje) in celotnega programa C. Ker je razlika velika, je treba ugotoviti, kaj se je s 

programom dogajalo, predvsem v letu 2002, ko je razlika najbolj očitna. Ugotovitve so 

naslednje. V letu 2002 je podjetje pristopilo k drugačnemu pakiranju fronte.19 Do leta 

2002 se je v en karton pakirala fronta, v drug karton pa ročaj za fronto. Navedenega leta 

pa je podjetje pričelo pakirati ročaj k fronti. Skupno število kartonov se je s tem 

bistveno zmanjšalo. Ena omara lahko vsebuje tudi pet kartonov ročajev, kar je pred 

letom 2002 pomenilo, da je kupec prejel za eno omaro tudi enajst kartonov, po letu 

2002 pa za isto omaro zgolj šest kartonov. V analizi količinskega obsega prodaje smo 

obravnavali število prodanih kartonov, zato se je sprememba odražala tudi na 

količinskem obsegu prodaje celotnega programa C, kjer so zajeti tudi ročaji. 

Pri posteljah ročajev ni, zato z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da bi bil rezultat 

analize celotnega programa C enak rezultatu analize posameznih končnih izdelkov 

(postelje), če podjetje v letu 2002 ne bi spremenilo pakiranja fronte.  

                                                 
19 Z izrazom fronta mislimo vrata in ličnice predalov. 
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V nadaljevanju bomo preverili trditev, da je pri prodaji pohištva prisotno sezonsko 

povpraševanje. Spodnji graf (slika 5.11) prikazuje gibanje količinskega obsega prodaje 

celotnega programa C za leta 2003, 2005 in 2007, podobne oblike krivulje pa smo 

pridobili tudi za preostala leta ter ravno tako za programa A in B. Trditev, da je pri 

prodaji pohištva prisotno sezonsko nihanje, torej velja. 

Slika 5.11 Sezonsko nihanje prodaje pohištva 

Sezonsko nihanje prodaje pohištva - Program C
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Rahlo povečanje povpraševanja je zaslediti v spomladanskih mesecih, velik porast 

pa je v mesecu avgustu in septembru. Najslabša meseca za prodajo pohištva sta mesec 

december in januar. Nihanje prodaje lahko pojasnimo z naslednjo razlago. V zimskem 

času ljudje manj razmišljajo o nakupu pohištva, kajti to ni čas prenavljanja ali 

opremljanja stanovanj. December je mesec, poln prazničnih dni, poleti je čas počitnic in 

dopustov, zato so finančna sredstva namenjena za druge stvari. Jeseni, pred začetkom 

pouka, pa je treba šolarju urediti lastno sobo in pred zimo zamenjati dotrajano pohištvo 

v dnevni sobi ali spalnici. 
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5.3 Analiza vrednostnega obsega prodaje 

Analizo vrednostnega obsega prodaje bomo ravno tako izdelali za programe A, B, 

in C (slika 5.12), testno pa bomo za primerjavo analizirali le nekaj končnih izdelkov. 

Slika 5.12 Programi A, B in C: Vrednostni obseg prodaje 

Program A - komplet 
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Rezultati analize vrednostnega obsega prodaje za programa A in B prikažejo ravno 

tako obliko krivulje kot količinska analiza, tako za končne izdelke kot za celoten 

program. Razlika pa se kaže pri programu C. Analiza vrednostnega obsega prodaje kaže 

dva porasta, in sicer ravno tako kot rezultati analize količinskega obsega na ravni 

končnega izdelka (postelje) v letu 2002 in v letu 2004. Eden izmed razlogov za nihanje 

vrednostnega obsega prodaje bi bile lahko tudi podražitve pohištva. Podjetje v letu 2002 

analiziranega programa ni dražilo, v letu 2004 pa le za 4,9 %. Za primerjavo navedimo 

podatke Statističnega urada Republike Slovenije, ki za povprečje zadnjih treh let navaja 

5,2 % podražitev pohištva in opreme na letni ravni. Porasta obsega prodaje torej ne 

moremo pripisati podražitvam, ampak lahko še z večjo zanesljivostjo trdimo, da je 

razlika, ki je nastala med rezultatom količinske analize končnega izdelka, količinske 

analize celotnega programa ter vrednostne analize celotnega programa C, zgolj odraz 

sprememb, ki so se izvajale v tem programu. Vpliv sprememb (poleg spremenjenega 

pakiranja ročajev, ki smo ga že omenili) na obseg prodaje in s tem na obliko krivulje 

bomo obravnavali v nadaljevanju. 

Rezultati, ki smo jih pridobili z analiziranjem, nam kažejo, da je vseeno, ali v 

analizi obravnavamo količinski ali vrednostni obseg prodaje.  

