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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je podrobno predstavljen izdelek s svojimi specifičnimi 

značilnostmi ter posamezne faze razvoja novega izdelka, katere smo proučili na podlagi 

študije različnih domačih in tujih avtorskih del. V prvem delu smo predstavili značilnosti 

izdelka, življenjski cikel izdelka ter proces razvoja novega izdelka. V empiričnem delu smo 

predstavili razvoj in uvajanje novega izdelka v izbranem podjetju, kjer smo raziskovali proces 

razvoja nove linije lesenih oken. Na koncu smo opisali še predloge izboljšav za management 

izbranega podjetja. 

Ključne besede: podjetje, management, izdelek, razvoj, proces, kupec. 

SUMMARY 

The thesis presents details about the product with its specific characteristics and individual 

stages of new product development, based on various local and foreign author’s works. In the 

first part of thesis we presented the characteristics of the product life cycle and the process of 

new product development. In the empirical part we presented the development and 

introduction of new product in the selected company, where we studied the process of 

developing a new line of wooden windows. At the end, we describe further proposals for 

improvements to the management of the selected company. 

Keywords: company, management, product, development, process, customer. 

UDK: 339.138
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1 UVOD 

Poslovanje na trgu ne poteka več med stalnimi kupci in znanimi tekmeci, temveč med 

zahtevnimi kupci ter hitro spreminjajočo se konkurenco. Zaradi globalizacije morajo 

organizacije nenehno spremljati dogajanje na tržišču ter biti stalno v konkurenčni prednosti. 

Konkurenčno prednost nekatera uspešna podjetja pridobivajo tudi z razvojem in uvajanjem 

novih izdelkov na trg. Zaradi močne konkurence se podjetja soočajo z visokim številom 

neuspelih novih izdelkov, zato morajo skrbno preučiti trg in njegove zahteve. »Robert G. 

Cooper in Elko J. Kleinschmidt pravita, da je najpomembnejši dejavnik uspešnosti edinstveni 

nadpovprečni izdelek (tj. visoka kakovost, nove lastnosti, večja vrednost pri uporabi itd.). 

Naslednji dejavnik uspešnosti je dober koncept izdelka, ki nastane že pred procesom razvoja 

takrat, ko podjetje skrbno opredeli in oceni ciljni trg, zahteve glede izdelka in njegove 

koristi.« (Cooper in Kleinschmidt 1990, cit. po Kotler 1998, 319) 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetja se vsakodnevno soočajo z nenehnimi spremembami, na katere se morajo čim bolje in 

čim hitreje prilagoditi. Podjetja morajo na trgu tekmovati z močno in zahtevno konkurenco, 

saj bodo le tako ohranila svoj tržni delež. Če želijo preživeti, morajo proizvajati čim bolj 

kakovostne izdelke ob čim manjših proizvodnih stroških. Poleg tega so želje in pričakovanja 

kupcev čedalje bolj zahtevna. »Kupec je izbirčen, selektiven in ne ocenjuje le eno značilnost 

izdelka, ampak skupni učinek vseh tistih, ki ga zanimajo in zadovoljujejo.« (Devetak 2007, 

357)  

Danes imamo na eni strani veliko podjetij, ki proizvajajo istovrstne izdelke, in na drugi strani 

imamo kupce, ki povprašujejo po teh izdelkih. Kupci tako lahko izbirajo med bolj 

kakovostnimi in cenovno ugodnejšimi izdelki, zato se morajo podjetja približati potrebam in 

željam kupcev, saj bodo le tako uspešno poslovala in rastla. Ugotoviti morajo, kateri so 

njihovi ciljni kupci ter kako le-te zadovoljiti boljše od konkurence. »Bistvo uspeha ali 

neuspeha je prav v tem, da izhajamo iz tržišča, tržnih potreb, povpraševanja in se s končnimi 

izdelki ali polizdelki spet vračamo na tržišče, da zadovoljimo družbene potrebe oziroma 

plačilno sposobno povpraševanje.« (Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 5) Podjetja morajo 

nenehno skrbeti za dobro raven kvalitete svojih izdelkov, saj lahko le tako ugodijo kupcem.  

Podjetje lahko poveča raven kvalitete svojih izdelkov tudi z razvojem in uvajanjem novih 

izdelkov na trg. S tem svoje obstoječe in zastarele izdelke zamenjajo z novimi in boljšimi 

izdelki. »Pospešeni tehnični razvoj in čedalje večja konkurenca sta bolj in bolj skrajševala 

povprečno življenjsko dobo posameznih izdelkov. S tem pa neizogibno prihajata napredek in 

rast določenega proizvajalca v vedno večjo odvisnost, za katero je značilno, da mora zaradi 

izdelkov, ki v prodaji zastajajo ali celo padajo, prinašati na trg vedno novo in bolj prodajno 

blago.« (Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 19)  
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Tudi Dovžan (1993, 4) poudarja, kako pomemben je proces razvoja novega izdelka: »Z 

razvojem znanosti in tehnike izdelki vedno hitreje zastarajo, to pa zahteva negovanje 

slehernega izdelka, kar sili podjetje v diverzifikacijo proizvodnega programa.« Nov izdelek 

lahko podjetju omogoči uspešno poslovanje, povečanje prodaje, ohranjanje ali povečanje 

tržnega deleža in povečanje dobička. 

Podjetja se za razvoj izdelkov odločajo zaradi nove tehnologije, novih materialov, 

konkurence, kupcev, novih zahtev, zaradi zakonodaje ali zaradi ostalih spremenjenih 

dejavnikov. Največkrat konkurenca sili podjetja, da razvijejo nov izboljšan izdelek. Če 

vodilno podjetje razvije nov izdelek, so ostala podjetja prisiljena, da ga ustvarijo, saj bodo le 

tako lahko ostala konkurenčna. Razvoj in uvajanje novih izdelkov na trg lahko za podjetja 

pomeni uspeh ali neuspeh. Bradley (1995, 482, cit. po Gabrijan in Snoj 2012, 49-50) 

poudarjata šest dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost razvijanja novega izdelka na trg: 

- izrazite koristi (uporabne vrednosti za kupce), 

- usklajenost z obstoječimi marketinškimi sposobnostmi organizacije, 

- usklajenost z obstoječimi tehnološkimi sposobnostmi organizacije, 

- visoka kakovost novega izdelka, 

- primerno izbiranje ciljnih trgov in njim ustrezne strategije cen novega izdelka, 

- podpora udeležencev na nabavnih in prodajnih poteh. 

Razvoj in uvajanje novega izdelka na trg je obsežen proces in zajema vse zaposlene v 

podjetju. Najprej morajo opraviti tržne analize, izbrati strategijo vstopa, ciljne kupce šele 

potem lahko pričnejo z razvijanjem novega izdelka. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati literaturo s področja razvoja novega izdelka, 

analizirati in predstaviti pojme povezane s to tematiko ter citirati in povzemati različne 

avtorje. Na podlagi teoretičnih izhodišč ugotoviti, kateri so ključni dejavniki pri razvoju in 

uvajanju novega izdelka na trg. Na primeru izbranega podjetja smo raziskali, kakšna je 

skladnost med teorijo in konkretnim primerom.  

Predstavili smo faze procesa razvoja novega izdelka, opredelili pomembnost razvoja novega 

izdelka na trg za obstanek podjetja v konkurenčnem trgu. Opisali smo pojem novih izdelkov, 

predstavili izbrano podjetje in analizirali proces razvoja novega izdelka na trg v izbranem 

podjetju.  

Cilj naloge je razviti predloge izboljšav v podjetju za konkurenčno prednost ter nadaljnjo rast 

izbranega podjetja. 
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili sledeče metode raziskovanja: 

- metodo deskripcije oz. opisovanja, kjer opisujemo dejstva, pojave in procese; 

- metodo zbiranja podatkov, kjer zbiramo gradiva različnih avtorjev; 

- metodo kompilacije, kjer povzemamo stališča, spoznanja, opazovanja in sklepe drugih 

avtorjev; 

- metodo študija primera na primeru izbranega podjetja v lesni panogi, proučevanje 

poslovne dokumentacije in procesa razvoja izdelkov in metodo sinteze spoznanj. 

 

Teoretični del naloge temelji na proučevanju sekundarnih javno dostopnih virov ter knjig 

domačih in tujih avtorjev na izbrano temo. Opredelili smo različne pojme in pojave, povezane 

s tematiko razvoja izdelkov, z opredelitvami različnih avtorjev ter s povezovanjem spoznanj. 

Glavne uporabljene metode so metoda deskripcije, metoda zbiranja podatkov in metoda 

kompilacije.  

Empirični del je zasnovan na metodi študije primera in proučevanju poslovne dokumentacije 

izbranega podjetja ter javno dostopnih virov o podjetju.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke: 

- Podjetje bo brez učinkovito zastavljenega procesa razvoja novega izdelka na trgu manj 

konkurenčno od ostalih podjetij. 

- Management izbranega podjetja ima interes za spremembe na področju razvoja novega 

izdelka. 

Omejitve: 

- Omejili smo se le na eno podjetje v lesni panogi. 

- Nismo objavljali poslovnih skrivnosti podjetja. 

- Čas raziskave od februarja 2015 do julija 2015 in omejena sposobnost enega 

raziskovalca. 
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2 IZDELEK 

Ljudje svoje potrebe in želje zadovoljujemo z raznovrstnimi izdelki in storitvami. 

Vsakodnevno se soočamo z nakupi izdelkov, od nas samih pa je odvisno, kakšen izdelek 

bomo kupili. Na trgu imamo na voljo veliko izbiro izdelkov različnih ponudnikov, ki nam 

želijo prodati svoje izdelke. Kupci se odločajo za nakup tistih izdelkov, ki najbolj 

zadovoljujejo njihove potrebe in želje, zato se podjetja trudijo oblikovati takšen izdelek, ki bo 

nudil pravo vrednost za bodočega kupca. 

2.1 Opredelitev izdelka 

»Izdelek je vse tisto, kar se ponudi posamezniku ali skupini (tržišču), da bi izzvalo njegovo 

pozornost (nakup, potrošnjo), in zadovoljuje neko potrebo ali željo.« (Habjanič in Ušaj 1998, 

10) Tudi Deželak, Devetak in Milfelner (1991, 5) nam v naslednjem stavku opredeljujejo 

izdelek podobno kot ostali avtorji: »Izdelek je vse, kar se lahko ponudi trgu, vzbudi 

pozornost, nabavo, koriščenje ali potrošnjo, kar lahko zadovolji potrebo, pri čemer vključuje 

fizične objekte, storitve oseb, mesta, organizacije in ideje.«  

Kotler (1998, 432–433) loči pet ravni izdelka, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju 

tržne ponudbe: 

- prva raven je jedro izdelka, ki predstavlja osnovno storitev ali korist, ki jo kupec kupuje; 

- druga raven je osnovni (generični) izdelek, ki je temeljna različica izdelka; 

- tretja raven je pričakovani izdelek, ki je sestavljen iz niza lastnosti in pogojev, ki jih 

kupec pri nakupu pričakuje in z njimi soglaša; 

- četrta raven je razširjen izdelek, ki vključuje dodatne storitve in koristi, zaradi katerih se 

ponudba podjetja razlikuje od ponudbe drugih konkurentov; 

- peta raven je potencialni izdelek, ki vsebuje vse razširitve in spremembe, ki bi jih izdelek 

lahko doživel v prihodnosti. Zadnja raven prikazuje možen razvoj izdelka v prihodnosti. 

