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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali razvoj novega izdelka in njegovo uvajanje na trg. 

Opredelili smo proces oziroma faze razvoja novega izdelka. V teoretičnem delu smo predstavili 

izdelek na splošno, opredelili njegov življenjski cikel in predstavili naslednje korake za razvoj 

novega izdelka: oblikovanje tima, iskanje in presojanje zamisli ter razvoj, testiranje koncepta 

izdelka in uvedba izdelka. V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo na primeru 

Ljubljanskih mlekarn, d. d., preučili cilje in strategije omenjene družbe, njene blagovne 

znamke, cene izdelkov in prodajne pogoje ter v teoretičnem delu omenjene korake za razvoj 

novega izdelka, povzete za primer organizacije. Ugotovili smo, da gre izdelek, preden pride na 

trg, skozi mnogo faz procesa, ki so lahko za nekatere organizacije uspešne, za druge pa ne. 

Izdelek mora biti za potrošnika zanimiv in predvsem boljši od izdelka konkurence.  

Ključne besede: podjetje, management, razvoj, proces, izdelek, trg, želje, potrebe, Ljubljanske 

mlekarne, d. d. 

SUMMARY 

In my final assignment we have researched the field of developing and launching a new product 

to the market. We have defined the process or stages of the development of a new product. 

General information about the product is presented in the theoretical part of the assignment. 

Also in the theoretical part, we have defined the product's life cycle and presented the following 

key points needed for the development of a new product: the formation of a team, 

brainstorming, evaluation of ideas, developing and testing the concept of the product, and the 

product's launch. In the empirical part of the assignment, we have researched the goals and 

strategies, trademarks, prices, and sales terms of Ljubljanske mlekarne PLC as well as the key 

points for product development mentioned in the theoretical part with regards to this 

organisation. We have found out that before a product is launched, it passes many processes 

which can for certain organisations be successful while unsuccessful for others. A product must 

be attractive to the consumer and most of all it must be better than the competitors' product. 

 

Key words: business, management, development, process, product, market, desire, need, 

Ljubljanske mlekarne PLC. 
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1 UVOD 

Zaključna projektna naloga zajema razvoj in uvajanje novih izdelkov na trg ob primeru mlečnih 

izdelkov. 

 

Zaradi zaostrenih razmer na trgu, globalizacije, finančnih težav, nove konkurence in 

tehnološkega napredka se mora podjetje za obstoj na trgu, za stalne odjemalce vedno znova 

truditi ter razvijati nove izdelke in jih uvajati na trg. Ob tem je treba omeniti, da je najnovejša 

tehnologija ključni dejavnik sprememb v vsakdanjem življenju vsakega posameznika, še toliko 

bolj pa podjetja. Z novo tehnologijo podjetja konkurirajo, se vključujejo na tržišče, ostajajo v 

stiku s kupci in oblikujejo razširjena partnerstva (Dolinšek 2004, 1). 

1.1 Obravnavani problem in teoretična izhodišča 

Treba je ustvarjati izdelke z novimi ali drugačnimi značilnostmi, ki kupcu ponujajo nove ali 

dodatne koristi. Ponudniki se morajo zavedati, da je ob pestri in nasičeni ponudbi izdelkov na 

trgu treba zelo dobro prepoznavati potrošnikove potrebe, želje in pričakovanja. Še posebej je to 

pomembno pri lansiranju novega izdelka. Pred tem pa je treba nujno raziskati tudi psihologijo 

potrošnika o sprejemanju novih izdelkov. »Pri lansiranju novega proizvoda je treba načrtovati 

tako marketinško kot tudi prodajno strategijo. Pri oblikovanju marketinške kampanje se 

osredinimo na oglaševanje, promocijo, izvedbo dizajna in vizualne podobe ter pripravimo 

predlog komunikacije s potrošniki (angl. above the line) in predlog dejavnosti na prodajnem 

mestu (angl. below the line). Prodajna strategija pa zajema predvsem iskanje različnih kanalov 

distribucije, pravo prodajno mesto, ceno in promocijo« (Promofil 2014). Razvoj izdelka lahko 

vključuje spremembo obstoječega izdelka ali oblikovanje popolnoma novega, ki izpolnjuje 

stalne in nove odjemalce (WebFinance Inc. 2015). 

Osnovna spremenljivka pri trženjskem izdelku mora pri pošiljanju izdelka na trg predstavljati 

trdno oprijemljivost. Pri tem je posebna pozornost namenjena značilnostim, kot so kakovost, 

oblika, opremljanje z blagovno znamko in embaliranje. Kotler (1998, 438) opredeljuje izdelek 

kot vsako stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, za nakup ali porabo in 

ki lahko zadovolji željo ali potrebo. Izdelek pa je z vidika trženja tudi opravičljiva, izvedljiva 

in ponovljiva možnost, ki jo omogočata ponudba in povpraševanje, da bi bile želje in potrebe 

kupcev zadovoljene. Izdelek mora biti s tega vidika privlačen, odličen, da ga odjemalci 

množično kupujejo in uporabljajo za določen namen (Fundacion Wikimedia Inc. 2015 a). 

prispevajo k obstoju podjetja kot tudi k pridobivanju novih odjemalcev in ohranjanju stalnih. 
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Preden podjetje razvije novi izdelek ali storitev, mora najprej opredeliti, katere tržne segmente 

in trge bo zajelo, ter določiti želeno pozicioniranje izdelka ali storitve. Ko vse to določi, lahko 

začne razvijati in uvajati nove izdelke in storitve na izbrane trge (Habjanič in Ušaj 1998, 62). 

Preden se izdelek razvije, je treba opredeliti določeno oblikovanje ali razvoj, pri čemer je 

pomembna osredinjenost na vrsto, naravo in obseg dela. Pri pošiljanju izdelka na trg moramo 

preučiti status razvoja in prihodnje ter pričakovane naloge, izboljšave, stroške za razvoj izdelka 

in vprašanja intelektualne lastnine (Spirit Slovenija 2015). 

»Kot konkurenčno prednost pa v organizaciji lahko opredelimo tudi sam proces razvoja novih 

izdelkov, kar pomeni, da morajo podjetja nenehno opazovati, kaj se dogaja v njihovem 

notranjem in zunanjem okolju, ter pri tem zaznati prednosti in tveganje, ki vplivajo na procese 

razvoja izdelkov v podjetju. To podjetja lahko naredijo na podlagi analize SPIN, ki vključuje 

prednosti in slabosti notranjega okolja ter nevarnosti in priložnosti zunanjega. Poleg prve 

omenjene konkurenčne prednosti pa lahko pod to štejemo tudi blagovno znamko, kar pomeni, 

da v določenem podjetju predstavlja znamko, risbo, sliko, besedo, izraz, šifro, vinjeto, 

kombinacijo teh znakov in kombinacijo barv. Blagovna znamka zavaruje znak, ki je v 

gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga in storitev iste ali podobne vrste« 

(Habjanič in Ušaj 1998, 679). Podjetje mora biti pozorno tudi na razpoložljive stroške, čas, ki 

ga potrebuje za razvoj in uvajanje izdelka, ter na dejstvo, da bo izdelek presegel konkurenčne 

in s tem ohranil obstoj podjetja na trgu ter povečal oziroma ohranil dotedanjo rast organizacije. 

Cilj vsakega podjetja je, da se njegovi izdelki bistveno razlikujejo od izdelkov konkurenčnih 

podjetij ter da se prodajajo v čim večji količini, zato mora ustvariti nabor različnih 

konkurenčnih ponudb izdelkov in nato pri svojih ponuditi večjo vrednost vsakemu tržnemu 

segmentu družbe. »Če želite zagotoviti prihodek podjetju, je pomembna izrazita prednost 

izdelka, ki bi lahko upravičila dejanje nakupa. Ključ do konkurenčne prednosti v tržno 

usmerjenem sektorju je razumevanje potrošnikov in njihovih želja, da bi bila prodaja boljša kot 

pri konkurenci. Pri tem je treba vedeti, kaj pričakujejo potrošniki in kaj zahteva proizvodnja 

izdelkov, ki se lahko prodajo« (Bautisa Alcaraz 2009). 

Na trgu se srečujejo kupci in povpraševalci, da določijo ceno, po kateri bodo svoje izdelke in 

količino blaga, izdelkov ali storitev prodajali potrošnikom. Trg ni samo prostor ali tržnica, 

ampak je namenjen tudi za prodajo ali druge poslovne namene med kupci in prodajalci. Največji 

pomen trga je, da v njem poteka proces menjave izdelkov, storitev ali proizvodov. Cena izdelka 

je odvisna od povpraševanja in ponudbe na trgu ter predvsem od rezultata konkurence med 

ponudniki in kupci. Njihove odločitve so prostovoljne in samostojne, brez kakršnihkoli 

zunanjih pritiskov (Lebar Planec, 2000, 31). 

Glede na zapisano se je treba osrediniti predvsem na sprejemanje odločitev, ki bodo prispevale 

k prihodku, predvsem pa na izdelek, ki mora biti tak, da bomo z njim dosegli ciljni trg. To lahko 

uresničimo s programom promocije, ki bo vključeval način prodaje izdelka v čim večjem 
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obsegu in ceno, po kateri bomo določen izdelek ponudili. Izdelek in proizvodnjo moramo 

dovolj dobro poznati, da vemo, kako delujeta, saj je za vsako vrsto izdelkov značilen drugačen 

trženjski splet (Thompson 1993, 23). 