5.4 Analiza dobičkonosnosti izdelka 

Za celovito analizo dobičkonosnosti obravnavanih programov (programov A, B in 

C) bi potrebovali podatke za celotno življenjsko obdobje posameznega programa20, 

vendar je podjetje pričelo izvajati natančnejše spremljanje dobička po posameznih 

izdelkih oz. programih šele v letu 2007. Spremljajo vsak trg posebej, kajti stopnja 

dobička je od trga do trga različna. Rezultati analize dobičkonosnosti posameznih 

programov (slika 5.13), ki smo jo izvedli za slovenski trg, kaže na visoko stopnjo 

dobička programa A, ki je na trgu že dolgo časa. Program B ima še negativni finančni 

tok, kar je za izdelek, ki je v stopnji rasti, običajno. Pričakujemo, da bo obseg prodaje v 

naslednjih letih še rasel in bo s tem prišel do točke, ko bo finančni tok programa 

pozitiven in ne bo več potreboval podpore ostalih programov, ki dobiček že prinašajo. 

Tudi program C podjetju prinaša dobiček, kar kaže, da starejša programa podjetja 

vsebujeta veliko stopnjo inovativnosti, stroški proizvajanja in nabave so se iz leta v leto 

manjšali. Velik vpliv na zniževanje stroškov imajo izkušnje, ki jih je podjetje pridobilo 

z večletnim proizvajanjem posameznih programov.  

                                                 
20 Tudi obdobja razvoja. 
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Slika 5.13 Primerjava dobičkonosnosti programov 
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Zanimiva je primerjava med stopnjo dobička posameznega programa in številom 

končnih izdelkov, ki jih program zajema. Program B vsebuje kar trikrat več izdelkov21 

kot program A (slika 5.14).  

Slika 5.14 Število različnih kartonov dveh programov 
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21 Kar pomeni, da ima program B tudi zalogo končnih izdelkov trikrat večjo kot program A. 
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Količinski obseg prodaje programa B je sicer za malenkost večji od programa A, če 

pa primerjamo stopnjo dobička, ugotovimo, da program B še kar nekaj časa ne bo 

dosegel uspešnosti (velikega dobička) programa A. 

Ugotovitve: 

− Podjetje manjša obseg izdelkov programa A (od leta 2002 do leta 2007 se je 

število izdelkov razpolovilo), najverjetneje z namenom, da ga s trga počasi 

umakne.  

− Manjšanje števila končnih izdelkov programa A ima vpliv na padanje obsega 

prodaje tega programa. 

5.5 Analiza konkurence in konkurenčnih izdelkov 

Pri določevanju konkurence smo se omejili na slovenska podjetja, ki proizvajajo 

pohištvo iz podobnih materialov ter v podobnem cenovnem razredu kot podjetje Alples. 

Pohištva, ki je izdelano iz naravnega masivnega lesa in iz furnirja, pri analizi nismo 

zajeli, ker menimo, da je takšno pohištvo namenjeno drugačnemu kupcu in podjetju ne 

predstavlja neposredne konkurence. Tudi znotraj te skupine, ki smo jo določili, so 

prisotne razlike, tako v kakovosti uporabljenih materialov in okovja kot v kakovosti 

obdelave, kar bi bilo treba ravno tako upoštevati. Na žalost pa kupci razlik večkrat ne 

opazijo, trgovci pa jim jih ne predstavijo. Za program A podjetja Alples smo tako 

določili konkurenčne programe ostalih podjetij, s katerimi opremljamo isti prostor v 

stanovanju, torej sodijo v isto skupino izdelkov (tabela 5.1).  

Analiza konkurence in konkurenčnih izdelkov je pomanjkljiva. Ker smo želeli 

predvsem nakazati velik porast novih izdelkov oz. programov na trgu, smo napore 

usmerili v pridobitev podatkov o tem, v katerem letu so se posamezni programi pojavili 

na trgu. Za podrobnejšo analizo bi morali pridobiti tudi podatke o lastnostih in 

kakovosti konkurenčnih izdelkov, njihove prednosti, pomanjkljivosti, o nižanju cen in 

pripravljanju novih izdelkov (Završnik 1991, 143). 

Tabela 5.1 potrjuje, da so podjetja po letu 2002 intenzivno pristopila k razvijanju 

novih izdelkov v skupini izdelkov, kamor sodi program A podjetja Alples. Od leta 2002 

je konkurenca skupaj vsako leto na trg vpeljala en program, v letu 2007 in 2008 celo 

dva. Prišteti moramo še dva nova programa, ki ju je trgu v teh letih predstavilo podjetje 

Alples in sodita v isto skupino izdelkov. Eden od njiju je tudi obravnavani program B. 