 

Slika 1:  Pet ravni izdelka 

Vir: Kotler 1998, 433. 
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V razvitih državah se podjetja nahajajo na ravni razširjenega izdelka, ta prinaša tudi določena 

tveganja. Prvič vsaka razširitev pomeni večji strošek za podjetje ter drugič razširjene koristi 

kmalu postanejo pričakovane koristi, saj se kupci zelo hitro razvadijo. V manj razvitih 

državah se podjetja nahajajo na ravni pričakovanega izdelka, saj je konkurenca manjša in ne 

zahteva neprestanega izboljševanja ponudbe.  

2.2 Značilnosti izdelka 

Izdelki se med seboj ločijo po svojih lastnostih in značilnostih, zato jih je potrebno razvrstiti v 

skupine, te pa nam omogočijo boljše razumevanje njihovih razlik in podobnosti. Zaradi njih 

tudi lažje oblikujemo trženjske strategije.  

Tako Kotler (1998, 436) kot tudi Habjanič in Ušaj (1998, 61) razvrstijo izdelke glede na 

trajnost in otipljivost v tri skupine: 

- Netrajne dobrine so otipljivi izdelki in se jih porabi z enkratno ali večkratno uporabo. Ti 

izdelki se kupujejo pogosteje, zato so na voljo na več lokacijah, zanje se računa majhna 

marža in takšne izdelke se pogosto oglašuje. 

- Trajne dobrine so otipljivi izdelki namenjeni za večkratno uporabo. Ti izdelki po navadi 

zahtevajo osebno prodajo, dodatne storitve, zanje se računa višja marža in garancija 

proizvajalca. 

- Storitve so dejavnosti, koristi ali zadovoljstva, ki so naprodaj. Storitve so neotipljive 

neločljive od izvajalca, spremenljive in minljive. Zaradi teh lastnosti potrebujejo večji 

nadzor kakovosti ter večjo prilagodljivost. 

 

Kotler (1998, 436–437) ter Habjanič in Ušaj (1998, 61–62) izdelke razvrstijo v dve skupini 

glede končnega namena uporabe. Prva skupina izdelkov so: 

- Dobrine za široko potrošnjo, ki jih kupujejo posamezni člani gospodinjstva za svoje ali 

skupne potrebe. Pri tem se odločajo med: 

-  dobrinami za vsakdanjo rabo, ki jih kupci kupujejo rutinsko in z najmanjšim 

vloženim naporom, v večjem številu prodajaln. Pri nakupu teh izdelkov se pri 

kupcih ne pojavi vprašanje, ali ta izdelek potrebujejo ali ne. Med njimi ločimo: 

- osnovne dobrine, ki jih kupci kupujejo redno,  

- dobrine, ki jih kupujemo nenačrtno, in   

- nujne dobrine, ki jih kupci kupujejo, ko je to nujno potrebno; 

-  dobrinami, ki se kupujejo po preudarku, kjer kupci vložijo več napora v načrtovanje 

in izvedbo nakupa, saj jih ne kupujejo vsakodnevno. Kupci po navadi primerjajo 

konkurenčne izdelke. Ti izdelki so dražji in naprodaj v manjšem številu prodajaln. 

Dobrine razdelimo še na:  

- homogeno blago, ki se zdi kupcu podobno po kakovosti, vendar so v ceni 

takšne razlike, da je upravičena njihova primerjava, 
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- heterogeno blago, pri katerem so kupcu lastnosti izdelka pomembnejše od 

cene; 

-  posebnimi ali luksuznimi dobrinami, to so dobrine z izrednimi lastnostmi, za nakup 

katerih so kupci pripravljeni vložiti več napora in denarja. Naprodaj so v omejenem 

številu prodajaln. Med to vrsto izdelkov spadajo izdelki prestižnih blagovnih 

znamk. Kupci so za blagovno znamko pripravljeni odšteti tudi zelo veliko denarja. 

 

Kotler (1998, 436–437) pri tej razdelitvi dodaja še neiskane dobrine, ki jih kupec ne pozna ali 

ne razmišlja o tem, da bi jih kupil. Te dobrine zahtevajo od ponudnikov precej oglaševanja in 

osebne prodaje. 

 

Druga skupina izdelkov, ki jih Kotler (1998, 436–437) ter Habjanič in Ušaj (1998, 61–62) 

razvrstijo pa so: 

- Dobrine za proizvodno rabo, kjer razlikujemo tri skupine dobrin: 

-  materiali in deli, ki se v celoti porabijo pri proizvodnji drugih izdelkov. Ti se 

razdelijo na:  

- surovine: kmetijski pridelki in naravne surovine, 

- izdelani materiali ter deli; 

-  kapitalne dobrine so trajne dobrine, ki olajšajo izdelavo in upravljanje s končnim 

izdelkom. Te delimo še na:  

- obrate: zgradbe in neprenosno opremo,  

- opremo: prenosna tovarniška oprema in orodja ter pisarniška oprema; 

-  potrošni materiali in storitve so kratkotrajni izdelki, ki olajšajo izdelavo in 

upravljanje s končnim izdelkom. 

 

Gabrijan in Snoj (2012, 23–24) sta izdelke razdelila v naslednje štiri skupine: 

- po stopnji otipljivosti: proizvodi (otipljivi izdelki), storitve (neotipljivi izdelki); 

- po vrsti ciljne skupine: izdelki, namenjeni pravnim osebam in izdelki, namenjeni fizičnim 

osebam (gospodinjstvom); 

- po stopnji finalizacije, po funkciji: surovine, polizdelki, drobni inventar, oprema in 

energija; 

- po trajanju v uporabi: kratkotrajni  in dolgotrajni izdelki. 

 

Zaradi mnenja, da je ta razdelitev za odločanje na področju marketinga premajhna, Gabrijan 

in Snoj (2012, 24) izdelke delita še v naslednje skupine: 

- po stopnji truda oz. tveganju ciljne skupine; 

- po angažiranosti in načrtnosti vedenja ciljne skupine v menjalnem procesu; 

- glede na potrebe ciljne skupine; 
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- glede na zmožnosti ciljne skupine, da ovrednoti kakovost izdelka pred in/ali med oz. po 

uporabi izdelka, ali pa kakovost težko ali sploh ne more ovrednotiti. 

 

Kljub temu da imajo avtorji različne vidike razdelitve izdelkov, so vse enako pomembne in 

vse imajo ustrezno strategijo marketinškega spleta. 

2.3 Kakovost izdelka 

»Ko obravnavamo kakovost izdelka/storitve, moramo upoštevati torej dvoje: smoter oz. 

namen, zavoljo katerega izdelek/storitev sploh je, obstaja, in stopnjo uporabnosti oz. 

koristnosti izdelka/storitve za prav ta in takšen namen.« (Florjančič in skupina avtorjev 1998, 

123) 

Kakovost je močno povezana s prodajo, saj je odvisna od kupcev ti pa postajajo iz dneva v 

dan vse bolj zahtevni. Kakovostni izdelki so danes pogoj za dobro poslovanje, zato morajo 

podjetja vedno bolj vlagati v izboljševanje kakovosti svojih izdelkov. »Vodenje funkcije 

kakovosti mora biti ena izmed najpomembnejših funkcij poslovne politike podjetja. S tem 

bomo zagotovili izpolnjevanje prevzetih obveznosti do partnerja oz. do slehernega kupca.« 

(Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 9) Organizacije se zavedajo, da se bodo le tisti kupci, ki 

so z izdelki zadovoljni vračali, ostali zvesti podjetju ter povečevali svoja naročila.  

Tudi vpeljava ISO standardov je mnogim podjetjem zagotovilo zveste uporabnike, saj so ti 

standardi osredotočeni predvsem na kupce in zagotavljanju kakovosti izdelkov. Organizaciji, 

ki ima ISO standarde, se poveča ugled in položaj na trgu, kupcem pa daje jamstvo za zaupanje  

organizaciji. »Omenjeni standardi zajemajo konkretne smernice za oblikovanje sistema v 

organizaciji, in sicer od razvoja, proizvodnje/izvajanja storitev, prodaje, do poprodajnih 

storitev, vključno z analizo opravljene storitve.« (Devetak 2007, 377) 

Deželak, Devetak in Milfelner (1991, 9) glede vprašanja zagotavljanja kakovosti pravijo, da je 

to večdisciplinarna kategorija, ki jo lahko obravnavamo z različnih vidikov: tehnološkega, 

tehniškega, filozofskega, ekonomskega, psihosociološkega, ekološkega, pravnega in drugih 

vidikov. 

Habjanič in Ušaj (1998, 72–73) pravita, da se kakovost lahko izraža na več načinov: 

- s certifikatom ustreznosti ali homologacijskim listom, to je listina, ki potrjuje, da je 

izdelek preizkušen in izpolnjuje pogoje, določene s standardi in predpisi; 

- z znakom kakovosti, s katerim opremimo izdelke, ki izpolnjujejo kriterije za višjo raven 

kakovosti. To delimo še na: 

-  nacionalni znak kakovosti, ki je v Sloveniji SQ; 

-  oznaka izvora (made in …) nam pove iz katere države prihaja izdelek; 
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-  poreklo blaga, kjer Carinski zakon opredeljuje dve osnovni pravili o poreklu blaga iz 

določene države; 

-  znak ustreznosti nam pove, da izdelek dosega določeno tehnično raven; 

-  blagovna znamka nam izraža kakovost; 

-  zaščitni znak uporabljajo proizvajalci, da bi zaščitili svoj izdelek pred podobnimi 

izdelki drugih proizvajalcev; 

- tehnični predpis je predpis, ki vsebuje varnostne, zdravstvene, okoljevarstvene ali druge 

zahteve; 

- standard je dokument, ki navaja splošna in večkratna uporabna pravila, navodila ali 

značilnosti izdelkov; 

- postopki za ugotavljanje skladnosti so akreditiranje, preskušanje in certificiranje. 

 

Beseda kakovost postaja danes vse pogosteje uporabljena beseda, saj ima še večji pomen kot 

včasih in vedno več je različnih institucij, ki podeljujejo certifikate kakovosti in podjetij, ki 

takšne certifikate tudi imajo. 

2.4 Življenjski cikel izdelka 

Tako kot vse stvari okoli nas, imajo tudi izdelki omejeno življenjsko dobo. Danes se izdelki 

soočajo z manjšo življenjsko dobo, saj njihovo zastarevanje poteka vedno hitreje. Vsaka 

organizacija si ob uvedbi novega izdelka na trg želi, da bi bila njegova življenjska doba 

daljša. Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2013, 136) pravijo, da morajo tržniki pri tem 

upoštevati ali gre za stil, ki po navadi traja dalj časa, modo, ki je lahko trenutno sprejeti stil ali 

modno muho.  

Twiss (1991, 41) opisuje najpomembnejše stvari, ki jih mora podjetje upoštevati pri 

življenjskem ciklu izdelka: 

- predvideti nastop novih tehnologij, ki lahko ogrozijo uveljavljene proizvode; 

- predvideti datum, ob katerem se bodo verjetno pojavili novi proizvodi; 

- oceniti hitrost, s katero bo novi proizvod osvojil trg; 

- odločiti se, kdaj nastopiti na trgu s konkurenčnim novim proizvodom. 

 

Življenjski cikel izdelkov ima največkrat obliko črke S in je sestavljen iz štirih faz: faza 

uvajanja, faza rasti, faza zrelosti ter faza upadanja. Potočnik (1998, 80) pravi, da se moramo 

pri tem zavedati, da velja naslednje: 

- vsak izdelek ima omejeno življenjsko dobo; 

- obseg prodaje se med življenjsko dobo spreminja; 

- dobiček narašča in pada v posameznih fazah življenjske dobe izdelka; 

- različni izdelki zahtevajo različne trženjske pristope in aktivnosti. 
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Slika 2: Življenjski cikel izdelka 

Vir: Mikrobiz 2014. 

