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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljena konkurenčna prednost podjetja Mik, d. o. o., na 

osnovi njegovih inovativnih produktov. Mik, d. o. o., je eno izmed vodilnih slovenskih 

podjetij na področju proizvodnje PVC-, ALU- in lesenega stavbnega pohištva ter ponudnik 

celovitih rešitev za zasteklitve objektov. V nalogi smo na podlagi teoretičnih izhodišč 

obravnavali inovacije podjetja, raziskali konkurenčne prednosti in slabosti ter možnosti za 

nadaljnji razvoj. Opredelili smo splošne pojme in definicije, opravili analizo SPIN podjetja ter 

na podlagi rezultatov prišli do določenih ugotovitev.  

Ključne besede: podjetje, management, Mik, d. o. o., invencija, inovacija, konkurenčna 

prednost, inovativnost, Mikrovent.  

SUMMARY 

This final project thesis presents the competitive advantage of company Mik, d. o. o. by their 

innovative products. Mik, d. o. o. is one of the leading Slovenian companies on the area of 

production of PVC-, ALU- and wooden furniture and provider of solutions for glazing 

buildings. On the theoretical basis we discussed the company innovations, explored the 

competitive advantages/disadvantages and opportunities for further development. We defined 

the general terms and definitions, made a analysis SPIN of the company and on the basis of 

results we came to certain findings.  

Key words: company, management, Mik, d. o. o., invention, innovation, competitive 

advantage, innovativeness, Mikrovent.  
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1 UVOD 

Zaradi trenutnega stanja na trgu, vedno večje in močnejše konkurence ter novih pristopov in 

modelov, ki jih podjetja uporabljajo za preboj na trg in pridobivanje vse večjega tržnega 

deleža, je ena izmed glavnih vrednot postala inovativnost.  

Z inovacijami se srečujemo na vsakem koraku. Življenja brez televizije, pametnih telefonov, 

avtomobilov, računalnikov in ostalih tehnoloških inovacij si več ne znamo predstavljati.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Inovacije se razvijejo iz invencij oziroma novih idej in zamisli podjetja, ki jih opredeli kot 

obetavne za nadaljnji razvoj. Tako inovacija nastane šele takrat, ko jo podjetje razvije do 

uporabnosti in jo kupci na trgu sprejmejo (SIZ 2004, 94). 

Uspeh podjetij tako postaja čedalje bolj odvisen od proizvajanja in ustvarjanja privlačnih, 

inovativnih in uporabnih proizvodov in storitev. Kupcem danes cena ne predstavlja 

najpomembnejšega kriterija, da se odločijo za izbran izdelek ali storitev. Pri odločitvi za 

nakup so pomembne kakovost, funkcionalnost in inovativnost.  

Med inovativna podjetja sodi tudi podjetje Mik, d. o. o., iz Vojnika, ki se ukvarja s 

proizvodnjo, prodajo in vgradnjo PVC-, ALU- in lesenega stavbnega pohištva. V podjetju se 

zavedajo, da so za pridobitev konkurenčne prednosti, obstoj na trgu ter dvig tržnega deleža 

potrebni kvalitetni in inovativni izdelki. V razvojni strategiji podjetja je mogoče zaslediti, da 

želijo postati vodilni proizvajalec in ponudnik PVC-, ALU- in lesenih okenskih sistemov ter 

ponudnik celovitih rešitev za zasteklitev človeku prijaznih prostorov v jugovzhodni Evropi 

(MIK 2013). 

V zaključni projektni nalogi smo se v teoretičnem delu posvetili konkurenčni prednosti, 

invencijam, inovacijam, njihovemu nastanku, pomembnosti in vplivu le-teh na podjetja. 

Raziskali smo, katere vrste inovacij poznamo ter katerih se podjetja v praksi v največji meri 

poslužujejo. Predstavili smo razlike med invencijami in inovacijami ter se posvetili 

njihovemu nastanku v podjetju.  