Osnovni obravnavni problem v naši raziskavi je, kako naj izbrano podjetje, ki posluje v 

mlekarski panogi, učinkovito in uspešno razvije ter uvede novi izdelek na trg in si s tem 

zagotavlja konkurenčnost, rast in obstoj. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti literaturo s področja razvoja in uvajanja izdelka 

na trg. Ob primeru konkretnega slovenskega podjetja bomo z vidika izdelkov, proizvodnje in 

trženja mlečnih izdelkov ter na podlagi ugotovitev iz preučene literature raziskali pristop 

razvoja in uvajanja novega izdelka na trg. V nadaljevanju so predstavljeni naslednji pojmi: 

izdelek, proces, trg, inovacija, strategije, širina in globina proizvodnega programa, faze izdelka, 

analiza SPIN, vpliv okolja in odjemalcev ter življenjski cikel izdelka. V teoretičnem delu 

zaključne projektne naloge bomo izhajali iz strokovne literature in internetnih virov, medtem 

ko bomo v empiričnem delu uporabili analizo SPIN, anketni vprašalnik in dokumentacijo 

Ljubljanskih mlekarn, d. d.. 

Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 

– z analizo SPIN v podjetju Ljubljanske mlekarne, d. d., preučiti faze procesa razvoja novega 

izdelka ter njegovo uvajanje in odzivnost na trgu; 

– preučiti literaturo o razvoju in uvajanju izdelka na trg;  

– preučiti literaturo o razvoju in uvajanju izdelka ob praktičnem primeru; 

– podati predloge izboljšav za razvoj in uvajanje novih izdelkov na trg. 

Glede na to, da empirični del zaključne projektne naloge temelji na primeru izbrane poslovne 

organizacije, to je Ljubljanskih mlekarn, d. d., ki deluje v mlekarski panogi, bomo preučili 

strategije uvajanja izdelka na trg, faze proizvodnje izdelka, težave in priložnosti, s katerimi se 

organizacija srečuje, vpliv tržnih razmer na organizacijo, vrste izdelkov, ki jih ponuja, blagovne 

znamke in odziv odjemalcev na izdelke izbrane poslovne organizacije. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

– metodo zbiranja podatkov javno dostopne sekundarne strokovne literature in virov; 

– metodo celovitega opisovanja (deskripcije) primera procesa izdelka izbrane organizacije 

in podrobnega opisovanja od razvoja do uvajanja izdelka na trg; 

– študijo sekundarnih virov, to je poslovne dokumentacije podjetja; 

– metodo anketiranja: anketirali smo 50 študentov in redno zaposlenih odjemalcev ter pri 

tem raziskali, na kaj se odjemalci osredinjajo pri nakupu nekega izdelka, komu ga najprej 

priporočijo, kaj jih motivira k nakupu novega izdelka, kako zanj izvedo, kaj najprej opazijo 

in katere težave najprej zaznajo pri novem izdelku; 

– metode sinteze spoznanja. 

Na začetku zaključne projektne naloge smo preučevali navedbe avtorjev iz strokovne literature. 

Te smo med seboj primerjali, povezovali in razložili oziroma opisali proces od razvoja do 

uvajanja izdelka na trg. V empiričnem delu smo se osredinili na podjetje Ljubljanske mlekarne, 

d. d. Preučili smo, kako izbrano podjetje razvija izdelke in kako jih uvaja na trg. Z analizo SPIN 

in na podlagi drugih dokumentov organizacije, ki so objavljeni na njeni spletni strani, smo 

preučili posamezne faze razvoja novih izdelkov ob primeru podjetja Ljubljanske mlekarne, 

d. d.. Z anketno raziskavo pri kupcih smo raziskali, ali ti sploh opazijo novi izdelek, ko se pojavi 

na trgu, na kakšen način ga opazijo in kaj pri njem najprej opazijo, ali je novih izdelkov preveč 

in ali so z novimi izdelki zadovoljni.  

 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V nalogi smo opredelili naslednje predpostavke: 

 

– Predpostavljamo, da lahko proces razvoja izdelkov v izbranem podjetju izboljšamo tako, 

da upoštevamo želje in potrebe kupcev, izobražujemo in usposabljamo kader, sodelujemo 

ter predlagamo mnenja, rešitve in izboljšave. 

– Management izkazuje interes za izboljšave na tem področju z inovativnimi idejami ter s 

težnjo, da so izdelki kakovostni in učinkoviti. 

– Odgovori anketirancev so realni in odražajo dejansko stanje njihovega sprejema novega 

izdelka na trg. 
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Omejitve v zaključni projektni nalogi so naslednje:  

– vsi ne bodo želeli sodelovati v anketi; tisti, ki bodo sodelovali, se ne bodo povsem osredinili 

na vprašanja in odgovore;  

– anketiranci so omejeni z danimi odgovori; 

– čas raziskave je omejen (od marca do sredine maja 2016), prav tako sposobnost enega 

raziskovalca; 

– težave so pri pridobivanju internih podatkov izbrane organizacije; 

– zaradi poslovnih skrivnosti ne bomo mogli zapisati vseh podatkov organizacije. 
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2 PROCES RAZVOJA IZDELKA 

Danes se odločamo za nakup izdelkov ali storitev, ki so kakovostni in ki zadovoljijo naše 

potrebe, želje ter so za nas dostopni. 

»Na pojavne oblike izdelkov, ki jih družbena enota menjava, vplivajo njene značilnosti, 

značilnosti njenih partnerjev v procesu menjave, značilnosti njenih konkurentov in značilnosti 

sestavin njenega širšega okolja. Vsaka družbena enota menjava izdelke na svojem nabavnem 

in prodajnem področju. S svojimi partnerji zamenjuje raznovrstne izdelke za raznovrstne 

protivrednosti« (Gabrijan in Snoj 1996, 12). 

2.1 Opredelitev izdelka 

Izdelek je za proizvodnjo glavni element trženja. Izdelek, kot smo opisali že v prejšnjem 

poglavju, mora predstavljati dobro ponudbo na trgu, vključno s kakovostjo, z obliko, lastnostmi, 

blagovno znamko, embaliranjem, označevanjem, s črtno kodo, z deklaracijo, garancijskim 

listom in s tehničnim navodilom za uporabo. Izdelke lahko opredelimo kot storitve, ideje, 

čustva, energijo, skratka, vse tisto, kar se ponudi tržišču, da se pri kupcih izzovejo pozornost, 

nakup in potrošnja, ter zadovoljuje neko potrebo ali željo odjemalcev (Habjanič in Ušaj 1998, 

32, 60). 

Če se želi podjetje razvijati, ustvarjati dobiček in pridobiti pogoje za razvoj novih izdelkov, 

mora imeti ustrezno tehnologijo, dober kader, ki razvija inovativne ideje in je usposobljen za 

delo pri novih projektih, poleg tega se mora prilagajati željam in potrebam kupcev (Pisnik 

Kodra, Gaber in Petejan 2015, 66). 

2.2 Značilnosti izdelka 

Vsak izdelek, ki ga nameravamo ponujati na trgu, opredeljujejo njegove lastnosti in značilnosti. 

Kotler (1998, 436) industrijske izdelke razvršča tako: 

– glede na otipljivost in trajnost na netrajne dobrine, trajne dobrine in storitve; 

– glede na nakupovalne navade kupcev na dobrine za vsakdanjo uporabo, dobrine, ki se 

kupujejo po preudarku, posebne dobrine in neiskane; 

– glede na mesto vstopa v proizvodni proces na dobrine za proizvodno rabo, kot so materiali 

in deli, kapitalne dobrine, potrošni material in storitve. 
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Hauc (2002, 7) je značilnosti izdelkov razvrstil, kot je predstavljeno v preglednici 1. 

Preglednica 1: Značilnosti izdelka  

ZNAČILNOSTI IZDELKOV 

 

OSNOVNE SPLOŠNE POSEBNE 

 

Uporabne:  

 koristnost, 

 nenevarnost, 

 preprosta uporaba. 

 

Predpisane:  

 zaščitenost, 

 druge pravne 

norme. 

Uporabne:  

 celovitost, 

 raznovrstnost uporabe, 

 trajnost. 

 

Estetske:  

 videz, 

 drugo (barva, zvok itd.). 

 

Tehnične: 

 dimenzija, 

 teža, 

 prenosljivost. 

 

Ekonomske: 

 cena. 

Estetske: 

 privlačnost, 

 modnost, 

 ime. 

 

Ekonomsko-tehnične: 

 tipiziranost, 

 standardiziranost, 

 individualnost. 

Vir: Hauc 2002, 7 

Hauc (prav tam) je v tabeli značilnosti izdelkov uporabil tri postavke, vsaka izmed njih ima tudi 

svojo podpostavko. 
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2.2.1 Kakovost izdelka 

Za uspešno osvajanje stalnega trga sta odločilni predvsem kakovost izdelkov in njihova 

zanesljivost. V skladu s tehnološkim razvojem se širi izbira obstoječih in zlasti novih izdelkov 

ter materialov, kakršnih v preteklosti še ni bilo. Kakovost izdelka se lahko poda samo v obliki 

ene določene vrednosti ali kazalnika. Kakovost izdelka je lahko rezultat več vrednosti, ki jih 

dobimo s preizkušanjem več različnih lastnosti. V ta splet niso vključene le fizikalne, mehanske, 

kemične in druge lastnosti, ki jih ugotavljamo s tehnično kontrolo oziroma v laboratoriju, 

temveč tudi funkcionalnost, estetski videz, doba trajanja, cena in druge ekonomske značilnosti 

(Pregrad in Musil 2000, 37). »Kakovost za odjemalce postaja vse bolj uporabljana beseda, tudi 

v besednih zvezah: kakovost postrežbe, kakovost poslovanja, celovito upravljanje kakovosti, 

certifikat kakovosti. Za certifikat kakovosti je vse več institucij, ki podeljujejo različne 

certifikate kakovosti, in podjetij, ki te certifikate imajo« (Habjanič in Ušaj 1998, 72). 