»Zavedati se moramo, kako ni nujno, da vsak izdelek doživi vseh pet faz življenjskega cikla. 

Včasih ne doživi niti faze rasti. Za uspešne izdelke pa je zanimivo, da je faza uvajanja izredno 

kratka in je daljša ter uspešna faza rasti in zrelosti.« (Devetak 1999, 64) 

2.4.1 Stopnja uvajanja 

Stopnja uvajanja se začne z uvedbo novega izdelka na trg. »Uvajanje novega izdelka je 

najbolj občutljiva in negotova stopnja, saj izdelek ni znan, prodaja je skromna in zato poteka 

tudi proizvodnja le v manjših serijah.« (Potočnik 1998, 82) Ker kupci izdelka še ne poznajo, 

morajo proizvajalci veliko svojih sredstev vložiti v njihovo informiranje oz. oglaševanje. Po 

navadi se usmerjajo k takim kupcem, ki jim predstavljajo najboljšo možnost za nakup izdelka. 

Največkrat so to ljudje z večjimi osebnimi dohodki.  

Završnik (1990, 15) loči pet skupin potrošnikov v procesu sprejemanja novega izdelka na trg: 

- inovatorji predstavljajo kupce, ki si želijo novih idej in izdelkov. To so potrošniki z 

višjim dohodkom in dobro informiranostjo; 

- zgodnji sprejemniki so kupci z višjo izobrazbo; 

- zgodnja večina so kupci, ki sprejmejo izdelek šele, ko sta ga prvi dve skupini že sprejeli 

in preizkusili; 

- pozna večina je skupina, ki je sprva skeptična do novega izdelka in hoče biti povsem 

prepričana o učinkovitosti novega izdelka; 

- počasneži so kupci, ki bodo ali pa tudi ne sprejeli izdelek. Glavni motiv za nakup jim je 

nizka cena ter popusti. Po navadi so nižjega socialnega statusa in največkrat starejši. 
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»Proces sprejemanja novega izdelka pri kupcu je miselni proces, ki v porabniku poteka od 

trenutka, ko prvič sliši za novost, do trenutka, ko se odloči, da bo postal redni uporabnik 

izdelka. Procesu sprejemanja nato sledi proces graditve zvestobe kupca.« (Habjanič in Ušaj 

1998, 67) 
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Slika 3: Inovacijske kategorije potrošnikov 

Vir: Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 135. 

Na tej stopnji je prodaja zelo majhna, zato so tudi dobički glede na strošek na enoto izdelka 

negativni. Tudi konkurence v tej stopnji ni, saj trg še ni pripravljen na izboljšane izdelke. 

      tržno komuniciranje 

      neintenzivno intenzivno 

    visoka 
počasno posnemanje 

smetane 

hitro posnemanje 

smetane 

cena       

     nizka 
počasno prodiranje na 

trg hitro prodiranje na trg 

 

Slika 4: Trženjske strategije na stopnji uvajanja izdelka 

Vir: Habjanič in Ušaj 1998, 74. 

Habjanič in Ušaj (1998, 74) navajata štiri možne vstope na trg, kar je prikazano na Sliki 4, od 

podjetja pa je odvisno, kakšno možnost bo izbralo. Če se podjetje odloči za hitro posnemanje 

smetane določi visoko ceno izdelku ter intenzivno tržno komunicira s trgom. Podjetja določijo 

visoko ceno z namenom, da bi ustvarilo čim višji možni dobiček na enoto izdelka. Tudi pri 

počasnem posnemanju smetane določi visoko ceno, le tržno komuniciranje je neintenzivno. 
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Cilj take strategije je ustvariti najvišji možni dobiček ob čim manjših stroških trženja. Pri 

hitrem prodiranju na trg določi nizko ceno in intenzivno tržno komunicira. S strategijo hitrega 

prodiranja si želi podjetje čim hitreje pridobiti velik tržni delež. Če pa se odloči za počasno 

prodiranje na trg, podjetje določi nizko ceno in neintenzivno tržno komunicira. Cilj je 

pritegniti kupce z nizko ceno in imeti nizke stroške tržnega komuniciranja, posledica tega pa 

je višji čisti dobiček. »Na trgu obstane le tisto podjetje, ki sproti inovira delo in sredstva, ki je 

konkurenčno v vseh pogledih in s tem zadovoljuje plačilno sposobne kupce.« (Devetak 1999, 

61) 

2.4.2 Stopnja rasti 

Deželak, Devetak in Milfelner (1991, 25) pravijo, da morajo podjetja v tej stopnji upoštevati 

naslednje: 

- da so potrebne le majhne spremembe izdelka, saj ga sprejema vedno večji krog kupcev; 

- da postaja servisna služba vedno močnejši prodajni argument, saj med ostalimi izdelki, ki 

jih ponuja konkurenca, ni večjih razlik; 

- da se zmanjšuje vpliv ekonomske propagande na obseg prodaje. Povpraševanje že samo 

po sebi presega proizvodne zmogljivosti; 

- da se možnosti za ukrepe na področju politike cen zmanjšujejo zaradi vedno večje 

konkurence. 

 

Stopnja rasti po navadi nastopi po uspešni fazi uvajanja. Če v tej fazi podjetje ne dosega 

ustrezne prodaje izdelka, ima izgubo v poslovanju in s tem povezana je tudi možna stagnacija 

izdelka. Za to stopnjo je značilno večanje prodaje, saj kupci pričnejo prepoznavati izdelek in 

vedno več je takšnih kupcev, ki se odločajo za ponovni nakup izdelka. Večina podjetij ceno 

ohrani na isti ravni, ali pa jo rahlo zmanjšajo, če povpraševanje po izdelku dovolj hitro 

narašča. Tudi stroške tržnega komuniciranja ohranijo na isti ravni, ali pa jih zaradi 

konkurence rahlo dvignejo, zato da povečajo svoje oglaševanje. Tudi dobiček se zaradi 

manjšanja stroškov na enoto izdelka povečuje. V tej stopnji se prvič pojavi konkurenca, saj 

vidijo priložnost za dobiček in pričnejo se prve kopije izdelka.  

 

Kotler (1998, 365) navaja več strategij, ki jih podjetje lahko uporabi, če želi obdržati hitro rast 

kar najdlje: 

- podjetje izboljša kakovost izdelka in mu doda nove značilnosti in izboljšan slog; 

- podjetje doda nove modele ter izdelke za boj proti konkurenci (zaščitniške izdelke); 

- vstopi v nove tržne segmente; 

- oglaševanje zavedanja o izdelku zamenja z oglaševanjem za pridobitev naklonjenosti do 

izdelka; 

- zniža cene, da bi pritegnilo naslednjo plast kupcev, ki so cenovno občutljivi; 

- poveča pokritost z distribucijsko mrežo in se vključi v nove tržne poti. 
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Podjetja, ki se odločajo za takšne strategije, se morajo zavedati, da bo s tem mogoče okrepilo 

svoj tržni delež ali konkurenčni položaj, hkrati pa to za njih pomeni tudi dodatne stroške. 

2.4.3 Stopnja zrelosti 

Stopnja zrelosti običajno traja dlje kot ostale stopnje, zato tržniki največ pozornosti namenijo 

zrelemu izdelku. V tej stopnji dobiček doseže svoj maksimum, od tu naprej pa se začne samo 

zmanjševati. »Strategija v tej fazi naj bi bila maksimizacija dobička ob hkratnem ohranjanju 

tržnega deleža.« (Habjanič in Ušaj 1998, 74)  

Kotler (1998, 367–368) pravi, da lahko podjetja povečajo prodajo svojih izdelkov s 

spreminjanjem značilnosti izdelka na tri načine: 

- Strategija izboljšanja kakovosti, ki izboljšuje funkcionalnost samega izdelka. To je 

trajnost, zanesljivost, hitrost in okus. 

- Strategija izboljšanja značilnosti, ki je usmerjena k dodajanju novih značilnosti in 

povečevanju raznolikosti izdelka. Ta strategija ima številne prednosti, kot je brezplačna 

publiciteta in navdušenje pri prodajni službi in distributerjih. 

- Strategija izboljšanja sloga, ki je usmerjena k večji estetski privlačnosti izdelka. Prednost 

te strategije je, da lahko ustvari edinstveno identiteto na trgu in si s tem pridobi stalne 

kupce. 

V fazi zrelosti se pojavi največ konkurence, ki se bori za ohranitev ali povečanje svojih tržnih 

deležev. Zaradi borbe za prazen prostor na trgu pričnejo podjetja zniževati ceno izdelka in 

uvajajo razne popuste. Zniževanje cene in popusti dodatno zmanjšajo dobiček, zato se slabši 

konkurenti raje umaknejo in se osredotočijo na donosnejše in nove izdelke. Da bi privabili 

čim več kupcev povečujejo svoje oglaševanje in poskušajo še izboljšati svoj izdelek. Devetak 

(1999, 63) trdi, da morajo podjetja tudi v tej fazi spremljati najpomembnejše in stalne 

odjemalce ter jih pravočasno in večkrat letno tudi obiskati. 

V fazi rasti zaradi pomanjkanja podobnih izdelkov kupci ne morejo primerjati kakovosti, v tej 

fazi pa je takšnih izdelkov vse več, zato lahko kupci primerjajo njihove kakovosti. Podjetja 

poskušajo zaradi tega čim bolj diferencirati svoj izdelek. »Priporočljivo je, da se že v tej fazi 

spremlja tehnološki napredek doma in v razvitih državah, saj so možni že prvi kazalci, ali 

simptomi moralnega zastarevanja določenih izdelkov.« (Devetak 1999, 62) 

2.4.4 Stopnja upadanja 

Pri skoraj vseh izdelkih nastopi stopnja upadanja, od samega izdelka pa je odvisno, ali je ta 

počasna ali hitra. Stopnja upadanja lahko pade čisto na ničlo ali pa ostane na zelo nizki ravni. 

»Veliko je razlogov za upadanje prodaje, vse od tehnoloških izboljšav, spremembe okusa 
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kupcev, do povečane domače in tuje konkurence.« Kotler (1998, 370) Ker se ti razlogi iz leta 

v leto hitreje spreminjajo, postajajo življenjski cikli izdelkov vedno krajši. 

Habjanič in Ušaj (1998, 74) opisujeta tri stvari, s katerimi lahko podjetje uspe podaljšati 

življenjski cikel oziroma oživiti izdelek: 

- novimi uporabami izdelka; 

- večjo uporabo izdelka; 

- razširjanjem prodaje na nove trge in pridobivanjem novih odjemalcev z novimi izdelki.  

Na stopnji upadanja se podjetja soočajo z naraščajočim zniževanjem cen, saj kupci vse manj 

povprašujejo po izdelku. Podjetja morajo izboljševati svoje prodajne pogoje, s tem pa si 

ustvarjajo še več dodatnih stroškov. Tudi dobiček se v fazi upadanja vse bolj zmanjšuje, zato 

se veliko podjetij s trga raje umakne. Podjetje mora pri tem paziti, da se ne umakne prezgodaj. 

Umik izdelka še ni potreben, če le-ta zadovoljuje potrebe zadostnega števila kupcev in 

podjetju še vedno prinaša nekaj dobička. Tista podjetja, ki ostanejo na trgu, pa morajo zožiti 

okvir ponudbe svojih izdelkov.  

Snoj, Završnik in Male (1999, 77) pravijo, da mora podjetje za prepoznavanje slabih izdelkov 

izdelati sistem, ki vsebuje naslednje faze: 

- Ustanovitev komisije: podjetje imenuje komisijo za oceno izdelka, katero sestavljajo 

predstavniki različnih oddelkov od marketinga do financ, komisija pa potem naredi 

sistem za ugotavljanje slabih izdelkov. 