Ponudbe na trgu je s tem vsako leto več, kar posledično vpliva na manjši obseg prodaje 

posameznega izdelka ter na manjšanje proizvodnih serij.  
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Tabela 5.1 Konkurenčna podjetja in njihovi izdelki  

Konkurent Izdelek/program Leto vpeljave na trg 

Konkurent 1 Program A 2005 

Konkurent 2 Program A 2006 

Konkurent 3 Program A 

Program B 

Program C 

Program D 

2003 

2004 

2008 

2008 

Konkurent 4 Program A 2004 

Konkurent 5 Program A 

Program B 

2002 

2007 

Konkurent 6 Program A 2007 

 

Konkurenco in konkurenčne izdelke smo določili na podlagi izkušenj in 

predvidevanj. Podatki o prodaji in s tem o tržnem deležu posameznih konkurenčnih 

proizvajalcev, sploh pa o posameznih programih, niso dostopni in so za vsako podjetje 

zaupne narave. Tudi za določitev, kdaj se je posamezen izdelek konkurence pojavil na 

trgu, smo imeli težave, kajti podjetje Alples z iskanimi podatki ne razpolaga. 

Ker je podatke za nazaj zelo težko pridobiti, je potrebno sprotno spremljanje 

konkurence in njihovih dejavnosti. Podatke lahko pridobimo s spremljanjem novitet, ki 

jih konkurenti predstavijo na sejmih, z obiski salonov, ki jih izvajajo trgovski 

posredniki ali komercialisti, s spremljanjem objav o akcijah, popustih in podobno. 

Zagotoviti je treba tudi primeren informacijski sistem, ki bo omogočal arhiviranje in 

analiziranje pridobljenih podatkov. 

Tuje trgovske pohištvene verige, ki svoje salone odpirajo v Sloveniji, slovenskim 

proizvajalcem pohištva zmanjšujejo tržni delež. V svoji ponudbi imajo zelo malo 

domačih, slovenskih proizvajalcev pohištva. Rutar je v Ljubljani odprl salon v letu 

2001, v Mariboru pa dve leti kasneje. Avstralski Harvey Norman pa najprej leta 2002 v 

Ljubljani, kasneje še v Kopru.  

5.6 Izdelčni kanibalizem 

Podjetje Alples se vsakokrat, ko na trg uvede nov program, do neke mere sreča z 

lastnim kanibalizmom. Nov program, ki ga podjetje uvede na trg, se nikakor ne more 

toliko ločiti od obstoječih programov, da se ne bi poznalo pri obsegu prodaje 

programov, ki so na trgu že prisotni. Za primer kanibalizma med lastnimi izdelki 

podjetja Alples bomo primerjali že predhodno obravnavana programa, in sicer program 

A in program B. Oba sodita v isto skupino, prvi je na trgu že dobrih 10 let, drugega je 

podjetje trgu predstavilo leta 2004. Iz grafa (slika 5.15) je razviden strm padec prodaje 
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programa A ravno v letu 2004, kar kaže na kanibalizem. Stroški razvoja in vpeljave 

novega pohištvenega programa na trg so tako visoki, da si podjetja ne upajo razviti 

izdelka, ki bi se v veliki meri razlikoval od obstoječih izdelkov na trgu, ki se dobro 

prodajajo. Razvijajo zgolj nove različice starih izdelkov, ki pa stopnjo konkurenčnosti 

in kanibalizma samo še povečujejo.  

Slika 5.15 Primer lastnega izdelčnega kanibalizma 
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Če primerjamo pohištveni trg v Sloveniji leta 2000 in leta 2008 je opaziti precejšnjo 

razliko. Kupec je imel pred osmimi leti na razpolago veliko manjšo izbiro različnega 

pohištva kot današnji kupec. Podjetja so neprestano razvijala nove programe oz. modele 

pohištva in jih vpeljala na trg, starejših, obstoječih modelov pa niso umaknila s trga. 

Tako se je število modelov pohištva iz leta v leto povečevalo, kar je privedlo do 

manjšega obsega prodaje posameznega modela, kar se vidi tudi pri programu B.  

Pohištvena industrija sodi med panoge, kjer ukinitev izdelka (programa) ni ravno 

enostavna. Zakaj se podjetja tako težko odločijo za ukinitev starejših izdelkov, bomo 

prikazali na primeru. Predhodno smo že navedli podatek, da en pohištveni program 

lahko vsebuje tudi do 250 različnih kartonov sestavnih delov, iz katerih sestavimo 

izdelke in oblikujemo ambient, ki kupcu ustreza. Podjetje Alples obljublja svojim 

kupcem 20-dnevni rok dobave,22 kar pomeni, da mora imeti večino kartonov na zalogi. 