V empiričnem delu smo opisali podjetje Mik, d. o. o.. Predstavili smo delovanje podjetja, 

vizijo, njihove izdelke ter kratkoročne in dolgoročne cilje. Podrobneje smo se posvetili 

inovacijam, zakaj je do njih prišlo, s kakšnimi težavami se je podjetje soočalo pri vpeljavi le 

teh, kakšne koristi so inovacije prinesle podjetju in njegovi blagovni znamki. Nekaj besed 

smo namenili tudi nagradam, ki jih je podjetje prejelo na podlagi inovacij. Prikazali smo kako 

so inovacije izboljšale njihove produkte ter kakšen vpliv so imele na podjetje, njegovo 

poslovanje in okolje. S pomočjo intervjuja z vodjo marketinga smo prišli do določenih 

odgovorov, ki so nam bili v pomoč pri iskanju vzporednic z teoretičnimi izhodišči.  
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Osnovni obravnavan problem v zaključni projektni nalogi je bil, kako lahko izbrano podjetje 

v panogi proizvodnje in prodaje stavbnega pohištva s pomočjo inovativnih izdelkov dosega 

konkurenčnost na trgu in s tem omogoča rast, razvoj in obstoj organizacije v prihodnosti. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati literaturo s področja inoviranja in 

konkurenčnosti, opisati osnovne pojme s tega področja kot so invencija, potencialna 

inovacija, inovacija, konkurenčna prednost ter predstaviti njihove značilnosti, podobnosti in 

razlike. Raziskali smo vrste inovacijskih strategij ter na podlagi primera iz izbranega podjetja 

ugotavljati vplive inovacij na podjetje in njegovo okolje. Prikazali smo, kako lahko podjetje z 

inovativnostjo dosega dobre rezultate na slovenskem in tujem tržišču. Z znanjem, ki smo ga 

pridobili na fakulteti, smo raziskali ter predstavili poslovanje podjetja Mik, d. o. o., ter 

njihove inovativne izdelke, ki so podjetje pripeljali v sam vrh slovenskih proizvajalcev 

stavbnega pohištva.  

V zaključni projektni nalogi smo predstavili teoretična izhodišča o inovacijah, razvoju v 

podjetjih, konkurenčnosti in trendih na trgu.  

Na praktičnem primeru smo prikazali, da je za uspešno krmarjenje na trenutnem nestabilnem 

in hitro spreminjajočem se trgu inovativen produkt lahko ključni dejavnik, ki podjetju prinaša 

prepoznavnost, prodajo, dobiček in obstoj na trgu. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili sledeče metode: 

- metoda deskripcije, s katero smo pojasnili in opisali osnovne pojme, pojave, dejstva, 

- metoda zbiranja podatkov in eksternih virov (strokovne literature), 

- primerjalna metoda, ki nam je bila v pomoč pri primerjavi dejstev in pojmov, 

- metoda kompilacije, s katero smo vnašali že tuje ugotovitve, raziskovanja in sklepe ter z 

njimi podkrepili naša spoznanja oziroma dejstva iz prebrane literature, 

- metoda študije primera na primeru podjetja v panogi proizvodnje in prodaje stavbnega 

pohištva, 

- metoda izvedbe intervjuja z zaposleno osebo v podjetju Mik, d. o. o., s katero smo 

pridobili odgovore na zastavljena vprašanja ter z njimi podkrepili naše ugotovitve, ki smo 

jih pridobili s prebiranjem strokovne literature, 

- metoda zbiranja slikovnega gradiva za lažjo razlago strokovnih pojmov,  

- analiza SPIN, 

- sinteza spoznanj. 
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Nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. Teoretični del naloge je temeljil na 

pregledu literature in dokumentacije iz področja managementa proizvodnje in inoviranja ter 

uspešnem lansiranju novih produktov na trgu. Na podlagi prebrane strokovne literature smo 

razložili osnovne pojme, analizirali in primerjali spoznanja iz literature ter ugotavljali 

povezave. 

V empiričnem delu smo predstavili podjetje Mik, d. o. o., njegovo zgodovino in razvoj, vizijo, 

izdelke in inovacije. Podrobneje smo se posvetili inovacijam podjetja, zakaj je do njih prišlo 

ter s kakšnimi problemi se je podjetje soočalo pri uresničevanju le teh. Podjetje smo tudi 

podrobneje analizirali z metodo SPIN. Pri tej analizi smo ugotavljali prednosti, slabosti, 

nevarnosti in priložnosti podjetja Mik, d. o. o..  