- Analiza informacij: komisija nato posreduje informacije o izdelkih. Merila zajemajo 

cene, stroške, dobiček, donosnost naložbe … Te informacije se potem analizira s 

pomočjo računalniškega programa, ki izloči nezanesljive izdelke. 

- Ocenjevanje izdelkov: informacije o slabih izdelkih dobijo managerji, ki so odgovorni za 

posamezne izdelke. Ti morajo po lastni presoji sestaviti seznam ocen po posameznih 

izdelkih. Predvideti morajo tudi, kje bodo prodaja in dobički rastli z obstoječimi 

strategijami oz.  bodo potrebne nekatere spremembe. 

- Odločanje o izdelkih: komisija nato pregleda sezname ocen in da predlog za vsak 

dvomljiv izdelek. Odločijo se, ali bodo izdelek obdržali na trgu in spremenili njegovo 

marketinško strategijo ali ga bodo odstranili s trga. 

 

Sedaj, ko poznamo specifične značilnosti izdelka, se moramo seznaniti še s procesom razvoja 

novega izdelka na trg, da bomo lažje razumeli študijo na primeru izbranega podjetja. 
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3 RAZVOJ IN UVAJANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG 

»Uspešen podjetnik si ne more predstavljati načrtovanja prihodnosti brez vlaganja v razvoj in 

trženje izdelkov. Izdelek je najmočnejše orožje trženja. Z razvojem znanosti in tehnike izdelki 

vedno hitreje zastarajo, to pa zahteva negovanje slehernega izdelka, kar sili podjetje v 

diverzifikacijo proizvodnega programa.« (Dovžan 1993, 4) 

Izdelki na trgu se stalno spreminjajo. Na trg prihajajo vedno novejši izdelki, s trga pa odhajajo 

zastareli izdelki, zato morajo podjetja ustvarjati nove izdelke, ki bodo privabili čim večje 

število kupcev. Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2013, 130–131) navajajo naslednje 

faktorje, ki vplivajo na razvoj novih izdelkov: trg, tehnologija, okolje in ekologija ter 

zakonodaja. Trg uravnava ponudbo in povpraševanje in na ta način spodbuja razvoj novih 

izdelkov. Tržniki morajo spremljati trende potrošnikov in njihovo nakupno vedenje. Zaradi 

razvoja tehnologije se danes uvajanje inovacij pojavlja že v skoraj vseh panogah. Razvoj 

novih boljših tehnologij in opuščanje zdravju škodljivih tehnologij sta vpliva, ki pomembno 

vplivata na razvoj. Tudi spremembe zakonodaje pomembno vplivajo na razvoj novih 

izdelkov. 

Habjanič in Ušaj (1998, 62) navajata štiri strategije, s katerimi lahko podjetje vstopi na trg z 

novim izdelkom: 

- »Strategija biti prvi na trgu pomeni intenzivno razvojno-raziskovalno delo in ogromna 

investicijska vlaganja. 

- Strategija zasledovati vodilnega zahteva dobro poznavanje razvoja vodilnih in 

sposobnosti hitrega osvajanja izdelkov z lastnim razvojem. 

- Strategija prenosa tehnologije pomeni zmanjšanje lastnih razvojnih stroškov z nakupom 

tuje tehnologije. 

- Strategija jaz ne zahteva lastnega razvoja, ampak gre za posnemanje ali delno 

spreminjanje izdelka vodilnih na trgu.« 

Razvoj in uvajanje novega izdelka na trg je povezano z velikimi tveganji, zato morajo 

podjetja pred tem dobro analizirati trg, konkurenco, predvideti morajo pričakovane stroške ter 

morebitne pomanjkljivosti izdelka. Uspešen izdelek je odvisen od potrebnih denarnih 

sredstev, stroškov razvoja, vedno krajšega življenjskega cikla izdelka, kot tudi od zadostnega 

števila dobrih idej za nove izdelke. »Ocenjujejo, da je stopnja neuspešnosti razvoja izdelkov 

pri izdelkih vsakodnevne porabe okrog 80 %. Približno 75 % novih izdelkov propade že v 

času uvajanja na trg.« (Potočnik 1998, 66) 

Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2013, 129–130) opisujejo razloge, zaradi katerih je 

lahko razvoj novega izdelka neuspešen: 

- Razvoj je povezan z velikimi vlaganji. Podjetja s pomočjo indeksa, ki meri razmerje med 

vloženimi sredstvi v razvoj glede na prihodke podjetja, pokaže učinkovitost in uspešnost 

porabe sredstev za razvoj med podjetji v isti panogi. Na primer avtomobilska in letalska 
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industrija sta takšni industriji, ki vložita velik del svojih prihodkov v razvoj novih 

izdelkov in tehnologij. 

- Razvoj zahteva čas. V določenih podjetjih, kot so farmacija, biotehnologija, letalstvo ipd. 

razvojni cikel izdelka še vedno traja od 10 do 15 let. Ko pride ta izdelek na trg, se lahko 

zgodi, da za kupce ni več zanimiv.  

- Razvoj je lahko povezan tudi z nepredvidenimi zapleti, kar še dodatno vpliva na 

povečanje sredstev, ki jih je potrebno vložiti v inovacijo. 

- Razvoj je povezan z visoko stopnjo hitre zastarelosti novosti. Ocenjujejo, da je ta delež 

večji od 30 %. 

 

Kotler (1998, 320) pravi, da je agencija Booz, Allen&Hamilton z raziskavami ugotovila, da 

so podjetja, ki so bila najuspešnejša stalno namenjala določena sredstva za razvoj novega 

izdelka, izdelala so strategijo novega izdelka in uporabila so sodobno formalno organizacijsko 

ureditev za upravljanje razvojnega procesa novega izdelka. 

3.1 Opredelitev novega izdelka 

Ko govorimo o novem izdelku, lahko mislimo na povsem nov izdelek na trgu v svetovnem 

merilu, lahko govorimo o preoblikovanem izdelku, ki je lahko delno nov izdelek, izpopolnjen 

izdelek, ali pa izdelek z manjšimi spremembami. 

Deželak, Devetak in Milfelner (1991, 19) opredeljujejo nov izdelek s treh vidikov, in to z 

vidika izdelka kot takega, z vidika njegove modifikacije in z vidika proizvodnega programa. 

»Novi izdelki so izvirni izdelki, izboljšani izdelki, spremenjeni izdelki in nove blagovne 

znamke, če so plod lastnega razvoja in raziskovalnega dela in če jih zaznavajo kot nove 

izdelke tudi kupci.« (Kotler 1998, 316) 

Tako Kotler (1998, 316–317) kot tudi Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2013, 130) za 

opredelitev novih izdelkov uporabljajo tipologijo agencije Booz, Allen in Hamilton, katera 

navaja šest skupin: 

- novi izdelki v svetovnem merilu – izdelki, ki ustvarjajo popolnoma nov trg; 

- nova skupina izdelkov – izdelki, ki podjetju omogočajo, da prvič nastopi na že 

obstoječem trgu; 

- dodatki k dosedanjim skupinam izdelkov – novi izdelki v obstoječi skupini izdelkov (npr. 

novi okusi, vrste embalaže …); 

- izboljšave in predelave dosedanjih izdelkov – novi izdelki z boljšim delovanjem ali večjo 

vrednostjo v očeh potrošnika, ki nadomestijo že obstoječe izdelke; 

- ponovno pozicioniranje – obstoječe izdelke podjetje usmeri v nove ciljne segmente ali na 

nove trge; 

- znižanje stroškov – novi izdelki s podobnim delovanjem, vendar z nižjimi stroški. 
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Podjetja se večkrat odločajo za izboljševanje že obstoječih izdelkov na trgu, kot pa za 

razvijanje čisto novih izdelkov. »Pomembna je ugotovitev, da je od vseh novih izdelkov le   

10 % resnično novih. Ti predstavljajo največji strošek in tveganje, ker so novi za podjetje in 

za trg.« (Kotler 1998, 317) 

»Do absolutno novega izdelka lahko pridemo le s fundamentalnim odkritjem ali izumom;    

le-ta ustvarja pogoje za nastanek potreb, ki jih dotlej še ni bilo. Rezultat fundamentalnih 

inovacij so popolnoma »novi« izdelki, ki ne nadomeščajo že obstoječih, saj zadovoljujejo še 

neznane potrebe uporabnikov, spreminjajo potrošne navade, načine uporabe in distribucije.« 

(Dovžan 1993, 19) 

Gabrijan in Snoj (2012, 50) opisujeta dva osnovna načina, s katerima lahko pride izvajalec 

marketinga do novih izdelkov: 

-  z lastnim razvijanjem novih izdelkov in 

-  z vključevanjem drugih organizacij: 

- z nakupom pravic uporabe znanja drugih (patenti, licence, franšize …); 

- z različnimi oblikami sovlaganj (joint-ventures): celotnih organizacij, posameznih 

skupin izdelkov več organizacij, razvijanja novih projektov; 

-  z akvizicijo (pripojitvijo ali spojitvijo). 

 

»Ko govorimo o novih izdelkih, ne moremo mimo izumov in inovacij. Pri tem pa ni odveč 

opozorilo na vsebinsko razliko teh dveh pojmov. Izum, invencije so novosti v proizvodnji, ki 

so rezultat raziskovanj ali slučajnega navdiha, medtem ko je inovacija uporaba invencije v 

proizvodnji.« (Habjanič in Ušaj 1998, 63) 

3.2 Prednosti novega izdelka 

Tržnega deleža in prodaje z obstoječimi izdelki ni več mogoče ohraniti, zato so za podjetja 

nujno potrebni novi izdelki.  

Prednosti razvijanja novih izdelkov je najbolje izpostavil Thomas (1993, 7), ki pravi: 

- nov izdelek je lahko vir konkurenčne prednosti, 

- nov izdelek je lahko priložnost za okrepitev in spremembo strateške usmeritve, 

- nov izdelek lahko poveča ugled podjetja, 

- nov izdelek lahko priskrbi dolgotrajni finančni donos in investicije, 

- nov izdelek priskrbi finančna sredstva za nadaljnje raziskave in razvoj, 

- nov izdelek lahko izkoristi proizvodne in delovne zmogljivosti, 

- nov izdelek prispeva k tržni privlačnosti blagovne znamke, 

- nov izdelek lahko izkoristi človekove zmožnosti. 
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Hall (1991, 3) pa opisuje naslednje prednosti novega izdelka: 

- novi izdelki spodbujajo, ustvarjajo zaupanje in prinašajo podjetju več možnosti za 

nadaljnjo delo in razvoj. Tisto podjetje, ki ustvarja nove uspešne izdelke, ima več 

možnosti za zaposlovanje in obdrži lahko svoje najboljše strokovnjake; 

- s tem ko podjetje razvija in uvaja nove izdelke, izboljšuje tudi poslovne odnose s svojimi 

dobavitelji ter navezuje nove poslovne stike. Na sejmih se dobavitelji, kupci, mediji in 

konkurenti ustavljajo pri tistih podjetjih, ki imajo nove izdelke z boljšimi lastnostmi; 

- uspešni izdelki imajo velik vpliv tudi na celoten prodajni program, saj povečujejo 

zanimanje kupcev; 

- novi izdelki podjetju zagotavljajo odlično priložnost komuniciranja s širšim družbenim 

okoljem, kar prispeva k povečanju ugleda podjetja; 

- novi izdelki zagotavljajo tudi nenehno rast podjetja in panoge. Tržnega deleža in prodaje 

danes z obstoječimi izdelki ni več mogoče ohraniti, zato so nujno potrebni novi izdelki. 