Glede na zahteve proizvodnje po zagotovitvi minimalnih serij (optimalni stroški 

nastavitev) in zahteve prodaje po zadostni zalogi, da obljubo lahko izpolni, mora 

skladišče razpolagati z zadostno količino posameznih kartonov na zalogi. To pomeni 

zalogo od 100 pa vse do 200 kosov na posamezni karton. Pri obširnem programu to 

lahko pomeni zalogo tudi do 25.000 kartonov za en program. Omenimo pa še zalogo 

                                                 
22 Različni proizvajalci imajo različen rok dobave, in sicer 30, 45 ali celo 60 dni. 
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nedokončane proizvodnje in zalogo surovin in materiala in stroške kompletiranja.23 

Seveda bi podjetje k ukinitvi programa pristopilo načrtno, kar pomeni postopno 

ukinjanje izdelkov, s tem bi slab program pred ukinitvijo čim bolj oklestili. Kljub temu 

so stroški ukinitve zelo visoki. Dokler programi dosegajo kolikor toliko zadovoljive 

finančne rezultate, se podjetja nerada odločajo za njihovo ukinitev. 

Za zmanjševanje stopnje kanibalizma ima podjetje več možnosti, ki smo jih navedli 

v poglavju 2.7, za zmanjševanje lastnega kanibalizma pa je treba predvsem razviti 

izdelek, ki se bo dovolj razlikoval od obstoječih izdelkov, oz. izdelke prilagoditi 

različnim ciljnim kupcem. 

5.7 Problem zniževanja povprečne proizvodne serije  

S tem, ko je trg vedno bolj zasičen s ponudbo in posledično posamezni izdelki 

izgubljajo obseg prodaje, se to odraža tudi na povprečnih proizvodnih serijah. Te se 

vztrajno manjšajo, kar predstavlja problem za serijsko naravnano proizvodnjo, ki 

zahteva daljše nastavitvene čase. Slika 5.16 predstavlja padec povprečnih serij v 

podjetju Alples.  

Slika 5.16 Padanje povprečne proizvodne serije 
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Povprečne serije so se od leta 2001 do 2007 praktično razpolovile. Manjšanje 

povprečnih serij ima negativen vpliv tudi na prednosti, ki jih ponuja krivulja 

izkušenosti. Podjetje s proizvajanjem večjega števila enakih kosov pridobiva dragocene 

izkušnje, proizvodni postopki se izpopolnjujejo, kar občutno zmanjšuje stroške 

proizvajanja.  

                                                 
23 Zaloga posameznih kartonov je težko usklajena, zato je za zagotovitev sestava potrebna 

dopolnitev.  
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Današnji kupec vse bolj zahteva sebi prilagojen izdelek, zato imajo podjetja z 

veliko serijsko proizvodnjo že težave. Vedno več se govori o masovni individualizaciji 

(ang. mass customization), ki naj bi podjetjem omogočala ustrezne proizvodne serije, 

kupcu pa izražanje svojih želja. Prilagajanje kupcu v pohištveni industriji je v tujini v 

porastu, medtem ko se slovenska podjetja, ki proizvajajo pohištvo, le počasi odločajo za 

ta koncept. Primerjavo bomo naredili med otroško sobo proizvajalca Doimo iz Italije ter 

otroško sobo proizvajalca Alples. 

Tabela 5.2 Primer pristopa k masovni individualizaciji 

 Doimo  Alples 

Korpus omarice 6 1 

Fronta omarice – iveral 16 1 

Fronta omarice – lakirana 24 4 

Fronta omarice – barvno steklo 6 0 

Ročaji 10 1 

 

Razpredelnica nam pokaže veliko večjo izbiro med barvami korpusov, front omaric 

ter med ročaji proizvajalca Doimo. Podjetje Doimo nudi korpus v šestih barvnih 

izvedbah, Alples le v eni. Kupci pri Doimu lahko izbirajo med desetimi različnimi 

ročaji, pri Alplesu izbire ni. Zadovoljive proizvodne serije si podjetje Doimo zagotavlja 

na primer s tem, da do operacije lakiranja z ustrezno barvo vse fronte vsebuje enake 

materiale in zahtevajo enake operacije strojne obdelave. V nadaljevanju pa kupec izraža 

svoje želje in potrebe z izbiro njemu ustrezne barve fronte, odloči se za zanj 

najprivlačnejši ročaj in podobno.  

Prisotnost individualizacije na trgu se od trga do trga razlikuje. Vsekakor se trend 

zmanjševanja povprečnih proizvodnih serij kaže še naprej, zato je smiselno razmišljati o 

tem, na kakšen način ohraniti zadovoljive proizvodne serije oz. na kakšen način 

prilagoditi tehnologijo in organizacijo, da zagotovimo potrebno fleksibilnost in 

učinkovitost. 