 

 

 

 

 

Slika 1: Nacionalni znak kakovosti 

Vir: Ščetarstvo Andrej Rebolj 2015 

Proizvajalec opredeljuje kakovost izdelkov industrijske proizvodnje kot izbor vseh lastnosti, ki 

izhajajo tako iz uporabne vrednosti izdelka kot tudi iz porabnikovih potreb. Seveda pa osnova 

za določanje kakovosti izdelka ne morejo biti vse potrebe porabnikov, tako kot tudi 

zadovoljevanje ene same potrebe ne more biti merilo kakovosti. Pri tem je pomembno, da 

morajo biti novi izdelki rezultat sistematičnega in dolgotrajnega raziskovalnega dela ter 

razvoja, ki upošteva predvsem dejavnike, ki vplivajo na kakovost izdelka. 

Proizvajalec mora vedeti, da porabnika zanima le celovita kakovost, ki vključuje vse 

komponente kakovosti, kot so funkcija, videz, trajnost, zanesljivost, varnost, cena, vrsta 

reklame in servisiranje. Tako nastaja koncept tržne kakovosti, na osnovi katere se porabniki 

odločajo o nakupu (Pregrad in Musil 2000, 38). 
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2.2.2 Cena izdelka 

Cena se izraža v denarju nekega izdelka ali storitve, pri čemer pa mora biti primarno, da na 

oblikovanje cene vpliva zlasti konkurenca (ponudba in povpraševanje). Pri tem se srečujemo z 

različnimi ceniki in plačilnimi pogoji, kot so rok plačila, kreditiranje, popusti. »Tržna cena se 

lahko oblikuje na več načinov, kjer pa je treba nujno upoštevati proizvodne stroške, konkurenco 

ter druge okoliščine, hkrati pa lahko cene tudi definiramo po prodajnih območjih, po kupcih, 

po posrednikih, s posebnimi popusti, po sezonah, po namenu uporabe itd. V mnogih primerih 

je prav cena tista, ki pri pogajanjih prispeva k uspešni prodaji« (Habjančič in in Ušaj, 1998, 

98). 

Kot je že bilo omenjeno, sta pri prodajni ceni pomembna povpraševanje in ponudba izdelkov, 

ob čemer lahko pri prodajni ceni, če je povpraševanje neelastično, postavimo izdelku ali storitvi 

višjo ceno in nasprotno: čim bolj je povpraševanje elastično, tem pomembneje je razmisliti o 

znižanju cene izdelka ali storitve, saj nižja cena omogoča večji celotni prihodek. »Zato ni odveč 

omeniti, da je povpraševanje manj elastično pri izdelku, ki ni edinstven, če samo en kupec ve 

zanj, če je manj trajen, kadar kupci opazijo, da so cene višje, ko kupci spremenijo svoje 

nakupovalne navade in iščejo cenejše izdelke« (Habjanič in Ušaj 1998, 78, 79). 

Habjaničeva in Ušajeva (prav tam, 78) še navajata, »da se mora podjetje na začetku opredeliti 

glede na to, kaj si želi z določenim izdelkom doseči in na kateri ciljni trg in tržno pozicioniranje 

bo osredinil svoj izdelek, da bo določitev cene lažja«. 

 

2.2.3 Distribucija izdelka 

Distribucijski kanali ali trženjske poti so tokovi blaga in storitev proizvajalca do potrošnika 

(Katedra za marketing 2015). Distribucija izdelkov je glede na porazdelitev zgrajena kot 

distribucija proizvoda naključnih spremenljivk z dvema drugima znanima distribucijama. 

Opredeljena je kot distribucija razmerja, vsote in razlike. Splošneje lahko ena govori o 

kombinaciji zneskov, razlik in izdelkov ter o razmerjih (Wikimedia Foundation, Inc. 2015 e). 

Distribucija je namenjena ciljnemu trgu, ki zahteva vsakodnevno oziroma intervalno 

oskrbovanje strankinih ali drugih prodajnih mest. Vanjo sta vedno vključeni storitvi 

skladiščenja in razvoza, na željo kupca pa tudi drugi produkti (Intereuropa, d. d. 2015). 

2.2.4 Imidž izdelka 

»Imidž podjetja predstavlja podobo podjetja ter idej in vtise, ki si jih človek ustvari o nekem 

izdelku« (Kotler 1998, 304). 
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Pri imidžu izdelka moramo dobro razmisliti, kako bo opredeljen, da ne bi preveč okrnili njegove 

vsebine. To je pomembno predvsem zato, da ne bi obstajala verjetnost, da se imidž izdelka 

spreminja s podobnimi ali sorodnimi pojavi. Žal se slednje pogosto dogaja, zato Gabrijan in 

Snoj (1996, 75) povzemata najznačilnejšo opredelitev: »kar kupci želijo kupiti snovi na celotni 

osebnosti izdelka, ki pa ni sestavljena le iz njegove kemične vsebine, ampak tudi idej, ki jih 

ima trg o izdelku«. 

2.3 Življenjski proces izdelka 

Tisti, ki razvijajo nove izdelke, to so podjetniki, ustvarjalci in razvojniki v nekem podjetju, 

morajo poznati celoten postopek razvoja novega izdelka in hkrati tudi njegov življenjski cikel. 

Slednji obsega številne faze, od uvajanja na trg do njegovega odmiranja (Devetak 1999,77). 

Pri življenjskem ciklu izdelka gre za to, da se razmišljanje o trženju ne začne z izdelkom, 

temveč s potrebo po nekem novem izdelku na trgu. Pri tem se je treba osrediniti na to, da bo 

izdelek narejen po željah kupcev in da bo ustrezal njihovim potrebam ter da bomo z njim 

premagali konkurenčno podjetje (Habjanič in Ušaj 1998, 73). Zato moramo predvsem v 

današnjem času, ko je konkurenca vedno večja, življenjski cikel izdelkov pa vse krajši, 

razmišljati, kako v čim krajšem času ustvariti dobiček. 

Življenjski cikel izdelka lahko traja le nekaj ur, mesecev, let ali pa desetletij. Ne glede na 

trajanje cikla pa je naloga za vodjo operacije enaka, kar pomeni, da mora oblikovati sistem, ki 

je v pomoč pri uspešnem uvajanju novih izdelkov. 

Če operacijska funkcija ne more učinkovito upravljati izdelka tako, da ga odjemalci odlično 

sprejmejo, je lahko podjetje z izdelkom, ki ga trg ne sprejme, poraženo. 

Vsak novi izdelek, ki je uveden na trg, gre skozi faze uvajanja, rasti, zrelosti in upadanja (Heizer 

in Render 1996, 212, 213). 
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Slika 2: Življenjski cikel izdelka 

Vir: Spletnik.si 2009 

Dejavniki, ki se spreminjajo v teh fazah, hkrati spreminjajo zanimanje za izdelek, njegovo 

popularnost, število kupcev, prodajo in dobiček (Heizer in Render 1996, 212, 213). 

 

2.3.1 Razvoj in uvajanje novega izdelka 

Uvajanje se začne, ko se izdelek prvič pojavi na trgu. Ob tem se mora podjetje, ki postavi novi 

izdelek na trg, zavedati, da če potrošnik o izdelku ne ve ničesar, tudi ni veliko možnosti za 

povpraševanje. Proizvajalec izdelka prodre na trg tako, da obvešča potrošnike. Kupci zbirajo 

informacije, se odločajo o nakupu, o svoji izkušnji poročajo drugim kupcem, ki se odločijo za 

nakup, če je novi izdelek boljše nadomestilo za obstoječega. Glede na to, kako hitro bo izdelek 

kupljen, razlikujemo med nekaj skupinami potrošnikov: inovatorji, zgodnjimi sprejemniki, 

zgodnjo večino, pozno večino in počasneži (Habjanič in Ušaj 1998, 80). 

2.3.2 Rast novega izdelka 

Kadar smo v fazi rasti novega izdelka, se moramo zavedati, da potrošniki veliko povprašujejo 

po izdelku. To pomeni, da se poveča proizvodnja, na drugi strani pa se znižajo povprečni stroški 

na enotno proizvodnjo, kar pomeni, da ni potrebe po zvišanju stroškov za promocijo in reklamo. 

Zaradi vsega omenjenega se izboljša distribucijska mreža, vendar pa se poveča tudi obseg 

konkurence, ki se skuša približati trgu z drugačno izbiro materiala, s funkcionalnostjo in z 

boljšo zunanjo podobo izdelka (Sigma: Management center 2010). O rasti izdelka govorimo, 

ko je izdelek na trgu sprejet in ko je obseg prodaje tolikšen, da prinaša dobiček (Devetak 1999, 

80). 
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2.3.3 Zrelost novega izdelka 

O zrelosti podjetja govorimo, ko trg popolnoma dozori in se na njem pojavlja vse več 

ponudnikov, ki se borijo za svoj tržni delež. Krepi se cenovna konkurenca, dobiček doseže 

maksimum, kar pomeni, da se od tod naprej vrednost izdelka le še zmanjšuje, saj se trg postopno 

siči z izdelkom – govorimo o maksimizaciji dobička (povečanju števila kupcev in količine 

porabe izdelka) (Habjanič in Ušaj 1998, 74). 

2.3.4 Zasičenost z novim izdelkom 

V stanju zasičenosti trga z nekim izdelkom je obseg prodaje vse manjši in se ne povečuje več. 

Potrošniki določeni izdelek kupujejo samo še rutinsko, novih kupcev izdelka ni več oziroma so 

redki, ker večina začne kupovati nadomestne izdelke. Na tej točki mora podjetje ugotoviti, ali 

so razlogi za to notranji ali zunanji oziroma ali pa je treba pospešiti promocijo ali izboljšati 

izdelek. Če ni mogoče več veliko narediti, je treba proizvodnjo izdelka opustiti (Sigma: 

Management center 2010). 

2.3.5 Upadanje prodaje novega izdelka 

Upadanje prodaje novega izdelka temelji na krčenju trga, kar je posledica širjenja ponudbe 

nadomestnih izdelkov ali sprememba mode. V podjetju se pojavijo izguba in izstopne ovire, 

kar lahko privede do umika podjetja s tržišča, če podjetje uvidi, da se izdelek ne prodaja več v 

zadovoljivi količini. V tem primeru pravimo, da se v podjetju odločijo za strategijo eliminacije. 