V veliko pomoč nam je bila tudi poslovna dokumentacija − letna poročila podjetja. Raziskali 

smo tudi probleme in tveganja pri inoviranju in predstavili, kako jih podjetje obvladuje. Z 

vodjo marketinga v podjetju smo opravili intervju in s pomočjo odgovorov prišli do določenih 

zaključkov. Za lažji prikaz smo uporabili slikovno in grafično gradivo.  

1.3.1 Predpostavke 

Pri izdelavi naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

− predpostavljamo, da lahko podjetje z razvojem in trženjem inovativnih izdelkov dosega 

konkurenčnost in povečanje tržnega deleža, kar smo v tej nalogi tudi raziskali, 

− predpostavljamo interes podjetja za spremembe na področju razvoja nadaljnjih 

inovativnih izdelkov,  

− predpostavljamo, da je management izbranega podjetja zainteresiran za raziskave na tem 

področju, saj bo ugotovitve lahko vključil v nadaljnji razvoj inovativnih produktov. 

1.3.2 Omejitve 

Pri pisanju naloge smo si postavili naslednje omejitve: 

− v empiričnem delu smo se osredotočili na konkurenčne prednosti podjetja Mik, d. o. o.,  

− uporabili smo podatke o podjetju Mik, d. o. o., ki niso poslovna skrivnost in so dostopni 

na svetovnem spletu,  

− omejena sposobnost enega raziskovalca v času izdelave te raziskave (od junija do 

septembra 2015). 
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2 INOVACIJA IN KONKURENČNA PREDNOST 

Brez inovacij si na današnjem zahtevnem trgu podjetja težko ustvarijo prednost pred 

konkurenco, zato je še posebej pomembno kakšen pristop ima vodstvo podjetij do novosti. 

Vse več podjetij se zaveda, da je za uspešno nastopanje na trgu inovativnost pomemben 

faktor. Ta ne prinaša zgolj večjih prihodkov od prodaje, temveč tudi druge konkurenčne 

prednosti, ki so ključne za dolgoročno uspešnost podjetja.  

2.1 Invencija 

Invencija je vsaka nova zamisel oziroma ideja, ki rešuje problem ali nerešeno potrebo. Za 

invencijo je značilno, da se v prihodnosti ne izkaže vedno kot uporabna, saj je zgolj rezultat 

raziskovalnega dela. Lahko gre za nov proizvod, optimizacijo že obstoječega, storitev ali 

proces (Imamidejo 2015). 

Invencija je lahko nekaj radikalno novega, lahko pa samo na nov način uvede že znane rešitve 

v uporabo ali pa ustvari neko novo potrebo na trgu. Pogosto se invencija zaščiti s patentom. V 

poslovnem smislu je invencija strošek. Z obvladovanjem inovacijskih procesov želimo, da 

invencija postane investicija in pridobi neko vrednost na trgu (Energos 2012). 

Invencija velja za neko novo idejo, ki še ni podprta s strani raziskav ali testiranj. Gre zgolj za 

novo zamisel, ki bi lahko bila perspektivna za ustvarjanje novega ali optimizacijo že 

obstoječega produkta ali storitve. S tehničnega vidika je invencija zamisel nove naprave, 

proizvodnega postopka ali uporabo proizvodov v nove namene. Le majhen odstotek invencij 

v inovacijskem procesu na koncu preide v inovacijo, zato je potrebnih veliko idej oziroma 

invencij, da na koncu obrodijo sadove. 

Izmed tistega delčka vseh invencij, ki so po vsebini tehnično-tehnološke in obetajo možnost 

za industrijsko uporabo ter so tako dognane, da jih patentirajo, torej zaščitijo svojo pravico do 

morebitne kasnejše koristi od njih, postane inovacija samo 1 %. Izmed invencij, ki se ne 

iztečejo v korenite spremembe, ampak v drobne izpopolnitve pa jih uspe 7 % (Baza zapiskov 

b. l.).  

Likar (2006, 74−75) je invencije razdelil na sistem zaprtega in odprtega tipa. 

Pri sistemu zaprtega tipa gre za izboljšave, ki jih uvajamo znotraj zaprtega sistema, kar 

pomeni, da poznamo vse parametre sistema in lahko natančno predvidimo učinke invencije. 