5.8 Opredelitev oblike krivulje življenjskega ciklusa za pohištvo 

Pri analiziranju celostne oblike krivulje bi morali imeti na razpolago podatke za 

celotno življenjsko obdobje nekega programa, ki pa jih žal nimamo. Podjetje Alples je v 

letu 2001 menjalo informacijski sistem, zato razpolagamo le s podatki iz naslednjih let. 

Do sedaj je življenjski ciklus posameznega programa trajal tudi deset ali več let, zato 

imamo podatke ali za zrelo obdobje ter obdobje upadanja ali za obdobje uvajanja in 

rasti. Na grafu (slika 5.17) so prikazane krivulje nekaterih novejših programov. Iz 

oblike krivulje je razbrati, da stopnji uvajanja in rasti trajata v povprečju dve leti. 
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Približno eno leto do dve leti potrebuje tudi podjetje, da opremi salone z razstavnimi 

eksponati. Urejanje razstavnih eksponatov je velik finančni, organizacijski in časovni 

zalogaj, zato podjetja k urejanju pristopijo postopno. Navedli smo že, da si kupci pred 

nakupom ogledajo ponudbo v salonih in da je s tem obseg prodaje pohištva odvisen od 

števila razstavljenih eksponatov. Čim več in čim lepše so razstavljeni, tem več možnosti 

ima podjetje, da pohištvo proda, hkrati pa tudi več stroškov. Kataloške ter internetne 

prodaje pohištva je zelo malo, saj je primerna za nakup posameznih kosov pohištva in 

ne za celoten sestav (npr. spalnica), kjer je ponavadi potrebno svetovanje prodajalca. 

Slika 5.17 Oblika krivulje v stopnji uvajanja in rasti  
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S tem, ko smo trajanje obdobja uvajanja in rasti dokaj zanesljivo opredelili, lahko 

za stopnjo zrelosti in upadanja štejemo preostala leta. Glede na izkušnje iz preteklosti to 

pomeni obdobje osmih do desetih let. Trajanje stopnje zrelosti in upadanja je različno 

od izdelka do izdelka, odvisno pa je tudi od strategij podjetja, ki jih na posameznem 

programu ali izdelku izvaja. Analiza obravnavanih primerov, ki so na trgu že dolgo 

prisotni, je nakazala daljše obdobje upadanja, za katerega je značilno izmenjavanje 

padanja in porasta obsega prodaje. 

Graf na sliki 5.18 predstavlja krivuljo življenjskega ciklusa, ki temelji na preteklih 

trendih prodaje ter izkušnjah in je kombinacija krivulj vseh osnovnih programov 

podjetja Alples. Obdobje desetih, dvanajstih let se bo v prihodnosti vedno bolj krajšalo, 

kajti tudi v pohištveni industriji so življenjski ciklusi izdelkov vse krajši, krivulje pa vse 

ožje in bolj strme, kar je treba upoštevati že pri razvoju novega izdelka ter kasneje skozi 

vse stopnje življenjskega obdobja izdelka. 
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Slika 5.18 Oblika krivulje življenjskega ciklusa pohištva 
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5.9 Vpliv uvajanja sprememb na krivuljo življenjskega ciklusa izdelkov 

Pri programu C je podjetje izvajalo več sprememb. Eno izmed sprememb, ki se 

nanaša na spremenjen način pakiranja fronte in ročajev, smo že navedli. Podjetje je 

spremembe programa prvič uvedlo konec leta 2001 in drugič v letu 2004. Spremembe 

so se nanašale na posodobitev zunanjega videza, ukinili so določene končne izdelke, 

katerih prodaja je bila pod pričakovanji. Dodali pa so nekaj novih artiklov, s čimer so 

povečali obseg uporabe in s tem pridobili nove kupce. Z navedenimi odločitvami so ne 

zgolj zmanjšali ali zaustavili padanje prodaje, ampak se je obseg prodaje za eno leto 

celo povečal.  

Zanesljivega odgovora na vprašanje, kakšen bi bil trend prodaje, če podjetje do 

sprememb ne bi pristopilo, nimamo. Glede na krivulje ostalih programov v podjetju, ki 

so že dolgo prisotni na trgu, pa lahko predvidevamo, da bi prodaja enakomerno in 

vztrajno padala. Vzrok dvakratnega porasta prodaje programa C (slika 5.12), ki smo ga 

iskali v poglavju 5.2, smo tako našli.  

Zanimivo in potrebno bi bilo preučiti, kolikšni so bili stroški, ki so bremenili 

podjetje, da so izvedli vse dejavnosti, ki se vežejo na vpeljavo sprememb programa na 

trgu: fotografiranje prenovljenih ambientov, tisk novih katalogov, preurejanje novih 

razstavnih eksponatov v salonih, prenova grafičnega programa, ki služi pri prodaji, 

stroški kompletiranja za izdelke, ki se ukinjajo, in podobno. Stroške prenove programa 

bi bilo treba primerjati s stopnjo večjega dobička, ki so ga podjetju prinesle spremembe. 