Vendar je treba omeniti, da nekatera podjetja na trgu preživijo, ker se odločijo za strategijo 

kontinuitete. 

Življenjska doba izdelka je odvisna od sprememb v tehnologiji, stopnje konkurence in od tržne 

hitrosti sprejemanja novosti (Habjanič in Ušaj 1998, 74).  
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3 SNOVANJE, RAZVOJ IN UVAJANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG 

Organizacija ne more preživeti brez razvoja novih izdelkov. Starejši izdelki sčasoma na trgu 

dozorijo in jih odjemalci ne želijo več kupovati, zato jih je treba nadomestiti z novimi. To 

zahteva nenehni razvoj novih izdelkov in aktivno udeležbo menedžerja. Za uspešna podjetja 

morajo biti te priložnosti vedno omogočene, saj lahko tako izdelke spremenijo v uspešne.  

Izbori, opredelitev in oblikovanje izdelkov potekajo na redni osnovi, ker obstaja toliko novih 

produktov. »Dejavniki, ki vplivajo na tržne priložnosti, vključujejo gospodarske spremembe, 

sociološke in demografske ter tehnološke in politične spremembe. Poleg tega lahko druge 

spremembe in priložnosti prinesejo tržno prakso, strokovne standarde, dobavitelje in 

distributerje«. Proizvodni menedžerji se morajo zavedati teh dejavnikov in biti sposobni 

odzivanja na spremembe v proizvodih, obsegu proizvodov in mešanici izdelkov (Heizer in 

Render 1996, 211, 212). 

3.1 Opredelitev novega izdelka 

Če želimo z novim izdelkom odlično prodreti na trg, se moramo osrediniti predvsem na cilj 

strategije, tj. na izpopolnitev zahtev trga, na katerem smo si pred vsemi drugimi organizacijami 

zagotovili konkurenčno prednost pri odjemalcih in konkurenco poskušamo izriniti s trga, 

Za podjetje so novi izdelki velikega pomena zaradi njegovega preživetja oziroma rasti. 

Spremembe v okusih in željah porabnikov, v tehnologiji in konkurenci podjetju ne dopuščajo, 

da bi se oklepalo le obstoječih izdelkov. Če želimo biti z novim izdelkom uspešni na trgu in ga 

prodati v velikih količinah, ga moramo, preden pride na trg, zelo dobro tržiti, in sicer tako, da 

je za kupce zanimiv (Heizer in Render 1996, 210). 

3.2 Prednosti novega izdelka 

Najpomembnejša prednost konkurenčnega podjetja, ki želi prehiteti konkurenco, je, da trgu 

ponudi izdelek, ki bo po kupčevem mnenju primernejši od drugih konkurenčnih izdelkov.  

Vsako podjetje s prodajo svojih izdelkov pridobiva dobiček in hkrati uživa konkurenčno 

prednost pri tistih potrošnikih, ki kupujejo njegove izdelke, in ne izdelkov konkurenčnega 

podjetja, kljub temu da ima morda konkurenčno podjetje prednost v velikosti, kakovosti 

izdelkov ter finančni ali distribucijski moči (Gošnik 2008). 
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3.2.1 Oblikovanje tima 

Pri oblikovanju tima gre za oblikovanje skupine posameznikov, katerih skupni namen je 

uresničitev točno določenega cilja. Tim v podjetju predstavlja določeno skupino oseb s 

skupnimi nalogami, cilji in procesi vodenja, skupna pa je tudi komunikacija za oblikovanje 

določenega izdelka. Za tak tim je značilno tudi posebno razpoloženje, v njem so sodelujoči 

pripravljeni delati več kot sicer. Tako z enakim številom oseb pri opravljanju določenih nalog 

dosežemo več in boljše rezultate. Da bi tim učinkovito deloval, mora na začetku opredeliti jasne 

namene in vizijo njegovega oblikovanja, poslanstvo, strategije dela in cilj (Wikimedia 

Foundation, Inc. 2015 c). 

3.2.2 Iskanje zamisli 

Razvoj novega izdelka se začne z iskanjem idej. To temelji na vprašanjih, za koga, kaj, kdaj in 

koliko proizvajati. Na ta vprašanja mora najprej odgovoriti poslovodstvo podjetja in določiti 

višino sredstev za razvoj novega izdelka ter natančna merila za sprejemanje idej o novih 

izdelkih. Pri iskanju idej so v pomoč raznovrstne informacije, ki jih dobimo od kupcev, 

raziskovalnih in svetovalnih organizacij, oglaševalskih agencij, v strokovnih publikacijah, na 

sejmih in razstavah, pri konkurentih, dobaviteljih, univerzitetnih in komercialnih laboratorijih, 

raziskovalcih, tržnikih, načrtovalcih, komercialistih in zaposlenih. Izdelek, ki ga bomo ponujali 

na trgu, mora imeti zelo dobre možnosti za preživetje. Zavedati se je treba, da bo malokdo kupil 

izdelek samo zaradi tega, ker velja za izum. Izdelek, ki ga bomo ponujali na trgu, bo potrošnik 

kupil zato, ker ga bo potreboval in ker bo boljši od konkurenčnega (Habjanič in Ušaj 1998, 64). 

3.2.3 Ocenjevanje zamisli 

Namen pri tem procesu je čim prej izbrati ideje, druge stopnje pa zmanjšati na število idej, ki 

niso dobre, in se osrediniti na najobetavnejše. Pri tem se mora podjetje izogibati dveh vrst 

napak. Prva je opustitev dobre ideje. V mnogo podjetjih se zgrozijo, ko ugotovijo, katere ideje 

so zavrgli. Druga napaka pa je dopustitev razvoja slabe ideje, kar pomeni izgubo denarja. Ideje 

preučimo po privlačnosti trga, velikosti ciljnega trga in konkurentih ter višini potrebne finančne 

naložbe za razvoj, pričakovanem dobičku, ustreznosti glede na poslanstvo podjetja, sposobnosti 

podjetja na področju trženja, razvojnih dejavnostih in proizvodnji. 

Ideja, ki ne sledi razmeram na trgu in trendom, ne zagotavlja uspeha. Do ideje pride posameznik 

(Habjanič in Ušaj 1998, 25). 
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3.2.4 Razvoj in testiranje koncepta izdelka 

Ideje, ki so zanimive, moramo pretvoriti oz. preučiti tako, da bomo iz njih razvili dober izdelek, 

ki pa ga je treba prej testirati na trgu. Koncept izdelka je predelana različica ideje, izražena z 

izrazoslovjem odjemalca . Pri vsaki ideji pa se moramo osrediniti na to, da prej vemo, za koga 

bomo nek izdelek poslali na trg, kaj bo njegova osnovna prednost in katero osnovno prednost 

pri izdelku poudariti. Dobljene koncepte izdelkov je treba tudi pozicionirati. Poleg tega je treba 

koncept izdelka spremeniti v koncept blagovne znamke. Določiti je treba tudi ceno izdelka 

(Kotler 1998, 328 - 330). 

3.2.5 Razvoj izdelka  

Če koncept izdelka uspešno prestane poslovno analizo, sledijo njegovo oblikovanje, priprava 

embalaže in izdelava prototipa. Ta faza zahteva že precej denarnega vložka. Na oddelku za 

razvoj in raziskave razvijejo prototip v upanju, da bo nudil ključne značilnosti izdelka, da bo 

pri normalni uporabi deloval brezhibno in da bo proizvodnjo mogoče izpeljati v okviru 

predvidenih sredstev. Ko je prototip narejen, mora prestati zelo zahtevno testiranje 

funkcionalnosti in testiranje vzorcev pri uporabnikih (Habjanič in Ušaj 1998, 66). V procesu 

razvoja novega izdelka moramo nenehno pregledovati faze in dejavnosti glede izdelka, kar 

pomeni, da je treba nenehno preverjati ustreznost ideje in zasnovo novega izdelka, poslovno 

analizo, definitivni razvoj izdelka ter testiranje marketinga (Devetak 1999, 92). 

Pri razvoju izdelka moramo biti previdni in ga načrtovati odlično, da bi premagali konkurenco 

in pridobili čim več novih potrošnikov ter ohranili stare. 

3.2.6 Analiza SPIN izdelka 

Analiza SPIN je opredeljena kot strateško orodje, s katerim oblikujemo celovite strategije za 

nadaljnje poslovanje. Sestavljena je iz zunanje in notranje analize, kar hkrati omogoča tudi 

vpogled v sedanje in prihodnje vplive na uspešnost podjetja. Uporabna je za vse vrste podjetij 

in enot. Pri notranji analizi se osredinjamo na notranjost podjetja, torej na slabosti in prednosti 

po določenih podskupinah, tj. finančni, kadrovski, tehnološki in organizacijski. Opredelimo 

sedanje lastnosti, da bi ugotovili, katere lastnosti pozitivno ali negativno vplivajo na poslovanje 

in uspešnost podjetja. Pri zunanjem delu analize pa poiščemo priložnosti in nevarnosti zunaj 

podjetja tako za sedanjost kot tudi prihodnost. Namen tega je ugotoviti, katere dejavnosti 

predstavljajo priložnosti ali nevarnosti za uspešno poslovanje podjetja (Devetak 1999, 100). 

Analizo SPIN izdelamo za vsa področja, na katerih poteka proces v podjetju, oziroma za 

zunanje okoliščine, ki vplivajo na delovanje podjetja (dejavnost kot celoto, zakonodajo, 

podjetje kot celoto, podjetnika, marketing – razvojne možnosti panoge in raziskavo tržišča, 

prodajo in strategijo trženja, razvoj proizvoda, nabavo, vodstvo/lastnike/zaposlene, 

organiziranost podjetja, stroje in opremo ter financiranje (E-podjetnik.org 2012). 
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Preglednica 2: Primer analize SPIN 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Kaj dobro naredim? 