Pri zaprtem tipu lahko za primer vzamemo spremembo proizvodnega procesa, kjer bomo z 

vpeljavo invencije povečali kapacitete ali kvaliteto izdelkov, zmanjšali reklamacije, zaloge ali 

pa prihranili surovine.  
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Pri odprtem sistemu pa naletimo na preveč neznank, da bi lahko natančno predvideli učinke. 

Zato je ocena rezultatov nezanesljiva, saj s stopnjo zamisli in idej raste število neznank.  

2.2 Potencialna inovacija 

Potencialna inovacija je do uporabnosti dognana invencija, ki pa še ni dala nove koristi, ki bi 

bila potrjena na trgu. Gre zgolj za rezultat razvoja, ki je predstavljen v obliki prototipa ali 

uspešno izvedene testne proizvodnje. Potencialne inovacije ne predstavimo širši javnosti, saj 

ne gre za končni izdelek. Preden preide v inovacijo jo podjetja pogosto zaščitijo, naprimer v 

obliki patenta (Imamidejo 2015).  

Potencialna inovacija nastane, ko spoznamo, da ima izbrana invencija potencial postati nekaj 

več kot le predlog in se odločimo za njeno podrobnejšo analizo, razvijanje, dopolnjevanje in 

vpeljavo. Potencialne invencije imajo dobre možnosti, da se transformirajo v inovacije. 

Potencialna inovacija tako označuje tisto stopnjo razvoja invencije, kjer ima novost že vse 

lastnosti za praktično uporabnost, ni pa še našla odjemalcev, zato do sedaj še ni prinesla 

koristi (Mulej idr. 2008, 197).  

2.3 Inovacija 

Inovacije je vsaka uporabna novost, ki na trgu vzbudi zanimanje kupcev. Z njo pridobimo 

večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti ali izboljšanja delovanja že znanega izdelka. 

Inovacija lahko vpliva na nižanje stroškov in dvig ugleda podjetja. Je rezultat razvojno-

raziskovalnega dela, pri katerem je za realizacijo na trgu potreben celovit poslovni pristop 

(Imamidejo 2015). 

Inovacije se razvijejo iz invencij oziroma novih idej in zamisli podjetja, ki jih opredeli kot 

obetavne za nadaljnji razvoj. Tako inovacija nastane šele takrat, ko jo podjetje razvije do 

uporabnosti in jo kupci na trgu sprejmejo (SIZ 2004, 94). 

Že Joseph Schumpeter, ki velja za enega prvih teoretikov v podjetništvu, je zapisal, da je 

pravzaprav podjetništvo neke vrste inovacija, podjetnik pa inovator, ki z novostmi kreativno 

uničuje obstoječe ravnotežje na trgu in to ravnotežje prestavlja drugam. Tako pri podjetništvu 

ne gre samo za razvoj, organizacijo, proizvodnjo in trženje, ampak predvsem za spremembe. 

Te pa ustvarjajo podjetniki sami ali pa jih opazijo na trgu in izkoristijo v svoj prid (PRONET 

2015). 

Poznamo več vrst inovacij:  

− inovacija proizvoda (se kaže kot nov izdelek/storitev ali kot izboljšava že obstoječih 

izdelkov/storitev), 

− inovacija procesa (se kaže kot izboljšava določenega procesa v organizaciji), 
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− inovacija v upravljanju (se kaže kot izboljšava v vodenju organizacije),  

− inovacija v trženju (vključuje celotno funkcijo promocije izdelkov/storitev, njihovo 

distribucijo ter oblikovanje cen) (Iforest 2010). 

Inovacija je vsaka novost, katere koristnost se potrdi na trgu. Lahko je nova ideja, nov 

proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami, ki prinaša 

večjo uporabnost, rešuje nek problem in zadovoljuje določene potrebe kupcev (Podjetniški 

portal 2015).  

Inovacije pa niso zgolj novi tehnološki dosežki, ki se pojavijo v obliki novega produkta, ki 

ljudem do tedaj ni bil poznan. Če podjetje ponuja edinstven izdelek ali storitev je konkurenci 

težje ohraniti prednost na trgu, ki temelji zgolj na ceni (Education Portal 2015). 