Odločitve o primernem času za spremembe izdelkov je treba sprejemati 

premišljeno, saj si podjetje tako zagotovi čim manjše stroške zaradi vpeljave sprememb 
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na trg. Primer: podjetju zmanjkuje prospektov, ponatis bi bil nujen, razstavni eksponati 

so iztrošeni in prenova bi bila nujno potrebna. Sezonsko nihanje povpraševanja 

nakazuje, da je najprimernejši čas, tako za spremembe kot za uvajanje novosti na trg, tik 

pred jesenjo, ko je povpraševanje največje. Da je trenutek časovno usklajen, pa je treba 

s planiranjem sprememb pričeti že veliko pred realizacijo, razmišljati pa je treba tudi, na 

kakšen način razstaviti in predstaviti spremembe kupcem, da so stroški čim manjši. V 

primeru nove barvne fronte lahko podjetje novo različico barve predstavi na razstavnem 

panoju in ne v razstavnem ambientu. Stroški so s tem veliko manjši, kadarkoli pa lahko 

določen model ali barvo fronte zamenjajo z novo (slika 5.19). 

Slika 5.19 Razstavni pano vrat kuhinjskih omaric proizvajalca Nobilia 

 

5.10 Povezava modela življenjskega ciklusa izdelkov z ostalimi metodami 
strateškega načrtovanja 

V poglavju 3.7 smo se seznanili s povezavo med metodo življenjskega ciklusa 

izdelka in portfolio BCG modelom. Praktični prikaz bomo izvedli na osnovnih 

programih podjetja Alples in jih umestili v razširjen BCG model (slika 5.20). V analizo 

bomo zajeli količinski obseg prodaje na slovenskem trgu.  

Glede na obseg prodaje posameznim programom ustrezajo različno veliki krogi. Na 

prvi pogled bi nas lahko podatek, da ima kar nekaj programov negativno stopnjo rasti, 

zaskrbel, a spomnimo se, da so časi nadpovprečno dobre prodaje in majhne ponudbe 

mimo in da podatki o obsegu prodaje zajemajo tudi ta leta. Umestitev programov v 

matriko BCG nam prikaže dokaj enakomerno pokritost posameznih kvadrantov. 
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Podjetje ima kar dva programa med veterani, ki podjetju kljub negativni tržni rasti 

zagotavljata velik dobiček. V primeru, da bi podjetje sprejemalo strategije zgolj na 

podlagi gibanja obsega prodaje posameznega programa (programa sta v obdobju 

upadanja), bi ga s trga umaknili in s tem resno ogrozili svoj položaj. Podjetje ima tudi 

program med zvezdami ter nekaj programov, ki za svoje napredovanje potrebujejo še 

dodatna sredstva. Izdelka v kvadrantu za omahljivce pa je podjetje v letošnjem letu že 

umaknilo s trga. 

Slika 5.20 Umestitev programov v BCG matriko 

 

Glede na pridobljene rezultate analiz smo programom A, B in C določili pozicijo na 

krivulji življenjskega ciklusa (slika 5.21) in ugotovili naslednje: 

− program A je veteran med programi in glavni vir financiranja za programe, ki 

svojega potenciala še niso pokazali, 

− program B, ki še ni razvil svojega potenciala, ima vse možnosti, da v 

prihodnosti prevzame mesto programa A, 

− program C je na prelomnici in bo ravno tako vsak čas stopil med veterane. 
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Slika 5.21 Pozicija nekaterih programov na krivulji življenjskega ciklusa 
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6 SKLEP 

Današnji globalni trg, ki ga lahko poimenujemo tudi globalni bazen, je poln 

različnih izdelkov. Zastavlja se nam vprašanje: Zakaj so nekateri izdelki uspešni, drugi 

ne?. Zakaj nekateri izdelki plavajo nad površjem in prinašajo dobiček, drugi se 

utapljajo? Tako uspešen kot neuspešen izdelek sta lahko namenjena zadovoljevanju iste 

potrebe, na prvi pogled sta si lahko celo podobna. Pri majhnem deležu uspešnih 

izdelkov je imelo podjetje pač srečo, pri večini uspešnih izdelkov pa je bila potrebna 

velika mera skrbnega načrtovanja, ne samo v fazi razvoja, ampak skozi celotno obdobje 

obstoja izdelka na trgu. Učinkovito načrtovanje strategije izdelkov in storitev je ključna 

naloga za vsako podjetje. Ena izmed metod, ki je podjetjem v pomoč pri določanju 

tržnih strategij, je življenjski ciklus izdelka, ki smo ga obravnavali v diplomski nalogi. 