 Kaj znam bolje kot drugi? 

 Zaradi česa me drugi cenijo? 

 Kaj moram izboljšati? 

 Kaj znam/delam slabše kot drugi? 

 Na kaj me opozarjajo drugi? 

PRILOŽNOSTI GROŽNJE 

 Katere možnosti razvoja vidim 

zase? 

 Kaj lahko izkoristim za svojo rast? 

 Kje se vidim čez pet, deset let? 

 Katere prednosti lahko spremenim 

v svoje priložnosti? 

 Kaj mi lahko škoduje? 

 Kaj počne konkurenca? 

 Katerim nevarnostim me lahko 

izpostavijo moje slabosti? 

Vir: Sazonov 2007–2013 

Organizacija z analizo SPIN ugotavlja, katere so njene priložnosti in slabosti znotraj podjetja 

ter priložnosti in nevarnosti, ki se pojavljajo v okolju, v katerem podjetje deluje. 

 

3.2.7 Testiranje izdelka na trgu 

Ko ugotovimo, da je izdelek dovolj dober, ga pošljemo na trg med potrošnike, da ugotovimo, 

kakšno je mnenje kupcev o njem. Na vzorcu porabnikov preučimo njihov odziv na trženjski 

splet. Če je izdelek povezan z velikim tveganjem, se odločimo še za poskusno prodajo, če ne, 

začnemo s komercializacijo. Dobro je vedeti, da so raziskave trga pri uvajanju novega izdelka 

pomembne, vendar ne najodločilnejše. Prevladati mora ravnovesje med rezultati raziskav in 

intuicijo izumitelja, ki verjame v uspeh svojega izdelka (Habjanič in Ušaj 1998, 66). 

 

3.2.8 Uvedba izdelka na trg 

Pri testiranju izdelka na trgu zberemo dovolj podatkov, da se lahko odločimo o dokončni uvedbi 

izdelka na trg. Na tej stopnji se soočimo z najvišjimi stroški doslej. Še zadnjič si odgovorimo 

na vprašanja, kdaj, kje, za koga in kako. Odločiti se moramo tudi glede časa vstopa izdelka na 
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trg, pri čemer bo novi izdelek nadomestil starega, oziroma o tem, ali lahko uvedbo novega 

izdelka preložimo, dokler se ne izprazni zaloga starega. 

Zavedati pa se je treba, da se na tej točki proces ne ustavi. Lahko se nam tudi zgodi, da 

proizvodnja steče, trg pa ni navdušen nad novostjo, za kar je lahko razlog tudi, da porabniki, ki 

so bili zajeti v vzorec v fazi testiranja izdelka, niso bili dovolj iskreni (Habjanič in Ušaj 1998, 

66). 

 

3.3 Proizvodni vidik 

Načrtovanje proizvodnje je načrtovanje proizvodnje in proizvodnih procesov v podjetju ali 

industriji. Uporablja se za dodeljevanje sredstev za dejavnosti zaposlenih, material in 

proizvodne zmogljivosti, namenjene za zadovoljevanje potreb in želja različnih strank. Za 

različne vrste proizvodnih metod, kot so posamična, serijska in kontinuirana proizvodnja, je 

značilen poseben tip načrtovanja proizvodnje. Slednje je mogoče kombinirati z nadzorom 

proizvodnje za načrtovanje in vodenje proizvodnje ali pa z vključitvijo v načrtovanje virov 

podjetja. 

 

»Načrtovanje proizvodnje se uporablja v podjetjih v različnih industrijah, vključno s 

kmetijstvom, z industrijo in zabaviščno industrijo« (Wikimedia Foundation, Inc. 2015  b). 

 

3.4 Tehnični vidik 

Ta vidik zajema celotno tehnologijo, ki jo organizacija potrebuje za uspešno delovanje. 

Tehnologija obsega celoto postopkov, ki se odvijajo od začetka do konca proizvodnje izdelka. 

Ne obstaja noben izdelek, ki bi nastal brez tehnologije (Wikimedia Foundation, Inc. 2015 a). 

 

Pri tehničnemu pregledu morajo strokovnjaki dokončni izdelek pregledati in ugotoviti, ali je 

ustrezen ali pa je treba še kaj popraviti oziroma dodati. Šele ko strokovnjaki potrdijo, da izdelek 

izpolnjuje vse zahteve, ga je mogoče poslati na tržišče. S strokovnim preverjanjem se lahko 

doseže visoka kakovost izdelka, pri čemer lahko pride do velikega pozitivnega vidika 

potrošnikov. 
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3.5 Gospodarski vidik 

Gre za upravljanje razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost. Ta vidik se ukvarja z 

izdelavo, distribucijo in s potrošnjo blaga. Vsako podjetje mora preučiti, koliko denarja bo 

porabilo za določena sredstva, pri čemer bo doseglo naslednje cilje: povečanje razpoložljivosti 

sredstev (trgovina, proizvodnja), optimalno izkoriščanje razpoložljivih sredstev (varčevanje, 

tehnološka inovacija) in povečanje donosnosti (distribucija, reklame). Da ne porabimo veliko 

sredstev za celoten proces razvoja in uvajanja izdelka na trg, moramo oblikovati dovolj dober 

tim in razviti poslovno razmišljanje, ki se povečuje z razvojem novih zamisli in organizacijo 

privede do boljšega zaslužka (Wikimedia Foundation, Inc. 2015 d). 

3.6 Povratne informacije kupcev 

Povratne informacije kupcev o izdelku so zelo pomembne za podjetje, vendar se ta premalo 

zavedajo njihovega pomena. Poznamo pet osnovnih pristopov ugotavljanja želja in potreb 

kupcev, in sicer preučitev kazalnikov zadovoljstva kupcev, pridobivanje povratnih informacij 

kupcev, tržne raziskave, usposabljanje zaposlenih, ki so v stiku s kupci, ter druge strateške 

dejavnosti podjetja (Bukovnik 2014, 126). 

Informacije, kaj si kupci mislijo o podjetju in njegovih izdelkih, lahko pridobimo na različne 

načine: z anketnim vprašalnikom, na podlagi reklamacij, pritožb in telefonskih pogovorov. S 

povratnimi informacijami lahko ciljno optimiziramo posamezne procese, s katerimi zanje 

ustvarjamo vrednost (Bukovnik 2014, 102). 

3.7 Poprodajne aktivnosti 

Ko podjetje uvede in proda izdelek na trgu, je narejen šele prvi korak v fazi trženja. Še 

pomembneje je tržni delež ohraniti in ga razširiti. To podjetje doseže tudi s kakovostnimi 

poprodajnimi aktivnostmi, kot so montaža izdelka, brezplačna dostava, servisne storitve, 

pravočasna dobava rezervnih delov in garancijski rok. S kakovostnimi poprodajnimi 

aktivnostmi obdržimo obstoječe kupce, pridobimo nove in povečamo konkurenčnost na trgu. 

Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo kupcev je trenutek, ko se podjetje zave svojih prednosti in 

slabosti. S podaljševanjem garancijskega roka podjetje zmanjša tveganje kupcev. Pogoj za 

uspešno trženje poprodajnih aktivnosti je kakovostna storitev (Potočnik 2000, 91). 

 

Če je storitev slabša od pričakovane, so kupci razočarani in odvrnjeni od ponovnega nakupa. 

Če pa so s storitvijo zadovoljni, se bodo vračali k ponudniku in o podjetju širili dober glas 

(Kotler 1998, 455). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.  

V zaključni nalogi je splošna predstavitev podjetja Ljubljanske mlekarne, d. d.. Predstavljeni 

so cilji in naloge organizacije za uspešno poslovanje ter panoga dejavnosti. 

 4.1  Predstavitev podjetja 

Celoten naziv podjetja je Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d. d.. Sedež je v Ljubljani 

v Tolstojevi ulici. Ljubljanske mlekarne so bile leta 1956 ustanovljene pod imenom Glavne 

zadružne zveze Slovenije. Podjetje je prvo s približno 200 delavci ponudilo kupcem mleko v 

steklenicah, leta pozneje pa so začeli razvijati tudi druge mlečne izdelke: jogurt, smetano, skuto 

in sir. Kmalu zatem so začeli razvijati prve sladolede na palčki, ki so bili tudi prvi sladoledi v 

tistem času. Danes podjetje zaposluje več kot 500 delavcev, ki jih nenehno izobražuje, ker se 

zaveda, da je motivacija največje zagotovilo za to, da so zaposleni zadovoljni in da delajo z 

veseljem, posledično pa so tudi njihovi izdelki kakovostni. 

Podjetje ves čas svojega delovanja zasleduje in tudi ustvarja trende na trgu mleka in mlečnih 

izdelkov v Sloveniji. Med vsemi mlekarnami v Sloveniji odkupijo Ljubljanske mlekarne največ 

domačega mleka in sodelujejo z več kot 2000 slovenskimi kmetijami (Ljubljanske mlekarne, 

d. d. 2015).  

4.2 Panoga dejavnosti 

Najuspešnejše blagovne znamke podjetja so Alpsko mleko, Mu, Ego, Maxim premium in Jošt. 

Vsakodnevno skrbijo za kakovost in varnost izdelkov, poleg tega pa redno posodabljajo opremo 

in skrbijo za varno delovno okolje. Pri tem jih vodita zavzetost njihovih sodelavcev in 

zadovoljstvo kupcev. V Sloveniji jim potrošniki še posebej zaupajo, zato uspešno ohranjajo 

večinski tržni delež. 