 Vire inovacij lahko delimo na notranje in zunanje. Med notranje prištevamo: 

− strukturne spremembe v industriji in na trgu, 

− izboljšave v proizvodnem procesu, 

− izboljšave v poslovnem procesu (Podjetniški portal 2015).  

Med zunanje vire inovacij pa prištevamo: 

− spremembe v nazorih populacije, 

− nova znanstvena odkritja, 

− demografske spremembe (Podjetniški portal 2015).  

Inovacija izdelkov je največkrat najočitnejši vir prihodka organizacije, hkrati pa omogoča tudi 

zaščito ter izboljšanje kakovosti in znižanje stroškov. Izboljšani in spremenjeni izdelki so še 

posebej pomembni za dolgoročno poslovno rast (Podjetniški portal 2015). Poleg nizke 

oziroma konkurenčne cene je potrebno ponuditi še kakšen dodaten razlog za nakup 

(preprostejšo zasnovo, boljše tehnološke zmožnosti ali dodatne funkcije) (Education Portal 

2015). Lahko gre le za manjše izboljšave oziroma spremembe, ki določen produkt ali storitev 

izboljšajo in ponudijo uporabniku enostavnejšo in efektivnejšo izkušnjo. Podjetja za obstoj na 

domačem in globalnem trgu morajo stremeti k razvoju inovacij, zato v te namene investirajo 

velika finančna sredstva. Zavedajo se, da na trenutno spreminjajočem se nestabilnem trgu 

brez inovativnosti na dolgi rok ne bodo mogla preživeti. 

2.4 Konkurenčna prednost 

Pojem konkurenčnost kot izpeljanka besede konkurenca pomeni lastnost oziroma značilnost 

nečesa, kar je konkurenčno. V literaturi veliko avtorjev opredeljuje konkurenčnost podjetja 

kot zmožnost ohranjanja ter povečanja njegovega tržnega deleža glede na druga konkurenčna 

podjetja v panogi. Nekateri avtorji pa konkurenčnost opredeljujejo kot sposobnost podjetja, da 

na svetovnem trgu oblikuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, katerih lastnosti oblikuje bolj 

privlačno in pod bolj ugodnimi pogoji kakor konkurenti doma in v tujini (Čater 2003, 10). 
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Konkurenca je temeljna značilnost trgov. Nastane zaradi spopada interesov ekonomskih 

subjektov, ki lahko nadomestijo drug drugega na trgu. Da pride do konkurence, moramo 

vključiti ekonomske subjekte, kupce in prodajalce, ki morajo stremeti za čim večjim 

dobičkom, na drugi strani pa morajo tako kupci kot prodajalci biti sposobni vsaj delno 

nadomeščati in izpodrivati drug drugega s trgov, kjer delujejo. To sta pogoja za delovanje 

konkurence. Ta se oblikuje šele takrat, ko se kupec lahko sreča še vsaj z enim prodajalcem, ki 

je sposoben z vidika kupca nadomestiti prvega (Tajnikar 2003, 145). 

Pojem konkurenčne prednosti Hyvoenen opredeljuje kot položaj na trgu, ki si ga podjetje 

ustvari glede na konkurenco v panogi. Pilling vidi bistvo konkurenčne prednosti v ustvarjanju 

pozicijske prednosti, ki kasneje vodi do večje uspešnosti podjetja (Čater 2003, 11).  

Konkurenčno prednost razumemo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupcev, gledano 

relativno v primerjavi s konkurenti. Kot glavne pojavne oblike konkurenčne prednosti je treba 

izpostaviti predvsem nižje cene in diferenciacijo glede na konkurente, pri čemer lahko slednjo 

še naprej razdelimo na prednost v obliki odličnega proizvoda ali storitve, celovitosti ponudbe, 

hitrega zadovoljevanja potreb kupcev, prilagodljivosti pri zadovoljevanju njihovih potreb in 

pozitivne podobe podjetja v očeh kupcev (Čater 2007).  