V teoretičnem delu smo preučili najpomembnejšo sestavino trženjskega spleta, to je 

izdelek, ter na zrelem trgu vedno bolj prisoten kanibalizem med izdelki. Za spoznavanje 

življenjskega ciklusa izdelka smo predstavili ugotovitve različnih strokovnjakov, tako 

prednosti, ki jih metoda prinaša, kot tudi pomanjkljivosti oz. slabosti.  

V empiričnem delu naloge smo najprej opredelili izdelek pohištvo, ki ima svoje 

značilnosti in posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri določevanju strategij. Izdelek v 

pohištveni industriji smo opredelili kot program, ki lahko vsebuje tudi do 250 

medsebojno soodvisnih kartonov, iz katerih sestavljamo posamezne končne izdelke in 

prodajne ambiente. 

V nadaljevanju naloge smo navedena spoznanja prikazali na konkretnih primerih 

izdelkov oz. programov podjetja Alples. Ugotovili smo, da je za določevanje položaja 

na krivulji življenjskega ciklusa vseeno, ali izvajamo analizo na ravni programa 

(blagovne znamke) ali na ravni izdelka (artikla), vendar pa moramo dobro poznati 

izdelek oz. program in vse, kar se je dogajalo z njim v njegovem življenjskem obdobju. 

Analiziranje končnih izdelkov pa je podjetju v veliko pomoč pri iskanju slabih izdelkov. 

Podjetje se mora odločiti za ustrezno strategijo, s katero neuspešnost izdelkov odpravi 

(ali z izvajanjem sprememb ali z umaknitvijo izdelkov s trga).  

Raziskovalna vprašanja, na katera smo v nalogi iskali odgovore: 

1. Ali se krivulja življenjskega ciklusa izdelka v pohištveni industriji loči od 

klasične krivulje? 

Dokaj zanesljivo lahko trdimo, da stopnja uvajanja in rasti za večino izdelkov v 

pohištveni industriji traja od enega leta do dveh let. Dolžina je v tesni povezavi 

z intenziteto opremljanja razstavnih prostorov v salonih s pohištvom. Čim 

hitreje jih opremijo, tem hitreje izdelek doseže točko obsega prodaje, ki jo je 

posamezen izdelek na nekem trgu sposoben doseči. V nadaljevanju 

življenjskega ciklusa izdelka se obseg prodaje spreminja in je odvisen od 

strategij podjetja, ki jih izvaja na izdelku, ter tudi od sezonskega nihanja 
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povpraševanja. Povpraševanje je najvišje v jesenskih mesecih. Nikakor pa ne 

smemo zanemariti dejavnosti konkurence, ki na trg neprestano uvaja nove 

izdelke. Ti odvzemajo tržni delež obstoječim izdelkom na trgu in s tem prihaja 

do kanibalizma med izdelki, kar smo pokazali na konkretnem primeru lastnega 

kanibalizma v podjetju Alples. Določitev meje med stopnjo zrelosti in stopnjo 

upadanja je težje izvedljiva. V poplavi vedno novih izdelkov na trgu od leta 

2002 do 2008 je zaznati splošni trend upadanja obsega prodaje vseh obstoječih 

izdelkov na trgu. Ugotovili smo, da je oblika krivulje življenjskega ciklusa 

izdelka v pohištveni industriji še najbolj podobna ciklično-recikličnemu 

vzorcu, ki ni odraz zgolj agresivnega tržnega komuniciranja, ampak tudi 

izvajanja sprememb izdelka.  

2. Ali je treba izdelek, ki mu pada prodaja oz. ne prinaša več dobička, umakniti s 

trga? 

V analizi smo zajeli dva programa, ki jima prodaja pada, a podjetju prinašata 

velik dobiček in sta pomemben vir za financiranje programov, ki za svoj obstoj 

in zagotovitev ustreznega obsega prodaje potrebujejo dodatna sredstva. 

Umaknitev navedenih programov s trga bi bila zaenkrat nesprejemljiva 

odločitev. Potrdili smo, da podjetje lahko z izvajanjem različnih sprememb 

izdelka doseže ponovno rast prodaje, največkrat pa samo upočasni padec. Oba 

programa sta na trgu prisotna nadpovprečno dolgo časa, zanju predvidevamo, 

da sta bolj na repu krivulje življenjskega ciklusa, zato je treba za spremembe 

izdelka nameniti le minimalna finančna sredstva. Podjetje mora finančne 

rezultate, ki jih spremembe prinesejo, primerjati s stroški, ki nastanejo pri 

udejanjenju sprememb. Za izdelek, ki zadovoljivega dobička podjetju ne 

prinaša več, je na vsak način potrebna odločitev, kako naprej. V primeru 

zastarelosti izdelka je edina pravilna odločitev čim manj boleč umik s trga.  