Panoga dejavnosti podjetja Ljubljanske mlekarne, d. d., je široka in kakovostna. Zaposleni se 

trudijo z nenehnim razvijanjem česa novega, da so njihove stranke zadovoljne. Pri razvoju 

dejavnosti se trudijo tudi tako, da potrošniki uživajo kakovostne in okusne izdelke, hkrati pa se 

zavedajo, da je to zelo težko doseči, vendar v to vložijo precej truda (Ljubljanske mlekarne, 

d. d. 2015). 
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4.3 Temeljne usmeritve 

Vse njihovo delovanje temelji na poslanstvu, vizijah in vrednotah. Poslanstvo in vizija izražata 

namen obstoja družbe ter jim dajeta usmeritev za poslovanje, kjer pa vrednote jim dajejo 

prepričanja, da jih vodijo na njihovi skupni poti. Njihove vrednote pa so, da so ambiciozni, 

zavzeti in da vse delajo na preprost način (Ljubljanske mlekarne, d. d., 2015). 

 

Poslanstvo in vizija Ljubljanskih mlekarn, d. d., sta podrobneje predstavljena v nadaljevanju 

naloge. 

4.4 Razvojni načrt podjetja 

 

V tem razdelku so predstavljeni poslanstvo, vizija, strategije in cilji obravnavane organizacije. 

Njen cilj je, da bi se s svojimi izdelki dotaknila vseh generacij, da bi njene izdelke stalni 

potrošniki in tudi drugi kupovali vsak dan ter da bi bili vsi porabniki zadovoljni s ponudbo 

izdelkov (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

 

4.4.1 Poslanstvo 

V podjetju z vsakodnevnim spreminjanjem izdelka z novo tehnologijo, z znanjem in izkušnjami 

dosežejo, da so njihovi izdelki zdravi in okusni ter da jih poizkušajo vse generacije in stalno 

posegajo po njih (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

 

4.4.2 Vizija 

Podjetje za predelavo mleka in proizvodnjo mlečnih izdelkov ponuja zanesljive in inovativne 

izdelke. Ljubljanske mlekarne so eno izmed največjih prehrambnih podjetij v Sloveniji, s 

svojimi izdelki pa so osvojile tudi trg Srednje in Jugovzhodne Evrope (Ljubljanske mlekarne, 

d. d., 2015). 

 

 

4.4.3 Cilji in strategije za doseganje ciljev 

Prvi cilj podjetja je na trg pošiljati varne in kakovostne mlečne izdelke. Želja in cilj sta 

osredinjenost na dejstvo, da potrošniki kupujejo varne, kakovostne in okusne izdelke ter da v 

njih uživajo. Doseči vse troje ni niti najmanj preprosto, zato se zaposleni trudijo na vseh 

področjih delovanja podjetja. Razvoj učinkovitih izdelkov temelji na dolgoletnih različnih 

izkušnjah in znanju strokovnjakov. 
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Tudi zunanji strokovnjaki opazijo, kako v podjetju skrbijo za svoje izdelke in jim namenjajo 

posebno pozornost, da so izdelki kakovostni in užitni. Številne nagrade za kakovostne izdelke 

prejemajo tako na domačih kot tudi na tujih trgih. Te nagrade so plod in potrditev njihovega 

dolgoročnega dela, saj sistem zagotavlja varnost izdelkov in postopke preverjanja kakovosti 

nadgrajujejo že leta. 

S politiko kakovosti pa želijo doseči določene cilje, ki zagotavljajo ohranjanje kakovosti 

mlečnih izdelkov (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

Cilji so naslednji (Žnidaršič 2015): 

 

– »delujejo skladno z veljavno zakonodajo na področju varnosti in kakovosti živil ter ravnanja 

z okoljem; 

– zagotavljajo varnost in kakovost živil, pri čemer zagotavljajo varnost in kakovost surovin, 

dodatkov in embalaže; 

– zmanjšujejo vplive na okolje in si prizadevajo za racionalno rabo energentov, pri čemer 

načrtujejo in uvajajo nove tehnologije in izdelke v skladu z načeli varstva okolja, odgovorno 

obvladujejo vse pomembne okoljske vidike in si prizadevajo za racionalno rabo vseh 

energentov; 

– potrjujejo izbiro potrošnikov in zagotavljajo najboljšo kakovost izdelkov, kot jih pričakujejo 

potrošniki njihovih blagovnih znamk; 

– izpolnjujejo pričakovanja potrošnikov, pri čemer zagotavljajo najboljše storitve glede na 

pričakovanja potrošnikov; 

– izbirajo zanesljive dobavitelje ter zagotavljajo zanesljivost dobaviteljev, podizvajalcev in 

dobav; 

– zagotavljajo kakovost za najboljšo ceno in izboljšujejo kakovost in donosnost ter obvladujejo 

odstopanja«. 

 

Da je družba pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, je pomembno, da so v podjetju dobri 

odnosi med zaposlenimi in da so ti v dobrih odnosih tudi s svojimi potrošniki. Ob tem je 

osnovna ideja, da naredijo vse, kar zmorejo, da bi dosegli gospodarnost in naravnanost do 

podjetja in okolja ter s tem pripevali k uspešnosti podjetja. Zato je del strategije vodenja podjetja 

tudi strategija družbene odgovornosti (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

4.5 Blagovne znamke in izdelki 

 

Z blagovno znamko si podjetja zavarujejo lastnino, ki jo ustvarijo in dajo na tržišče. 

Blagovna znamka izdelka je kombinacija znakov, katerih namen je ločevanje nekega izdelka 

podjetja od izdelkov drugih podjetij. V teoriji tržnega komuniciranja ločimo korporativne, 

storitvene in blagovne znamke. Ker so vse tri na trgu, je njihova nadpomenka tržna znamka 

(Fundacion Wikipedia Inc. 2015c). 
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Blagovne znamke Ljubljanskih mlekarn so Mu, Alpsko mleko, Ego, Jošt, Maxim in Sladoledi. 

Vsaka omenjena blagovna znamka združuje določene skupine in podskupine izdelkov, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. 

 

Preglednica 3: Izdelki MU 

MU MU CUISINE MU VITA MU EXTRA MU 

ATHENTIKOS 

sveže mleko siri  jogurtov napitek več vrst jogurta: 

− jogurt Mu 

extra, jagoda 

− jogurt Mu 

extra, višnja 

− jogurt Mu 

extra, 

breskev in 

mango 

− jogurt Mu 

extra, ananas 

in pasijonka 

− jogurt Mu 

extra, 

jabolko in 

cimet 

več vrst jogurta:  

− naravni jogurt 

Mu 

athentikos 

− jogurt Mu 

athentikos 

borovnica 

− jogurt Mu 

athentikos 

jagoda 

naravni 

jogurti 

mozzarelle namazi 

sadni 

jogurti 

Skute maslo 

Skute smetane   

Namazi Maslo  

Siri   

 

Vir: Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015 

 

Blagovna znamka Alpsko mleko se deli v dve podskupini, alpsko mleko in alpsko mleko z 

dodatki, kar pomeni, da so mleku dodani vitamini in minerali ter kalcij, in mleko brez laktoze 

(Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

Blagovna znamka Ego prav tako obsega dve podskupini: Ego in Ego Slim & Vital, obe pa 

vključujeta jogurte različnih okusov (prav tam). 

K sirom prištevamo več podskupin: navadni jošt, lahki jošt, dimljeni jošt, jošt brez laktoze in 

kranjska gavda (prav tam). 

Blagovna znamka Maxim zajema sladolede in ledene kave. Sladolede ponujajo v banjicah in 

tudi kot drobni sladoled. K sladoledom s tradicijo štejemo blagovne znamke Planica, Otočec, 
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Piran, Piran Grand in otroške sladolede lučka, ježek, tom, brrr sveder, brrr jagoda, brrr limona 

in limeta ter mix sladoled (prav tam). 

 

 

5 RAZVOJ IN UVAJANJE NOVEGA IZDELKA OB PRIMERU PODJETJA 

LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D. 

V zaključni projektni nalogi predstavljamo razvoj novega izdelka in njegovo uvajanje na trg ob 

primeru mlečnih izdelkov, ki so na trgu že šestdeset let in ohranjajo odlično tradicijo. V 

Ljubljanskih mlekarnah zaposlene nenehno izobražujejo in jim ponujajo priložnost za njihov 

nadaljnji razvoj, saj se zavedajo, da so zaposleni ključni dejavnik dosežka, da je podjetje med 

najuspešnejšimi in vodilnimi podjetji v Sloveniji. 

5.1 Razvoj novih izdelkov 

Z novo tehnologijo in razvojem izdelkov želijo v podjetju zagotoviti, da bodo na tržišču 

kakovostni izdelki in da bi bili kupci z njimi zadovoljni. Razvoj izdelkov se začne v 

laboratoriju, v katerem izdelke preizkušajo in razvijajo novosti (Ljubljanske mlekarne, d. d. 

2015). 

 

Razvoj novih izdelkov omenjene organizacije je povzet po zadnjem objavljenem poročilu, in 

sicer za leto 2012. Tega leta je podjetje na trgu predstavilo 19 novih izdelkov iz belega programa 

in 17 iz programa sladoledov. Razvoj izdelkov je lani sledil zastavljenim smernicam 

programske strategije, saj so posamezne okuse izdelkov v obstoječih skupinah menjavali 

oziroma dopolnjevali ter vizualno posodabljali izdelke. Preprost koncept varnega zapiranja je 

prispeval k vse večji priljubljenosti plastenke kot embalaže (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2012, 

87). 