Če želi biti podjetje dolgoročno uspešno na trgu, mora dosegati določeno konkurenčno 

prednost. Da pa jo lahko doseže, je nujen obstoj določenih osnov, kot so zunanje osnove, 

znanje, sposobnosti in viri. Ena izmed temeljnih osnov za obstoj konkurenčne prednosti 

podjetja je ta, da kupci zaznavajo neko vrednost njegovega proizvoda ali storitve, ki je pri 

konkurenčnem podjetju ne vidijo. Konkurenčna prednost ni nekaj stalnega ali 

nespremenljivega, zato morajo podjetja stalno iskati nove konkurenčne prednosti in stalno 

zagotavljati neko novost v primerjavi s konkurenco. Le trajnejša konkurenčna prednost lahko 

podjetju prinaša vidnejši in uspešnejši položaj na trgu (Čater 2003, 28−29).  

Obstajata dve glavni vrsti konkurenčnih prednosti, in sicer primerjalna prednost in 

diferencialna prednost. Primerjalna prednost ali stroškovna prednost je sposobnost podjetja, 

da na trg ponudi izdelek ali storitev po nižji ceni kot konkurenčna podjetja ali pa ustvari večje 

marže od prodaje le teh. Diferencialna prednost je ustvarjena takrat, ko izdelki oziroma 

storitve kupcem predstavljajo večjo vrednost od konkurence (Investopedia 2015).  

V zaključni projektni nalogi smo se pri teoretičnem delu posvetili konkurenčni prednosti, 

invencijam, inovacijam, njihovemu nastanku, pomembnosti in vplivu le-teh na podjetja. 

Raziskali smo, kakšne vrste inovacij poznamo ter katerih se podjetja v praksi v največji meri 

poslužujejo. Predstavili smo razlike med invencijami in inovacijami ter se posvetili njihovem 

nastanku v podjetju. Raziskali smo tudi njihove vplive na podjetje in njegovo okolje. 
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2.5 Od invencij do inovacij 

Pot od invencije do inovacije je dolgotrajen proces, kjer veliko dejavnikov vpliva na dejstvo, 

ali bo neka invencija dejansko postala inovacija.  

Na spodnji sliki (slika 1) je prikazan življenjski cikel ideje, kjer je razvidno, koliko idej je 

potrebnih, da na koncu podjetje pride do končne inovacije in tržnega produkta. Nekatere 

sprva kažejo velik potencial, a se ob podrobnejši selekciji in razvoju pokažejo kot neuporabne 

ali finančno neizvedljive. Nekatere izmed njih prestanejo celoten proces do uvajanja na trg, a 

se kasneje izkaže, da se trg in potencialni potrošniki na produkt ne odzovejo po pričakovanjih 

podjetja. To se zgodi takrat, ko nastala inovacije ne zadovoljuje potreb potrošnikov in jo 

spoznajo za nekoristno.  

 

Slika 1: Življenjski cikel ideje 

Vir: Imamidejo 2015. 

Ko se nam neka nova ideja zdi smiselna za resnejši premislek in v njej vidimo potencial jo je 

potrebno analizirati, ovrednotiti in selekcionirati. Ta faza je kritična v procesu razvoja 

invencije do inovacije oziroma izdelka ali storitve (Imamidejo 2015).  
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Slika 2: Od invencije do inovacije 

Vir: Imamidejo 2015. 

Na zgornji sliki (slika 2) je prikazan proces, ki se odvija ob nastajanju inovacije. V prvi fazi 

podjetje zazna potrebo po izboljšavah oziroma novostih. Nato sledi faza kjer podjetje išče 

nove rešitve in kreira ideje, ki bi pripomogle k večji učinkovitosti. V nadaljnjih fazah ideje 

ovrednotijo in izberejo optimalno rešitev, razvijajo izdelek, ga testirajo ter optimizirajo. Šele 

ko so zadovoljni s končnim izdelkom sledi faza uvajanja na trg. Tukaj so pomembne 

marketinške spretnosti podjetja ter končna podoba izdelka, ki mora biti privlačna za kupce. 

Ko je izdelek uspešno sprejet na trgu sledi zadnja faza, kjer podjetje skuša zaznati vse koristi, 

katere jim je izdelek prinesel in iskati nove možnosti za izboljšave ter nadaljnji razvoj.  