Podjetja, ki proizvajajo pohištvo na zalogo za neznanega kupca, se srečavajo z 

velikimi stroški, ko je treba neuspešen program umakniti s trga. Kljub temu da 

podjetja pred umaknitvijo počasi oklestijo slab program, so stroški zalog 

neprodanih posameznih izdelkov in kartonov, stroški nedokončane 

proizvodnje, kompletiranja ter stroški neporabljenih surovin in materiala zelo 

visoki. Da bi bili stroški čim nižji, mora podjetje pravočasno načrtovati, na 

kakšen način umakniti posamezen izdelek oz. program s trga. 

3. Ali lahko zanesljivo trdimo, v kateri fazi življenjskega ciklusa so izdelki? 

S kombiniranjem modela življenjskega ciklusa izdelka in portfolio matrike 

BCG lahko z veliko verjetnostjo določimo pozicijo posameznega pohištvenega 

programa na krivulji življenjskega ciklusa. Pri združitvi modelov so rezultati 

popolnejši in podjetju omogočajo lažje in zanesljivejše odločitve o strategijah, 
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ki so za posamezni program primerne. Pri obravnavanih programih smo 

ugotovili, da sta programa A in C v stopnji upadanja, kajti rast prodaje je 

negativna, imata pa visok delež dobička. Program B pa je lep prikaz izdelka, ki 

je v stopnji rasti in kaže trend večanja prodaje tudi v prihodnosti. 

4. Ali je dovolj, da načrtujemo prihodnost izdelka zgolj na podlagi metode 

življenjskega ciklusa izdelka? 

V odgovoru na predhodno vprašanje smo nakazali veliko povezanost modela 

življenjskega ciklusa izdelka z matriko BCG, ki jo je treba upoštevati. 

Ugotovili smo, da je trg vedno bolj dinamičen. Na pohištvenem trgu je čedalje 

hujši boj za kupce, zato mora biti trženje izdelkov agresivnejše. Kupci so iz 

leta v leto bolj zahtevni. Želijo si individualnega izražanja, prisotnosti 

kanibalizma med izdelki se ni mogoče izogniti zaradi vedno večje ponudbe 

podobnih izdelkov na trgu, kar se odraža v manjšem obsegu prodaje 

posameznega izdelka oz. pohištvenega programa ter v zmanjševanju 

proizvodnih serij. Za zagotovitev ustreznih proizvodnih serij in stroškovne 

učinkovitosti so potrebni premiki v prilagajanju tehnologije, organizacijske 

spremembe ter čim večja fleksibilnost podjetja. Glede na zgoraj navedene 

težave, s katerimi se danes podjetja srečavajo na trgu, prihodnosti svojih 

izdelkov in programov nikakor ne morejo načrtovati zgolj na podlagi metode 

življenjskega ciklusa izdelkov. 

Z diplomsko nalogo smo želeli tudi prikazati, da je uspešnost ali neuspešnost 

posameznih izdelkov odvisna od številnih dejavnikov, ki jih je treba pravilno razumeti 

ter upoštevati, ko se podjetje odloča za ustrezne strategije. Razvijanja in načrtovanja 

izdelkov ne smemo smatrati kot proces, ki se zaključi v trenutku, ko izdelek zapusti 

razvojni sektor, ampak ki traja neprekinjeno do trenutka, ko ga s trga umaknemo. 

Posamezni izdelki ali programi morajo imeti svojega skrbnika oz. produktnega vodja, ki 

jih neprestano spremlja, prilagaja, oblikuje in dopolnjuje. 

Krivulja življenjskega ciklusa izdelka nas lahko ob neupoštevanju ostalih 

dejavnikov, ki na izdelek vplivajo, zavede, podjetje se odloči za neustrezne strategije, ki 

imajo za posledico neuspeh izdelka ali celo ogrozijo poslovanje podjetja. Dokazali pa 

smo uporabnost modela, ki bi ga morali v podjetju poznati in ga tudi uporabljati kot 

pripomoček za oblikovanje strategij izdelkov. Za uspešno oblikovanje strategij pa je 

treba model življenjskega ciklusa izdelka predvsem prilagoditi panogi, v kateri 

posamezno podjetje deluje. Potrebno je dobro poznavanje panoge, dinamiko trga, 

poznavanje kupcev, poznavanje lastnega podjetja, lastnih izdelkov ter izdelkov 

konkurence. Ob upoštevanju vseh navedenih dejavnikov je uspeh izdelka na trgu 

zagotovljen. 
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