 

5.1.1 Oblikovanje tima 

Organizacija pristopi k razvoju novega izdelka na osnovi raziskav trga ter spreminjanja izdelka, 

ki po določenem obdobju preide v fazo upadanja. Ker organizacija stremi k popolni zadovoljitvi 

potrošnikov, je na osnovi raziskav začela spreminjati izdelke in jim dodajati nekatere nove 

sestavine. Direktor podjetja določi vodjo projekta, ki izbere posameznike, da mu pomagajo pri 

izdelavi novega izdelka (zaposleni iz nabave, proizvodnje, logistike in trženjskega 

komuniciranja). Že pred tem je treba izdelati okvirni časovni načrt izvedbe projekta, strategijo 

vodenja in opredeliti osnovne dejavnosti v projektu. Načrt in dejavnosti nato vodja projekta 

predstavi timu in na osnovi predlogov članov jih dopolni. Prva koraka tima sta iskanje zamisli 

in priprava koncepta (Logonder 2013, 87). 
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5.1.2 Iskanje zamisli  

Pri iskanju zamisli se tim osredinja predvsem na želje potrošnikov. Vsako leto pa si prizadevajo, 

da bi njihove ideje oziroma zamisli izhajale iz dolgoročno zastavljenih komunikacijskih 

smernic. Iskanje novih zamisli je redno opravilo, ki prispeva k ohranjanju zvestih potrošnikov 

in pridobivanju novih. To pomeni, da ko opazijo prehajanje nekega izdelka v fazo zasičenosti, 

ga dopolnijo ali ustvarijo povsem novega. Tim, ki je odgovoren za to, deluje po načelu 

viharjenja možganov (angl. brainstorming), po metodi analize problemov in tehnike funkcijske 

analize (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

 

5.1.3 Ocenjevanje analize 

Organizacija nenehno sledi trendom razvoja izdelkov in novim tehnologijam, saj sta tudi 

tehnološka in strojna oprema pomembna dejavnika za ohranjanje kupcev. Vseskozi tudi uvaja 

novo tehnologijo, kar prispeva k razvoju inovativnih izdelkov. Z novo tehnologijo in razvojem 

je zagotovljeno, da so na policah prodajaln kakovostni izdelki, po katerih  potrošniki stalno 

posegajo. Da v podjetju zagotovijo res kakovostne izdelka, še preden jih dajo na trg, se 

udeležujejo tudi sejmov mleka in mlečnih izdelkov, ki potekajo v Gornji Radgoni. Na sejmu 

ponujajo številne izdelke in za vse prejmejo medaljo za odličnost (Ljubljanske mlekarne, d. d. 

2015). 

 

 

5.1.4 Analiza SPIN zunanjega in notranjega okolja podjetja 

Pri analizi SPIN se bomo osredinili na vpliv zunanjega in notranjega okolja, tj. na Ljubljanske 

mlekarne, d. d., njihove potrošnike, dobavitelje in konkurenco. 

Preglednica 4: Priložnosti in nevarnosti (analiza zunanjega okolja) ter prednosti in 

pomanjkljivosti (analiza notranjega okolja) za podjetje Ljubljanske mlekarne, d. d. 

 

PRILOŽNOSTI 

 

NEVARNOSTI 

Uvajanje nove tehnologije v 

proizvodnjo in večja stroškovna 

učinkovitost proizvodnje. 

Podražitev vhodnih surovin. 

 Vstopanje novih konkurentov na slovenski 

trg. 
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Močna koncentracija prebivalstva v 

mestih. 

Določitev okoljskih politik ter veterinarsko-

sanitarnega pravnega reda. 

Ugodni strošek delovne sile. Uvajanje novih zakonov na področju 

prehrane. 

Dodatno izobraževanje zaposlenih. Rast cen naftnih derivatov, posledično tudi 

rast cen plastične embalaže in stroškov za 

storitve prevoza. 

Širjenje na tuje trge. Gospodarsko in politično tveganje. 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

Nova polnilna linija, ki omogoča 

polnjenje plastenk. 

Velikost in kompleksnost podjetja. 

Lastne zmogljivosti za skladiščenje in 

opremo izdelkov. 

Zvišanje stroškov, povezanih z uporabo 

zunanjih virov financiranja. 

Izdelki za posebne prehranske namene 

(izdelki brez laktoze). 

Majhen tržni delež v tujini. 

Uspešno poslovanje s tujino.  

Program GreenLight in usmeritev v 

trajnostni razvoj. 

 

Dobro razvita prodajna mreža.  

 

  Vir: Sivec 2011 

 

Organizacija se trudi z novimi izdelki in idejami ohraniti obstoječe kupce in privabljati nove 

ter se poskuša uveljaviti tudi v tujini. Izdelki Ljubljanskih mlekarn so kakovostni. Največja 

nevarnost za družbo so novi izdelki konkurenčnih podjetij: družba lahko izgubi kupce, če je 

konkurenčni izdelek zanje privlačnejši. Zato se trudijo hitro se odzivati z novimi idejami. 

 

5.1.5 Testiranje na trgu 

Za uspešen razvoj in delovanje podjetja je treba izdelek najprej testirati na trgu. Organizacija 

to počne na dva načina: s promocijami in z oglaševanjem ter z udeležbo na različnih sejmih. 
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Tako ugotovi, kakšen je odziv potrošnikov na novi izdelek, ki ga pošlje na trg. Poleg tega tudi 

ugotovi, ali se izdelek splača poslati na trg ali pa ga je treba še izpopolniti.  

5.1.6 Uvedba izdelka na trg 

Ko v družbi ugotovijo, da so potrošniki zadovoljni z novim izdelkom, ga pošljejo na trg in 

poskušajo čim dlje tam obdržati ter tako ohranjati stalne kupce in pridobivati nove. Mnenja in 

želje potrošnikov so za Ljubljanske mlekarne pomembni. Če se ugotovi, da potrošniki z nekim 

novim izdelkom niso zadovoljni, poskušajo z novo idejo oziroma izdelku spremenijo 

malenkosti, ki po mnenju potrošnikov predstavljajo pomanjkljivost. Pri uvajanju izdelka na trg 

sledijo tudi načinu komuniciranja. 

5.2 Uvajanje in razvoj izdelka 

 

V tem razdelku so predstavljeni ciljni trgi in segmentacija družbe, njene diskontne prodajalne, 

cena in prodajni pogoji, distribucija in prodajne poti ter trajnostni razvoj. 

5.2.1 Ciljni trgi in segmentacija 

Ljubljanske mlekarne, d. d., so usmerjene na štiri različne ciljne trge, ki so omenjeni v 

nadaljevanju. Skupino Ljubljanske mlekarne, d. d., sestavljajo družba Ljubljanska mlekarna, 

d. d., ki ima odvisne družbeF v tujini, in sicer na Hrvaškem v Zagrebu ter v Bosni in 

Hercegovini v Tuzli, trgovsko podjetje Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Zagreb, in proizvodno 

podjetje Prerada i promet mlijeka, d. d., Tuzla. Poleg tega ima še trgovsko podjetje DOOEL v 

Skopju v Makedoniji. 

Preglednica 5: Skupina Ljubljanske mlekarne, d. d. 

Ljubljanske 

mlekarne, d. d. 

Ljubljana, Slovenija 

Prerada i promet 

mlijeka, d. d. 

Tuzla, BiH 

Ljubljanske 

mlekarne, d. o. o. 

Zagreb, Hrvaška 

Ljubljanske 

mlekarne, DOOEL 

Skopje, Makedonija 

Obvladujoča družba Odvisna družba 

Delež: 96,03 % 

Odvisna družba 

Delež: 100 % 

Odvisna družba 

Delež: 100 % 

 

Vir: Ljubljanske mlekarne, d. d. 2012 

 

Segmentacijo trga v predstavljeni organizaciji izvajajo tako, da lahko zadovoljijo želje in 

potrebe kupcev, zato pozornost namenjajo promoviranju in anketiranju potrošnikov. Tako 

pridobijo povratne informacije o tem, kaj si njihovi potrošniki želijo. 
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5.2.2 Diskontne prodajalne 

Ljubljanske mlekarne, d. d., ponujajo celotni asortiment svojih izdelkov v diskontnih 

prodajalnah v Ljubljani in Mariboru. V Ljubljani poleg lastnih izdelkov ponujajo tudi izdelke 

drugih slovenskih živilskih podjetij. V diskontnih prodajalnah Ljubljanskih mlekarn ponujajo 

upokojencem dvakrat mesečno desetodstotni popust (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2015). 

5.2.3 Cena in prodajni pogoji 

Pri ceni in prodajnih pogojih je treba upoštevati, da lahko pride do gospodarskih in finančnih 

posledic, ki lahko pozneje vplivajo na vedenje potrošnikov in hkrati na dogajanje v zvezi z 

mlekom in mlečnimi izdelki na trgu; pri tem mislimo na spremembe nakupnih navad, zaostrene 

gospodarske razmere, ki lahko neugodno vplivajo na kupno moč. Spodbudno je, da se je 

zadovoljstvo potrošnikov leta 2012 dvignilo, značilni so tudi pritiski po znižanju cen ter plačilna 

nedisciplina, likvidnostne težave in slabe bonitetne ocene. 

V Ljubljanskih mlekarnah so opazili, da se v zadnjih nekaj letih cene in količine izdelkov hitro 

spreminjajo ter da je cena mleka čedalje bolj nepredvidljiva.  

Ljubljanske mlekarne se uveljavljajo tako v lokalnih kot tudi v mednarodnih nabavnih tokovih. 

Večina materiala za proizvodnjo je iz tujine, predvsem iz držav Evropske unije, večina 

dobaviteljev energentov in storitev pa je iz lokalnega okolja (Ljubljanske mlekarne, d. d. 2012). 

5.3 Namen raziskave 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako osebe različnih starosti in iz različnih okolij sprejemajo 

nove izdelke, ki se pojavijo na trgu.  

5.4 Izvedba raziskave 

V raziskavo je bilo vključenih 100 anketirancev, od tega 80 iz obalno-kraške regije in 20 iz 

štajerske regije. V anketi, ki je bila anonimna, so sodelovali anketiranci, stari od 18 do 80 let. 