 

Podjetja se odločajo za razvoj novih izdelkov predvsem zaradi konkurenčnih prednosti. Ta 

omogoči podjetju, da je na določenem področju boljše od konkurence. Konkurenčna prednost 

se povečuje, saj se nove izdelke razvije z namenom obdržati redne kupce in privabiti nove 

kupce, ki so do sedaj kupovali pri konkurenci. Podjetje, ki je prvo na trgu, se kupcem še 

posebno vtisne v spomin. Novi izdelki prinašajo podjetju več možnosti za nadaljnje delo in 

razvoj.  

3.3 Proces razvoja novega izdelka 

Avtorji prikazujejo in poimenujejo posamezne faze razvijanja novih izdelkov različno, vendar 

pa se te v glavnem razlikujejo le v poimenovanju in podrobnosti razčlenitve procesa. 

Največkrat se v literaturi pojavi naslednja razdelitev procesa razvoja novega izdelka, katero 

opredeljuje tudi Kotler (1998, 322): 

- iskanje idej, 

- ocenjevanje idej, 

- oblikovanje in testiranje koncepta izdelka, 

- strategija trženja, 

- poslovna analiza, 

- razvijanje izdelka, 

- testiranje na trgu, 

- dokončna uvedba izdelka na trg. 

 

Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2012, 132) opredeljujejo devet glavnih korakov in 

aktivnosti procesa razvoja novega izdelka, kar je prikazano na Sliki 5. 
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Slika 5: Glavni koraki v procesu razvoja novega izdelka 

Vir:  Kotler, Armstrong, Saunders in Wong 2002, 501, cit. po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 

2012, 132. 

Gabrijan in Snoj (1986, 118) navajata naslednje značilnosti, ki veljajo za proces razvoja novih 

izdelkov: 

- ponavljanje, prepletanje, 

- nejasne in nestalne meje med posameznimi stopnjami, 

- nujnost povezovanja in usklajevanja, 

- izboljševanje kakovosti informacij v kasnejših stopnjah, 

- nujnost evidentiranja dogajanja v dokumentih. 

 

Pomembno je, da podjetje izbere takšen proces razvoja novih izdelkov, ki jim kar najbolje 

pove, ali naj idejo o novem izdelku razvija še naprej ali  jo ovrže. 

3.3.1 Iskanje in ocenjevanje idej 

V procesu razvoja novega izdelka je iskanje idej ena najpomembnejših nalog v podjetju. 

Namen iskanja idej za nove izdelke je ustvarjanje čim večjega števila obetavnih razvojnih 

projektov, saj bo le veliko število različnih idej pripeljalo do pravih, uspešnih idej. Vodstvo 

podjetja mora dobro vedeti, kakšne izdelke bo razvijalo in ponujalo trgu. Podjetje lahko pride 

do novih izdelkov z lastnim razvijanjem ali pa z vključevanjem drugih podjetij. 

Obstaja veliko metod ustvarjanja idej oziroma konceptov za nove izdelke. Gabrijan in Snoj 

(2012, 53) jih delita na dve dimenziji, in sicer: 

- pristop (strukturirane in nestrukturirane metode) in 

- vir (kupci, uporabniki in strokovnjaki). 
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Preglednica 1: Metode in viri ustvarjanja idej/konceptov za nove izdelke 

  

 Pristop Strukturirane metode Nestrukturirane metode  

Vir   

 
- Globinski intervju 

- Projektivne tehnike 

- Skupinski intervju 

- Analiza nakupov in uporabe 

izdelkov 

- Analiza reklamacij 

Kupci / 

Uporabniki 

  

  

  

  

- Segmentacijska analiza na 

osnovi potreb/koristi 

- Analiza problemov 

odjemalcev 

- Analiza latentnih in 

manifestnih tržnih niš 

- Analiza pomanjkljivosti 

obstoječih izdelkov 
    

Strokovnjaki 

  

  

  

  

  

  

- Analiza problemov in 

priložnosti 

- Morfološka analiza 

- Analiza trendov v okolju 

- Analiza izdelkov 

konkurentov 

- Iskanje patentov in drugih 

virov 

- Viharjenje možganov 

- Sinektične metode 

- Škatla sugestij 

- Zbiranje idej s pomočjo 

izumiteljev 

    

 
Vir: Gabrijan in Snoj 2012, 53. 

 

Deželak, Devetak in Milfelner (1991, 52) navajajo pet poti, po katerih lahko podjetje pride do 

novih zamisli: 

- z raziskovanji v lastnem razvojnem oddelku, 

- z nakupom trgovskega blaga, 

- z licenco, 

- s kooperacijo ali tako, 

- da jih dobi od drugih podjetij. 

 

Vire idej, ki pridejo v poštev le za lasten razvoj, pa Deželak, Devetak in Milfelner (1991, 52) 

razdelijo v tri skupine: 

- notranji viri za nove izdelke, 

- zunanji viri za nove izdelke, 

- posebne analize kot viri za nove izdelke. 
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Preglednica 2: Viri idej pri lastnem razvoju novega izdelka 

Lasten razvoj 

a) notranji viri b) zunanji viri c)posebne analize 

- marketing - ponudniki - možganska nevihta 

- raziskava in razvoj - povpraševalci (kupci) - funkcijske analize 

- vodstvo podjetja - posamezniki - analize problemov 

- drugi viri - druge organizacije - futurologija 

        - morfološke metode 

        - sinektične metode 

 
Vir: Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 52. 

Pri stopnji ocenjevanja idej gre predvsem za to, da podjetje zmanjšuje število idej in izbere 

samo najobetavnejše. Pri ocenjevanju idej podjetje upošteva tiste ideje, ki kupcem ponujajo 

največ koristi in pri katerih ima podjetje največjo konkurenčno prednost. Pri presojanju idej 

podjetja upoštevajo pričakovan dobiček, privlačnost trga, število konkurentov na trgu, višino 

potrebnih finančnih naložb za razvoj, velikost ciljnega trga … »Pri tem se mora podjetje 

izogibati dveh vrst napak. Prva je opustitev dobre ideje. Mnogo podjetij se zgrozi, ko ugotovi, 

katere ideje so zavrgla. Druga napaka pa je dopustitev razvoja slabe ideje, kar pomeni izgubo 

denarja.« (Habjanič in Ušaj 1998, 65)  

Kotler (1998, 327) loči tri vrste napak:  

- Popolnoma zgrešen izdelek – ta izdelek pomeni izgubo denarja, njegova prodaja pa ne 

pokrije variabilnih stroškov. 

- Delno zgrešen izdelek – tudi ta izdelek pomeni izgubo denarja, vendar pa njegova 

prodaja krije vse variabilne stroške ter še del fiksnih stroškov. 

- Relativno zgrešen izdelek – ta izdelek podjetju prinese dobiček, ki pa je manjši od 

pričakovanega. 

 

Podjetja se lahko pri ocenjevanju idej odločajo med standardnimi obrazci, najrazličnejšimi 

preglednicami, ranžirnimi lestvicami, ki jim olajšajo izločiti tiste ideje, ki za podjetje niso 

sprejemljive, ponavadi pa jih podjetja ocenjujejo z desetstopenjsko lestvico. 

3.3.2 Oblikovanje in testiranje koncepta izdelka 

Faza oblikovanja ideje v koncept izdelka je zadnja med aktivnostmi, preden podjetje prične z 

razvojem izdelka. Dobre ideje mora podjetje najprej preoblikovati v koncept izdelka, nato pa 

ga mora predstavi ciljni skupini potrošnikov. To lahko podjetje stori v obliki slike, grafike ali 

pa fizično. S predstavitvijo koncepta podjetje dobi njihovo mnenje glede izdelka in s tem 
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lahko takoj izloči slabe koncepte. Preoblikovanje idej v koncept izdelka podjetju še vedno ne 

zagotovi uspeh izdelka, saj ga trg lahko ne zazna kot potrebnega. Ob predstavitvi mora 

kupcem zastaviti vprašanja in dobiti jasne odgovore v zvezi s testnim konceptom.  

Kotler (1998, 329–320) opisuje tri vprašanja, na katere mora podjetje odgovoriti, ko 

preoblikuje ideje v koncept izdelka. Podjetje lahko vsako idejo preoblikuje v več konceptov 

izdelka. Na začetku se mora vprašati, kateri so potencialni kupci, ki bodo kupovali ta izdelek. 

Drugič, katero prednost naj podjetje najbolj poudari. Kot tretjič pa se mora vprašati, katera je 

osnovna prednost za uporabo izdelka. Potem, ko podjetje odgovori na vsa tri vprašanja pa 

mora dobljene koncepte izdelkov še pozicionirati. Naslednji korak, ki ga mora podjetje storiti 

je, da mora spremeniti koncept izdelka v koncept blagovne znamke. Določiti mora ceno 

izdelka, na koncu pa mora koncept izdelka še testirati na trgu. 

Kotler (1998, 331) navaja naslednja vprašanja, ki jih mora podjetje zastaviti ciljnim 

odjemalcem o konceptu izdelka: 

- Ali se vam prednosti izdelka zdijo jasne in uresničljive? 

- Ali menite, da boste s pomočjo tega izdelka lahko rešili problem ali pa zadovoljili kakšno 

potrebo? 

- Ali drugi izdelki trenutno zadovoljujejo to vašo potrebo in ste z njim zadovoljni? 

- Ali je cena glede na vrednost tega izdelka za kupce primerna? 

- Ali bi ta izdelek kupili? (zagotovo, verjetno, verjetno ne, zagotovo ne) 

- Kdo bi ta izdelek uporabljal, kdaj in kolikokrat? 

 

Ko podjetje izbere vse odgovore, lahko ugotovi, ali je koncept izdelka za kupce dovolj 

privlačen in zanimiv, in če bo le-ta doživel uspeh oz. neuspeh. 

3.3.3 Poslovna analiza in razvijanje izdelka 

Ko sta opredeljena koncept izdelka ter trženjska strategija izdelka, mora podjetje oceniti 

razvoj izdelka še v finančnem smislu. Trženjska strategija je obravnavana v drugem poglavju 

diplomskega dela. 

»Ko poslovodstvo razvije koncept izdelka in strategijo trženja, lahko prične z vrednotenjem 

privlačnosti predlaganega izdelka za podjetje. Najprej je potrebno načrtovati prodajo, stroške 

in dobiček ter oceniti, ali so pričakovanja v skladu s cilji podjetja. Če so napovedi 

zadovoljive, se lahko koncept izdelka pomakne v stopnjo razvoja izdelka. Ko se pojavijo novi 

podatki, je potrebna ponovna obdelava in analiza.« (Kotler 1998, 334) 

Habjanič in Ušaj (1998, 66) pravita, da lahko podjetja ocenjujejo prednosti novega izdelka s 

pomočjo analize praga rentabilnosti. Podjetje mora na eni strani oceniti pričakovane stroške in 

na drugi napovedane prihodke od prodaje. Razlika med pričakovanimi stroški in prihodki je 
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pričakovani dobiček. S tem ugotovi prag rentabilnosti, ki podjetju pove. koliko enot izdelka 

mora prodati, da nima niti izgube niti dobička. Če podjetje ugotovi, da bo dosegalo prag 

rentabilnosti nadaljuje z razvojem izdelka. 

Podjetje lahko s pomočjo metode napovedi prodaje ugotovi ali bo imelo zadovoljiv dobiček. 

Metoda napovedi prodaje je povezana s tem, ali bo izdelek kupec kupil samo enkrat ali ga bo 

kupoval občasno ali pa ga bo kupec kupoval pogosto. 

 

 

Slika 6: Življenjski ciklus treh tipov izdelkov 

Vir: Kotler 1998, 335. 

Veliko podjetij zelo težko oceni obseg prodaje novega izdelka, tudi napoved prodaje 

obstoječih izdelkov ni za podjetja nič lažja, zato morajo podjetja pred vstopom novega izdelka 

na trg predvideti prodajo in ali je ta dovolj velika, da prinese podjetju zadovoljiv dobiček. Če 

nam poslovna analiza pove, da so izbrane ideje dobre, lahko podjetje prične z razvijanjem 

izdelka. 

Potočnik (1998, 74) opisuje naslednje dejavnike, ki jih mora podjetje upoštevati še pred 

začetkom tržnega razvijanja novega izdelka: 

- ali lahko idejo za nov izdelek vključimo v obstoječi proizvodni proces; 

- ali so za izdelavo novega izdelka potrebne nove naložbe (zgradbe, stroji, orodje, naprave) 

in zaposlovanje novih delavcev; 

- ali lahko nabavimo surovine, materiale, polizdelke in energijo, ki so potrebni za nov 

izdelek; 

- ali imamo za vlaganje v proizvodnjo novega izdelka potrebna finančna sredstva. 

Pri tem gre predvsem za to, da podjetje opredeli, kako idejo o novem izdelku dejansko tudi 

uresničiti. Če dana tehnologija in razpoložljiva denarna sredstva zadostujejo, lahko podjetje 

začne z izdelavo prototipa. Razvijanje dobrega prototipa je lahko zelo dolgotrajno, traja lahko 

samo nekaj dni ali pa celo leto. Oddelek za raziskave in razvoj lahko razvije tudi več različic 

prototipa, saj si s tem še bolj zagotovi, da bodo kupci izdelek dobro sprejeli. 
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Potočnik (1998, 74) navaja skupne dejavnosti razvojnega oddelka, oddelka za pripravo 

proizvodnje in trženja: 

- določiti morajo tehnične in tržne funkcije novega izdelka; 

- obliko, barvo, dimenzijo in embalažo izdelka; 

- ime oziroma blagovno znamko; 

- ter garancijo in servisne storitve. 

  

Ko je prototip narejen, ga mora podjetje testirati še v laboratoriju ali na terenu. Če izdelek 

uspešno prestane testiranje funkcionalnosti, sledi še testiranje pri kupcih. Pri testu 

funkcionalnosti gre predvsem za to, da je s tem zagotovljeno varno in učinkovito delovanje 

izdelka. »Testiranje porabnikov poteka na več načinov, od tega, da kupci sami pridejo v 

laboratorije, do tistega, ko vzorce preizkušajo na svojih domovih. Za testiranje preferenc 

porabnikov uporabljamo različne tehnike: enostavno rangiranje, primerjanje v parih in 

ocenjevalne lestvice.« (Kotler 1998, 339)  

3.3.4 Testiranje na trgu  

Ta faza podjetja še dodatno zaščiti, da ne bi začela prodajati neustrezne nove izdelke. Na tej 

stopnji mora podjetje določiti novemu izdelku še blagovno znamko, embalažo ter začetni 

program trženja. Kotler (1998, 339) pravi, da je glavni namen testiranja na trgu ugotoviti, 

kako kupci in trgovci reagirajo na ravnanje z izdelkom, njegovo uporabo, ali se odločajo za 

ponovni nakup in kakšna je dejanska velikost trga za ta izdelek.  

»V času tržnega testa poskuša podjetje odkriti tiste pomanjkljivosti izdelka, ki so mu ušle na 

prejšnjih stopnjah, od ocenjevanja idej do tehnološko-proizvodnega razvijanja.« (Potočnik 

1998, 77) 

Potočnik (1998, 77) pravi, da mora podjetje predvideti okvirni čas, v katerem bo izvajalo 

testiranje na trgu, trajanje tržnega testa ter višino stroškov, ki bodo nastali med testiranjem 

novega izdelka na trg. Tudi Kotler (1998, 340) meni podobno kot Potočnik, saj pravi: »Obseg 

testiranja na trgu je odvisen na eni strani od višine naložb in tveganja, na drugi strani pa od 

časovne omejitve in stroškov raziskav.« 

Kotler (1998, 340) opisuje dve metodi testiranja na trgu: metoda testiranja izdelkov za široko 

porabo ter metoda za testiranje izdelkov, ki jih kupujejo druge organizacije (metoda za 

poslovno porabo). 

»Dobro je vedeti, da so raziskave trga pri uvajanju novega izdelka pomembne, vendar ne 

najbolj odločilne. Prevladati mora ravnovesje med rezultati raziskav in intuicijo izumitelja, ki 

verjame v uspeh svojega izdelka.« (Habjanič in Ušaj 1998, 66) 
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3.3.5 Dokončna uvedba izdelka na trg 

»Zadnji korak procesa razvoja je uvajanje novega izdelka na trg, kar je za tržnika izredno 

pomembna aktivnost, saj zahteva velike investicije v proizvodnjo, financiranje prodaje in v 

komunikacijo.« (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 134) 

Če podjetje pridobi dovolj podatkov med testiranjem, lahko prične z dokončno uvedbo 

izdelka na trg. 

Tako kot vsi ostali avtorji tudi Habjanič in Ušaj (1998, 66) navajata štiri vprašanja, na katere 

mora podjetje odgovoriti: kdaj (čas), kje (strategija geografske usmeritve), za koga (ciljna 

skupina) in kako (strategija uvajanja novega izdelka na trg). 

Pri odločanju o času vstopa na trg se lahko podjetje sooča z določanjem datuma nadomestitve 

starega izdelka, saj lahko zamudi uvedbo, ker si želi prej izprazniti zaloge starega izdelka. Ter 

z določitvijo datuma sezonskega izdelka, ki mora biti na policah ob začetku sezone. Pri 

geografski usmeritvi se lahko podjetje odloča med enim krajem, enem ali več okrožjih,  

celotnem domačem trgu ali mednarodnem trgu. Pri odločanju o ciljni skupini lahko podjetje 

upošteva karakteristike, ki so značilne za najobetavnejše kupce. Podjetje skuša čim hitreje 

doseči velik obseg prodaje in s tem privabiti še ostale možne kupce. Ko podjetje odgovori na 

vsa štiri vprašanja, lahko začne z dejansko uvedbo novega izdelka na trg. 
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4 RAZVOJ IN UVAJANJE NOVEGA IZDELKA V IZBRANEM PODJETJU 

Podjetje M SORA deluje v pravno-organizacijski obliki d. d. šele od 2006 dalje. 

Najpomembnejša programa in s tem stebra razvoja podjetja sta stavbno okovje in mizarstvo. 

Prvi steber želijo nadgraditi še s svetovanjem in servisiranjem, pri drugem stebru pa je njihov 

cilj izdelovati in razvijati najboljša okna v Sloveniji (M SORA, 2013b). 

4.1 Predstavitev podjetja  

Kmetijska zadruga, z o. j., Žiri je bila ustanovljena 1948. Najprej se je podjetje ukvarjalo z 

zadružništvom oz. odkupom gozdnih in kmetijskih izdelkov, danes pa se podjetje ukvarja z 

lesno dejavnostjo, veleprodajo stavbnega okovja, maloprodajo gradbenega materiala in 

prodajo živil. Leta 1985 so v podjetje priključili Mizarsko podjetje Žiri, ki je danes znani 

proizvajalec in prodajalec oken. Po tej združitvi je podjetje izdelovalo stavbno pohištvo in 

notranjo opremo za celotni jugoslovanski trg. Leta 2000 je podjetje M SORA kupilo družbo 

Norica, d. o. o., Radovljica, ki se je leta 2012 preselila v nov poslovno skladiščni objekt 

stavbnega okovja v Žiri. Leta 2006 se je ustanovilo novo podjetje M SORA, d. d., zaradi želje 

po razvoju novih dejavnosti, ki niso povezane z lesno in trgovinsko dejavnostjo. Kmetijsko 

gozdarska zadruga M SORA, z. o. o., še vedno posluje s člani zadruge oz. posestniki kmetij 

pri odkupu kmetijskih izdelkov, ki jih potem prodaja v svojih trgovinah.  Leta 2009 je 

podjetje ustanovilo Razvojno raziskovalno skupino M SORA, še isto leto pa so v  M SORI 

prijavili prvi patent. Leta 2011 so postali dobitnik nagrade Zelena misija za okno UDOBJE 

E92 (M SORA, 2013c). 

 

Maja 2014 so prejeli zlato priznanje za inovativnost za ECO-S leseno izolacijsko oblogo, ki 

jim ga je podelila gospodarska zbornica Slovenije (M SORA 2014a). 

 

Aprila 2014 pa so prejeli nagrado na natečaju Component award 2014. Od nemškega inštituta 

za pasivno gradnjo (Passivhaus Institut), za cenovno najučinkovitejše PHI certificirano leseno 

pasivno okno na svetu. Zmagalo pa je leseno pasivno okno Natura Optimo XLT (M SORA 

2014b). 

 

Slika 7: Natura Optimo XLT 

Vir: M SORA 2014c. 
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Danes je podjetje M SORA, d. d., eno od vodilnih podjetij na slovenskem trgu, ki se ukvarja z 

izdelovanjem kvalitetnih oken z veliko možnostjo izbire. Podjetje M SORA, d. d., je 

sestavljeno iz devetih enot, to so Mizarstvo, Norica, Salon stavbnega pohištva Ljubljana, 

Diskont, Gradbeni center, Market, Uprava, Železnina ter Oprema Rovte. V podjetju je 

trenutno zaposlenih 163 sodelavcev, lastniki pa so KGZ M SORA, z. o. o., zaposleni in 

zadružniki. Podjetje je imelo do letošnjega leta 2015 pet hčerinskih podjetij, vendar je moralo 

M SORA Zagreb letos zapreti, tako da ima danes štiri hčerinska podjetja. To so M SORA 

Tirana v Albaniji, M SORA Prishtina na Kosovu, M SORA Fenster v Avstriji ter M SORA 

Finestre v Italiji. Danes je v M Sori Prishtina 9 zaposlenih, v M Sora Tirana 5 ter v M Sora 

Finestre 1 zaposlena (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

4.2 Faze razvoja in uvajanja novega izdelka na trg 

Za razvoj nove linije oken Optimo se je podjetje odločilo predvsem zaradi potrebe trga po 

takšnih tipih oken, konstantnega razvoja podjetja, modernizacije in optimizacije proizvodnje 

ter odpiranju novih trgov. Pri liniji Optimo gre za razvoj povsem novih tipov oken in ne za 

prenovo obstoječih. Podjetje je z linijo Optimo na trg vstopilo sočasno s konkurenco, pri 

čemer pa veliko konkurence še vedno ne ponuja takšnih tipov oken. Pri liniji Optimo ne gre 

za hitro posnemanje smetane, ampak za uspešno konkuriranje podjetjem, ki podobne izdelke 

že ponujajo in pri tem želijo imeti konkurenčno prednost pred tistimi, ki jih še ne (Aleš 

Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

 

Slika 8: Linija oken OPTIMO 

Vir: M SORA 2014c. 

Nova linija Optimo združuje visoko toplotno učinkovitost, moderen videz ter dostopno ceno. 

Kupci lahko pri novih oknih izbirajo med poravnanimi ali neporavnanimi linijami oken in 

med šestimi novimi tipi oken. To so Natura Optimo, Natura Optimo XL, Natura Optimo XLT, 

Udobje Optimo L, Udobje Optimo XL in Udobje Optimo XLS. Okna se med seboj razlikujejo 

v dimenziji profila, vgradni obliki, načinu odpiranja in toplotni izolaciji okna (M SORA 

2014c).  
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Po podani zahtevi za razvoj nove linije oken Optimo in sprejetju, je direktorica odprla nalog 

za začetek razvoja novih tipov oken.  