Predvidevali smo, da bo mlajša generacija bolj naklonjena uvajanju več novih izdelkov na trg, 

medtem ko bo starejša proti razvoju in uvajanju vedno več novih izdelkov, kar smo z rezultati 

raziskave tudi potrdili. Omejen pa je bil tudi nakup novih izdelkov, ko pridejo na trg, in sicer 

glede na njihov dohodek. Večina prejema minimalno plačo, zato si ne more privoščiti vedno 

novih izdelkov, ki pridejo na trg. Podatki anketirancev so ostali anonimni. 
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6 PREDLOGI 

Podjetje Ljubljanske mlekarne, d. d., je v Sloveniji in tudi na Hrvaškem zelo prepoznavno 

zaradi kakovostnih mlečnih izdelkov. Zaposleni v podjetju stremijo k temu, da so potrošniki z 

njihovimi izdelki zadovoljni ter da s kakovostnimi in vedno novimi ponudbami ohranjajo stalne 

kupce ter pridobivajo tudi nove. Da bi lahko Ljubljanske mlekarne, d. d., z novimi mlečnimi 

izdelki ostale vodilne na trgu, se morajo zaposleni nenehno izobraževati, prav tako pa je treba 

ves čas skrbeti za uvajanje nove proizvodne tehnologije, da jih konkurenčna podjetja ne 

prehitijo. Glede na to, da so Ljubljanske mlekarne, d. d., s svojimi izdelki in blagovnimi 

znamkami prepoznavne po vsej Sloveniji in tudi zunaj njenih meja, zlasti na Hrvaškem, v Bosni 

in Hercegovini ter Makedoniji, bi podjetje lahko poskušalo prodreti tudi na druge tuje trge. 

Za izdelke je treba skrbeti takrat, ko se uvajajo na trg in ko je njihova prodaja na vrhuncu, če 

želimo, da dalj časa ostanejo na trgu in da jih konkurenčni izdelki ne presežejo. Podjetja morajo 

novi izdelek, ki ga bodo uvedla na trg, zaščititi, da ga konkurenca ne posnema in ne pošlje na 

trg enakega. Izdelki na trgu se lahko ponovijo, vendar z drugačnimi lastnostmi ter z 

malenkostnimi razlikami glede na konkurenčne. 

Izdelke lahko bolje razvijamo, ko opazimo, kaj potrošnik išče in kaj bi pri izdelku lahko bilo 

boljše od konkurenčnega. Izdelek mora biti predvsem kakovosten, da je za kupca privlačnejši 

od konkurenčnega. V razvoj novega izdelka je nujno treba vključiti potrošnika, torej upoštevati 

njegove želje in potrebe, poleg tega je treba ustanoviti tim, v katerega so vključeni strokovnjaki 

za razvoj izdelka. Poleg tega je pomembno, da ko izdelek pošljemo na trg, precej časa vztrajamo 

pri njegovem uvajanju, predvsem pa pri njegovi rasti, saj je v tej fazi novi izdelek 

najdobičkonosnejši.  

Izdelke najbolje razvijemo, ko tim podjetja deluje skladno, torej ko se člani tima med seboj 

posvetujejo ter drug drugemu pomagajo ter nasvetujejo. 

Podjetje se mora zavedati, da potrošnik raje poseže po cenovno ugodnejših izdelkih, še posebej, 

če opazi, da podjetje pri določeni starostni skupini dela izjemo. Treba je razmišljati o vseh 

starostnih skupinah populacije, se jim prilagajati in usklajevati ugodnosti tako, da so 

enakovredne za vse potrošnike. 

 

 

 

 

 



29 

7  SKLEP 

Podjetja, ki želijo biti uspešna, nenehno stremijo k razvoju novih izdelkov. Ker so zahteve 

kupcev vse večje in ker je konkurenčni boj velik, se v podjetjih zavedajo, da so novi izdelki 

pogoj za njihovo uspešno poslovanje in preživetje. Če želimo nenehno izboljševati izdelke 

oziroma razvijati nove, se moramo zavedati, da to zahteva veliko denarnih vložkov, tehnološko 

dovršeno opremo in ustrezno tržno komuniciranje.  

Namen naloge je bil preučiti proces in razvoj novih izdelkov na trgu. Pri tem nam je bila v 

pomoč literatura različnih avtorjev. Ugotovili smo, da so si njihova mnenja med seboj podobna. 

Obravnavani avtorji večinoma poudarjajo, da so mnenje, želje in potrebe potrošnika na prvem 

mestu. Če želijo podjetja uspeti in biti pred konkurenco, se torej morajo osredinjati na 

potrošnika. Podjetja morajo novi izdelek, preden ga pošljejo na trg, promovirati in tržiti, da 

ugotovijo odziv in mnenje potrošnika. Če izdelek potrošniku ne ustreza, ga v podjetju lahko še 

dopolnijo glede na potrebe in želje potrošnika ter ga šele nato pošljejo na trg. 

 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo preučili razvoj in uvajanje novih izdelkov 

ob primeru Ljubljanskih mlekarn, d. d.. V tej poslovni organizaciji namreč izdelke nenehno 

izpopolnjujejo in razvijajo nove na osnovi želja in potreb potrošnikov. Kupci so zanje na prvem 

mestu, zato jih z razvojem in dopolnitvijo izdelkov nenehno zadovoljujejo ter tako ohranjajo 

stalne kupce in pridobivajo nove. Zaposleni v organizaciji se zavedajo, da izobraževanje, 

prijaznost in komunikativnost med zaposlenimi prispevajo k boljšemu načinu dela. 

 

Ob koncu lahko glede na naše ugotovitve sklenemo, da morajo podjetja, če želijo biti pred 

konkurenco, pravočasno poslati na trg inovativne izdelke, ki so okolju prijazni in energijsko 

varčni. Inovativni izdelki so namreč edino jamstvo, da podjetje preživi oziroma raste in se 

razvija. 

Sklenemo lahko, da je treba inovativne izdelke razviti pravočasno in da morajo biti okolju 

prijazni. Vedno pa je treba stremeti k temu, da je potrošnik z izdelkom zadovoljen, saj je to 

jamstvo, da bo podjetje na trgu obstalo. 
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Priloga 1 

Anketni vprašalnik 

Z anketnim vprašalnikom nameravamo ugotoviti, kako se odjemalci odzivajo na nove izdelke 

in kakšen je vpliv novih izdelkov nanje. Odgovori bodo prikazani na grafih z deleži v odstotkih, 

pri samostojnih odgovorih pa bodo podani najpogostejši odgovori potrošnikov. 

 

OSEBNI PODATKI 

1. Spol: 

o moški 

o ženski 

 

2. Starost:  

o do 20 let 

o od 20 do 30 let 

o od 31 do 40 let 

o od 41 do 50 let 

o 51 in več let 

 

3. Osebni dohodek anketiranega: 

o od 500 € 

o od 501 do 800 € 

o od 801 do 1200 € 

o 1201 in več €  

 

4. Ali v trgovini opazite nove izdelke? 

o Da. 

o Ne. 

o Ne vem.  

 

5. Kako ste zadovoljni z novimi izdelki, ki se pojavijo na trgu? 

o Zelo. 

o Nisem zadovoljen/-na. 

o Zadovoljen/-na sem. 

o Niso mi všeč. 

o Drugo: ____________________ 

 

6. Na kakšen način izveste za nove izdelke na trgu? 

o Z degustacijami/s promocijami. 

o Od prijateljev. 

o V spletu. 
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o Iz televizijskih oglasov. 

o Drugo: ______________________________ 

 

7. Ko izveste za nove izdelke, vas to takoj motivira k temu, da jih kupite? Zakaj? 

_______________________________________________________________ 

8. Kolikokrat posežete po povsem novih izdelkih? 

o Vedno. 

o Nikoli. 

o Redko. 

o Pogosto. 

 

9. Se vam zdi, da je novosti vedno preveč? 

o Ne. 

o Vedno premalo. 

o Vedno preveč. 

o Ravno prav. 

 

10.  Kaj najprej opazite pri novem izdelku? 

o Ceno. 

o Kakovost. 

o Proizvajalca. 

o Embalažo. 

o Drugo: ______________________ 

 

11. Komu bi najprej priporočili novi izdelek, če bi bili z njim zadovoljni? 

o Sorodnikom. 

o Prijateljem. 

o Znancem. 

o Sodelavcem. 

o Nikomur. 

 

12. Katere težave zaznate pri novih izdelkih? Kaj menite o tem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Graf 1: Spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Starost 
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Graf 3: Dohodek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Novi izdelki v trgovini 
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Graf 5: Zadovoljstvo z novimi izdelki 
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Graf 6: Poizvedba glede novih izdelkov na trgu 

Pri sedmem vprašanju potrošniki predstavijo svoje mnenje. Najpogostejši odgovori so, da 

izdelke kupujejo, ker jih želijo poskusiti, zaradi priporočila prijateljev in radovednosti. Kupijo 

pa jih tudi, če so jim všeč ali če je dobra reklama, pride pa tudi do negativnih odgovorov, da 

izdelkov ne kupujejo, dokler ne vidijo, kako se nanje odzovejo drugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Nakup povsem novih izdelkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Novosti 
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Graf 9: Novi izdelki 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf 10: Zadovoljstvo z novimi izdelki 
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Glede na anketni vprašalnik lahko opredelimo, da je pri anketiranju sodelovalo največ žensk. 

Anketiranci so bili večinoma stari od 20 do 30 let, njihov najvišji dohodek pa je bil v razponu 

od 501 do 800 evrov. Velika večina anketirancev je pritrdila, da opazijo nove izdelke, ki pridejo 

na tržišče oziroma v trgovino. 58 odstotkov anketirancev je zelo zadovoljnih z novimi izdelki, 

23 odstotkov vprašanih ni zadovoljnih, deset odstotkov je zadovoljnih in devetim odstotkom 

anketirancev novi izdelki niso všeč. Za nove izdelke na trgu potrošniki izvejo večinoma v spletu 

in televizijskih oglasih. Kljub temu da so zelo zadovoljni z novimi izdelki, redko posegajo po 

njih. Menijo tudi, da je novosti vedno preveč, pri izdelku pa najprej opazijo ceno. Če bi bili z 

izdelkom zadovoljni, bi ga najprej priporočili prijateljem. 

 

 

 

 