4.2.1 Oblikovanje tima za razvoj izdelkov 

Vodja projekta je določil ožje člane projektnega tima. Ker pa gre pri uvajanju in razvoju nove 

linije predvsem za prepletanje izkušenj in znanj s področja ekonomije, lesarstva, strojništva 

ter gradbeništva, je vodja projekta vključil tudi ostale zaposlene v podjetju. Tako so pri 

razvoju nove linije oken sodelovali še tehnologi, komercialisti, računalničarji, logistiki in 

ostali razvojniki kot tudi proizvodni delavci. Večina znanja, ki je vgrajenega v linijo Optimo, 

je njihovo lastno znanje in izkušnje zaposlenih v podjetju, v kombinaciji s sodelovanjem s 

proizvajalci tehnološke opreme in rezil. Pri razvoju novih tipov oken so sodelovali s 

podjetjem Silvaprodukt, ki termično modificira les. To je ena najnovejših metod zaščite lesa 

pred razpadanjem in zaščito pred insekti. M SORA je tako pri izdelavi oken uporabilo 

termično modificiran Silvapro les (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

»Dokazano nižja toplotna prevodnost Silvapro lesa se odraža pri meritvah temperatur 

okenskega okvirja in termovizijskih posnetkih objekta. Zaradi večje odpornosti in 

dimenzijske stabilnosti Silvapro lesa je daljša tudi življenjska doba takšnega stavbnega 

pohištva.« (Silvaprodukt b. l.) 

4.2.2  Iskanje idej  

Vodja projektnega tima in ožji člani so pri iskanju in ocenjevanju idej uporabljali viharjenje 

možganov, analizo izdelkov konkurentov, analizo problemov odjemalcev in analizo trendov v 

okolju. Pri iskanju idej so upoštevali predloge in želje kupcev na sejmih in preko spletnega 

povpraševanja, primerjali so ostale proizvajalce oken po svetu, pri izbiranju so upoštevali 

določene standarde in certifikate. Izhajali so tudi iz raziskav in znanstvenih člankov, ki so bili 

narejeni na temo termično modificiranega lesa. S pomočjo doktorata, različnih magisterijev in 

diplom so ugotovili, da lahko primerna zaščita lesa zelo podaljša njegovo življenjsko dobo, 

saj se njegova odpornost izredno poveča. Pri iskanju idej so upoštevali naslednje lastnosti: 

- atraktivnost, 

- privlačna cena, 

- inovativnost, 

- odlična kakovost, 

- naravni materiali, 

- enostavnost, 

- toplotna prevodnost, 

- logičnost, 

- teoretično znanje, 
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- vodotesnost in zrakotesnost, 

- dolga življenjska doba, 

- ekološka sprejemljivost, 

- sodobno oblikovanje, 

- toplotna izolativnost oz. učinkovitost – pasivni standard, 

- primeren tako za nizkoenergijske kot za pasivne hiše, 

- možnost prodaje, 

- potrebe trga, 

- zagotoviti je potrebno ustrezne dobavitelje in tehnološko opremo (finančno planiranje in 

povrnitev investicije), 

- možnost različne zasteklitve okna (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

 

Prvo fazo iskanja idej sta v večji meri opravila razvojni oddelek in komerciala. Najbolj pa sta 

se ji posvetila vodja projekta ter vodja razvoja in tehnologije in termografsko svetovanje. 

Iskanje prave in najboljše ideje je potekalo več mesecev oz. skoraj eno leto, med tem časom 

pa se niso srečali s posebnimi ovirami, ki bi jim povzročale večje težave. Pri tej fazi gre 

predvsem za neprestano spremljanje trga in prilagoditev potrebam trga (Aleš Ugovšek, pismo 

avtorju, 26. 5. 2015). 

  

Ko so bile izbrane vse ideje, je vodja skupaj z ostalimi člani projekta ocenil, katere ideje so 

dobre in ali so te v skladu z dolgoročnimi cilji podjetja, njegovo tržno strategijo ter razvojnimi 

usmeritvami. Ko so izbrali najboljše ideje, se je že oblikovala končna različica nove linije 

oken. Nova linija je novost s strani podjetja M SORE, sicer pa so okna z debelino profila 92 

mm in 110 mm že na trgu. Posebnost je v obliki okenskih profilov, ki so jih oblikovali sami. 

Oblika je kombinacija estetike, toplotnih karakteristik in potreb trga. Lastnosti novih oken so 

sodoben dizajn, visoka toplotna učinkovitost in dostopna cena, zato tudi ime linije     

OPTIMO–optimalna kombinacija teh treh parametrov (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 

2015). 

4.2.3 Oblikovanje koncepta izdelka 

Ko je bila najboljša ideja izbrana, jo je moralo podjetje preoblikovati v koncept izdelka, nato 

pa so ga morali predstaviti še ciljnim kupcem. Tudi pri oblikovanju koncepta izdelka sta 

največ sodelovala razvojni oddelek ter komerciala. Oblikovanje pravega koncepta izdelka je 

potekalo približno en mesec. Tudi pri oblikovanju koncepta niso naleteli na večje ovire, zato 

so koncept naredili brez težav. Pri oblikovanju koncepta izdelka so morali razvojniki izrisati 

okvirni profil okna, komercialisti pa so predlagali najboljšo obliko okna, kjer sta lahko 

notranja in zunanja linija okenskega okvirja poravnani ali neporavnani (Aleš Ugovšek, pismo 

avtorju, 26. 5. 2015). 
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Preoblikovanje ideje v koncept izdelka je podjetje izvajalo podobno, kot jo predlaga Philip 

Kotler. Ko je podjetje odgovorilo na vsa tri vprašanja, je lahko pričelo z oblikovanjem 

testnega koncepta. Podjetje je koncept okna kupcem predstavilo v fizični obliki. Po 

preoblikovanju ideje v koncept izdelka so določili okvirno ceno oken, nato pa so koncept 

testirali še na trgu. Podjetje je ožji skupini ciljnim kupcem predstavilo koncept, ti pa so ga v 

večji meri dobro sprejeli. Ker je bil koncept s strani kupcev dobro sprejet so pričeli s poslovno 

analizo in razvojem izdelka (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

4.2.4 Poslovna analiza in razvoj izdelka 

Podjetje se je odločilo, da bo na trg vstopilo s počasnim posnemanjem smetane. Njihov cilj je 

bil pritegniti čim več kupcev z visoko ceno in pri tem imeti nizke stroške tržnega 

komuniciranja, s tem pa si je poskušalo zagotoviti čim višji možni dobiček. Nizke cene si 

podjetje zaradi prevelik stroškov na izdelek ni moralo privoščiti. 

Pri poslovni analizi je v večji meri sodeloval komercialni oddelek, faza pa je trajala več 

mesecev. Potekala je pred in tudi še po vpeljavi novih tipov oken, saj so morali spremljati 

prodajo novih oken ter njihov dobiček. Težave, ki so nastale pri poslovni analizi so bile pri 

prodajni ceni, saj so jo morali zaradi nepričakovanih dodatnih stroškov, ki so bili večji kot je 

bilo predvideno povečati. Glede na potrebo trga je bila oblikovana nova linija izdelkov, za 

katero pa je bilo potrebno nabaviti novo tehnologijo. Njihov nakup je bil potreben v smislu 

nabave tehnološke opreme, kupiti so morali povsem nov stroj in nekaj novih orodij. Zaradi 

novega stroja so morali dodatno usposabljati zaposlenega, kar pa je potekalo brez večjih 

težav. Podjetje je predvidelo njihovo višino stroškov približno 500,00 EUR za investicijo v 

tehnološko opremo. Predvidene količine po prodajnih letih – življenjski cikel izdelka štiri 

leta: 

- leto 1 – 1.000 kom, 

- leto 2 – 2.000 kom, 

- leto 3 – 4.000 kom, 

- leto 4 – 6.000 kom (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

 

Po predvidenih stroških in predvidenih prodanih količinah je podjetje pričelo z razvijanjem 

novih oken. Pri razvoju novih tipov oken za testiranje na trgu sta sodelovala razvojni ter 

tehnološki oddelek, razvoj pa je potekal več mesecev. Pri razvoju niso imeli večjih težav, saj 

so relativno hitro izdelali testne izdelke. Prototipa podjetje fizično ni naredilo, ker so 

teoretični detajli in predvidene lastnosti oken že vnaprej znane (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 

26. 5. 2015). 



 

 30 

4.2.5 Testiranje na trgu 

Tudi pri testiranju na trg sta sodelovala razvojni ter tehnološki oddelek, testiranje pa je 

potekalo več mesecev oz. skoraj pol leta. Večjih težav pri tem niso imeli, saj je testiranje na 

trgu novih tipov oken potekalo odlično in podjetje je kmalu pridobilo ustrezne certifikate za 

prodajo novih oken v Evropski uniji. Faza je bila hitra in učinkovita, predvsem zaradi 

programske in razlikovalne opreme, ki jih imajo na razpolago v podjetju ter certifikatov, s 

katerimi že razpolagajo (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

Testiranje izdelka na trgu je ena izmed ključnih dejavnosti v razvoju novega izdelka na trg. 

Podjetje se je razvoja novega izdelka lotilo v sodelovanju s kupci, saj so predhodno testirali 

potrebe trga in povpraševanje kupcev. Z dobljenimi povratnimi informacijami, ki so jih dobili 

na sejmih, dogodkih in preko spletnega povpraševanja, so lahko upoštevali njihove želje in 

predloge, katere so nadgradili z lastnim znanjem in izkušnjami. Linija Optimo se je z 

lansiranjem na trg takoj uveljavila. Z novo linijo pa je podjetje želelo povečati obstoječi trg in 

se razširiti še na nove trge (Aleš Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

Lansko leto v mesecu juliju je podjetje opravilo testiranje novih tipov oken Optimo, ki je 

potrebno za pridobitev certifikata oz. za prodajo oken v državah Evropske unije.  

»Testiranje je obsegalo: 

1. test zrakotesnosti po standardu EN 1026:2001, 

2. test vodotesnosti po standardu EN 1027:2001 in 

3. test obremenitev s sunki vetra po standardu EN 12211:2001.« (M SORA 2014d) 

 

Rezultati testiranja so bili odlični, saj so okna pri prvem testu dosegla RAZRED 4 (tako 

enokrilna kot dvokrilna), kar pomeni, da so nova okna zelo zrakotesna do nadtlaka oz. 

podtlaka. Pri drugem testu so dosegla RAZRED E1200 (tako enokrilna kot dvokrilna), kar 

pomeni, da pri nadtlaku 1200 pascalov voda ni prehajala iz zunanje na notranjo stran oken. 

Pri tretjem testu pa so enokrilna okna dosegla RAZRED 5, dvokrilna okna pa RAZRED 3C, 

kar pomeni da so okna pri največjih obremenitvah in sunkih ostala skoraj nepoškodovana (M 

SORA 2014d). 

4.3 Ciljni kupci 

Podjetje želi z novo linijo oken še povečati svoj tržni delež. Usmerjeni so tako na slovenski 

kot tudi globalni trg (EU, ZDA, Kanada, Velika Britanija, Kosovo, Albanija). Njihova ciljna 

skupina so končni kupci (zasebni ali javni), ki gradijo novo stavbo ali jo prenavljajo (Aleš 

Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 
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4.4 Določanje cene 

Ceno novih oken so izračunali na podlagi cene materialov in stroškov proizvodnje ter na 

podlagi cen že obstoječih oken v podjetju. Cena nove linije oken Optimo je cenejša kot pri 

ostalih konkurenčnih podjetjih, kar podjetju predstavlja določeno prednost pri uvajanju novih 

oken na trg. Vendar pa pri tem obstaja nevarnost, da se pojavi konkurenčni izdelek še po nižji 

prodajni ceni. Če se le to zgodi, v tem primeru podjetje cenovno prednost izgubi (Aleš 

Ugovšek, pismo avtorju, 26. 5. 2015). 

4.5 Distribucija 

Podjetje z distribucijo nove linije ni imelo večjih težav ali stroškov, saj svoja okna prodaja z 

neposredno predstavitvijo kupcem na sejmih, tako domačih kot tudi mednarodnih, različnih 

dogodkih, ki se jih redno udeležuje skozi celo leto in v salonih podjetja. Cilj podjetja je še 

povečati svojo prodajo, to pa bodo dosegli le z dobrimi poslovnimi odnosi s kupci. Podjetje 

ima svoje salone v Italiji, Avstriji, Albaniji, Sloveniji in Kosovu (Aleš Ugovšek, pismo 

avtorju, 26. 5. 2015). 

Leta 2014 so svoja okna razstavljali na naslednjih večjih sejmih: Hauselbauer Gradec, 

Bauen&Wohnen Salzburg, Der Häueslbauer Celovec in Bauen&Energie Dunaj (M SORA 

2014č). 

V letošnjem letu pa so razstavljali na naslednjih sejmih: Hauselbauer Gradec, BAU München, 

Bauen&Wohnen Dunaj, Häueslbauer Celovec in Dom Ljubljana (M SORA 2015). 

Na dnevu arhitektov 2014 je bilo podjetje M SORA eno izmed glavnih pokroviteljev. Bili so 

na 9. Slovenskemu forumu inovacij, kjer so predstavili novo okno Natura Optimo XLT. 

Udeležili so se tudi dogodka Zgradbe, energija in okolje 2014, kjer je podjetje razstavljalo 

svoja nova okna. Tudi na dogodku Noč raziskovalcev 2014 je podjetje predstavilo 

medsebojno povezanost teorije in prakse pri razvoju novih tipov oken Optimo (M SORA 

2013a). 

4.6 Predlogi izboljšav za management izbranega podjetja 

Podjetje M SORA sam proces razvoja novega izdelka izvaja podobno, kot je opisano v 

različnih literaturah, vendar pa bi ga lahko z manjšimi popravki še dodatno izboljšalo. Prva 

izboljšava, ki bi jo lahko podjetje uvedlo je že na začetku procesa razvoja novega izdelka. Pri 

fazi iskanja in ocenjevanja idej bi morali še več pozornosti nameniti ciljnim kupcem. 

Menimo, da bi moralo podjetje pri iskanju prave ideje več svojega časa nameniti tržnim 

analizam, ki so povezane s samimi kupci in ne s strokovnjaki v podjetju. Med takšne analize 

sodi tudi analiza pomanjkljivosti obstoječih izdelkov, kjer bi s pomočjo kupcev zbirali 
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informacije o opaženih napakah delovanja izdelka in s tem povezano tudi slabo kakovostjo 

izdelka. Tudi analiza latentnih in manifestnih tržnih niš bi jim dodatno izboljšala proces 

iskanja dobrih idej, saj bi jim povedala, kateri obstoječi izdelki na trgu kupce že 

zadovoljujejo, vendar ne dovolj dobro in kakšne nove izdelke bi kupci želeli videti na trgu. 

Slednje pa bi podjetjem dalo vedeti, kakšni trendi so trenutno najbolj popularni oz. zaželeni 

med kupci. 

Glavni namen razvoja novega izdelka je prav ta, da se kupcem ponudi največ, saj podjetje s 

tem pridobi največ konkurenčnih prednosti. Prav ta faza je najbolj pomembna, saj se z 

boljšimi in natančnejšimi informacijami podjetje izogne nepotrebnim dodatnim stroškom, ki 

lahko nastanejo v naslednjih fazah procesa.  

Naslednja faza, ki bi jo lahko izboljšali, je poslovna analiza in razvoj izdelka. Nepredvidene 

dodatne stroške, ki so se pojavili po vpeljavi novih tipov oken na trg, bi lahko zmanjšali, če bi 

še bolje preučili vse dejavnike, ki vplivajo na prodajo novih izdelkov. Podjetje bi lahko pri 

opravljanju podrobnih finančnih analizah vključilo tudi druga podjetja.  

Podjetje bi lahko za lažje opravljanje poslovne analize najelo ponudnika oz. strokovnjaka, ki 

ponuja storitve poslovne analize. Strokovnjak bi podjetju nudil pomoč pri pregledovanju 

zakonodaje, pridobivanju potrebne dokumentacije, boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščenju 

notranjih in zunanjih virov ter pomoč pri zmanjševanju nastalih stroškov. V takšnem primeru 

bi zaposleni, ki sodelujejo pri poslovni analizi, prihranili ogromno svojega časa in truda. Tudi 

poslovna analiza bi bila v tem primeru veliko bolj realna in z manj nastalimi težavami ter 

stroški. 

Zadnja izboljšava pa je vstop na trg s hitrim posnemanjem smetane, saj je zelo malo 

konkurentov oz. podjetij, ki proizvaja točno takšne tipe oken in bi moralo podjetje bolj 

intenzivno tržno komunicirati. Za promocijo in oglaševanje svojih oken podjetje M SORA 

nameni premalo svojih sredstev. Podjetje bi moralo bolje tržiti svojo blagovno znamko.  

Oglašuje se večinoma samo na sejmih ali v revijah, premalo pa se oglašuje po televizijskih 

oglasih ali na radijih. Veliko ljudi se v službo vozi, zato bi lahko podjetje svoja okna 

oglaševala tudi na avtocestah z jumbo plakati. Večkrat, ko ljudje slišijo ali vidijo oglas, bolj 

prepoznavno postane podjetje in večja je možnost, da se ljudje odločijo za takšen nakup 

izdelka.  
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5 SKLEP  

V današnjem svetu globalizacije podjetja ne poslujejo več z znanimi konkurenti in stalnimi 

kupci, temveč s hitro spreminjajočo se konkurenco, nezvestimi odjemalci ter hitrim 

tehnološkim napredkom.  

Podjetja se zavedajo, da so danes spremembe hitrejše kot v preteklosti in poskušajo svoje 

napore usmeriti tako, da bo to ustrezalo prihajajočim potrebam v prihodnosti. Če hočejo 

preživeti, morajo biti konkurenčni. Podjetja vedo, da konkurenca spremlja vsak njihov korak 

in si jih želi čim hitreje prehiteti.  

Konkurenčnost  lahko podjetja dosežejo tudi z razvojem in uvajanjem novih izdelkov na trg. 

Zavedajo se, da jim novi izdelki ponujajo velike prednosti in da bodo le s kreativnimi, 

privlačnimi in cenovno dostopnimi izdelki uspešno poslovali in še naprej rastli. Nenehne 

izboljšave zahtevajo od podjetij velika denarna sredstva, ustrezno in primerno tržno 

komuniciranje ter najboljšo tehnološko opremo. Vsak razvoj novega izdelka je podvržen 

velikim tveganjem, zato morajo podjetja pred vsakim procesom skrbno proučiti in raziskati 

trg, saj se bodo le tako izognili neuspehu novih izdelkov. Ker število novih izdelkov iz dneva 

v dan vse hitreje narašča, so tudi njihovi življenjski cikli vse krajši. Hkrati to sili podjetja, k 

večjemu številu razvojnih projektov za nove izdelke. 

Bistvo uspeha je danes v tem, da se podjetja poskušajo čim bolj usmeriti k svojim ciljnim 

kupcem. Kupci imajo danes na razpolago ogromno izbiro istovrstnih izdelkov številnih 

ponudnikov, od njih samih pa je odvisno, kateri izdelek bodo izbrali. Odločili pa se bodo za 

tisti izdelek, ki najbolj zadovolji njihove potrebe in želje. In le tisti kupci, ki bodo zadovoljni 

z izdelki, se bodo k njimi vračali in ostali zvesti. 

Kakovost igra pri kupcih zelo pomembno vlogo, saj postajajo ti vse bolj zahtevni. Podjetja 

morajo zato skrbeti za nenehno izboljševanje kakovosti svojih izdelkov. Poglavitni cilj 

kakovostnih izdelkov je v tem, da podjetje ve, zakaj ga je ustvarilo in za koga ga je ustvarilo.  

V izbranem podjetju razvoj in uvajanje novih izdelkov na trg poteka nenehno in uspešno. 

Imajo veliko lastnega znanja in izkušenj, ki jim pomagajo pri izdelavi in uvedbi novih 

izdelkov. Zaradi nenehno spreminjajočih se trendov, morajo biti stalno v pripravljenosti, da se 

bodo le-tem čim bolje prilagodili. S svojimi izdelki, ki so inovativni, energijsko varčni, okolju 

prijazni in cenovno dostopni, pa si podjetje zagotavlja svojo rast in nadaljnji razvoj. 
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PRILOGE 

Priloga 1    Povzetek razvoja življenjskega cikla proizvoda 

Priloga 2    Cilji trženja in strategije življenjskega ciklusa izdelka 

 





 

 





Priloga 1 

 

Povzetek razvoja življenjskega cikla proizvoda 

  Uvajanje Rast Zrelost Upadanje 

Značilnosti 

Prodaja nizka rast prodaje najvišja prodaja padec 

Stroški 

velik strošek na 

potrošnika 

povp. strošek na 

potrošnika 

nizek strošek na 

potrošnika 

nizek strošek na 

potrošnika 

Dobiček negativen narašča visok upadanje 

Potrošniki inovatorji 

zgodnji 

privrženci večina skeptiki 

Konkurenca 

malo 

konkurentov rast konkurentov 

enak nivo 

konkurentov 

padec 

konkurentov 





 

 





Priloga 2 

 

Cilji trženja in strategije življenjskega ciklusa izdelka 

Cilji trženja 

  

Pri porabniku 

vzpostaviti 

zavedanje o 

izdelku ter izzvati 

poskus 

Maksimizirati 

tržni delež 

Maksimizirati 

dobiček in braniti 

tržni delež 

Zmanjšati izdatke 

in do konca 

izkoristiti 

blagovno znamko 

Strategije 

Izdelek 

Ponudi osnovni 

izdelek 

Ponudi širšo 

skupino izdelkov, 

storitve, jamstvo 

Diverzificiraj 

blagovne znamke 

in modele 

Izloči slabe 

izdelke 

Cena 

Uporabi strošek 

plus 

Določi ceno, s 

katero boš prodrl 

na trg 

Uskladi ceno s 

konkurentom Znižaj ceno 

Distribucija 

Selektivna 

distribucija 

Intenzivna 

distribucija 

Še intenzivnejša 

distribucija 

Zavzemi 

selektivni pristop: 

izloči nedonosna 

prodajna mesta 

Oglaševanje 

Vzpodbudi 

zavedanje o 

izdelku med 

porabniki in 

trgovci 

Vzpodbudi 

zavedanje in 

zanimanje za 

izdelek na 

množičnem trgu 

Poudari razlike 

med blagovnimi 

znamkami in 

njihove prednosti 

Znižaj se do 

ravni, ki je 

potrebna, da 

obdržiš 

najzvestejše 

porabnike 

Pospeševanje 
prodaje 

Izzovi zelo 

močno 

pospeševanje 

prodaje, da 

izzoveš porabnike 

k poskušanju 

Izkoristi veliko 

povpraševanje in 

zmanjšaj 

pospeševanje 

prodaje 

Povečaj, da boš 

vzpodbudil 

prehod k svoji 

blagovni znamki 

Zmanjšuj na 

najnižjo možno 

stopnjo 

 