2.6 Razvoj izdelka 

Pri razvoju izdelka moramo najprej definirati razliko med idejo, konceptom in končno podobo 

izdelka. Pomembno je, da se podjetje zaveda kdo so njegovi uporabniki in katere prednosti 

jim izdelek ponuja. Opredeljene morajo biti tudi konkurenčne prednosti izdelka. Sledi tržna 

raziskava, na osnovi katere opredelimo smiselnost nadaljnjega razvoja proizvoda in odločitev 

za prodajo na trgu. Pri uvajanju izdelka je treba opredeliti, kdaj in na katere kupce se najprej 

usmeri prodajne aktivnosti. Lahko se uvede tudi poskusno trženje. Trg z odzivi kupcev 

pokaže realno sliko uspešnosti razvoja izdelka. Analiza prodaje zajema spremljanje in 

ocenjevanje obsega in strukture prodaje in kaže smernice za razvoj novih izdelkov 

(Imamidejo 2015).   
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2.7 Vrste inovacijskih strategij 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 144) strategijo inovacij razvrščajo v štiri osnovne skupine in 

sicer: 

− vodilna, 

− sledilna, 

− odvisna,  

− tradicionalna. 

Vodilna strategija temelji na visokih vložkih znanja ter vrhunskih tehnologijah. Podjetja se ne 

nanašajo na konkurenco in že obstoječe produkte, temveč zaupajo lastnemu razvoju in 

inovativnosti. Vodilna strategija je zelo tvegana, saj podjetja v razvoj vlagajo veliko sredstev, 

kljub temu da je uspešnost končnega tržnega produkta negotova (Likar, Križaj in Fatur 2006, 

144).  

Podjetja s sledilno strategijo v nasprotju ne temeljijo na visokih vložkih znanja in razvoja, 

zato imajo posledično manjše tveganje. Opazujejo vodilna podjetja in reagirajo šele ob 

njihovem nastopu na trg. Njihovi cilji so kratkoročni in le ob pravem času nastopa na trg 

prinašajo uspeh. Njihova prednost je torej manjši finančni vložek ter učenje na napakah 

vodilnih podjetij. Na dolgi rok podjetja s takšno strategijo nimajo posebnih prednosti, saj jih 

večinoma že čez kratek čas prehitijo tisti, ki v neko tržno zanimivo idejo vložijo več denarja 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 146).  

Podjetja, ki sledijo odvisni strategiji, z vodilnimi najpogosteje sodelujejo. Od vodilnega 

podjetja pridobijo potrebno tehnično dokumentacijo, znanje, in opremo za izdelovanje 

proizvodov po točno določenih načrtih. Pri tej strategiji ne gre za lasten inovacijski vložek, 

temveč zgolj za izdelavo proizvoda po navodilih vodilnega podjetja. Če se podjetje drži rokov 

izdelave, nudi kakovostno izdelavo ter konkurenčno ceno, si lahko zagotovi dolgoročno 

sodelovanje z vodilnim podjetjem. Pogosto pri tej strategiji prihaja tudi do fuzije oziroma 

zlitja z vodilnim podjetjem (Likar, Križaj in Fatur 2006, 147).  

Tradicionalna strategija je značilna za podjetja, ki se ne soočajo s konkurenco na trgu ali 

izdelujejo proizvod za katerega je trajno povpraševanje v določeni regiji. Vsaka noviteta ali 

sprememba na trgu zanje pomeni pretres celotnega proizvodnega sistema. Zaposlujejo 

relativno nizko izobražen kader in imajo ozko misleče vodstvo. Če na trg nastopi 

konkurenčno podjetje, to zanje predstavlja visok upad prodaje, ki posledično pogosto vodi v 

propad podjetja (Likar 2001, 110). 

2.8 Pozitivni vplivi inovacij na podjetje 

Menimo, da nove inovacije podjetju in njegovi blagovni znamki prinašajo večji ugled in 

prepoznavnost na domačem in tujem trgu. Podjetja, ki ponujajo inovativen produkt, ki nudi 
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več kot konkurenca, pritegnejo pozornost večjega števila potencialnih kupcev. Če je inovacija 

na trgu dobro sprejeta, posledično za podjetje prihaja do večje prodaje ter prodora na nove 

trge. Iz tega sledi, da podjetja ustvarjajo večji dobiček od prodaje ter si s tem zagotavljajo 

večji odstotek tržnega deleža. S povišanjem prodaje zaradi inovativnega produkta se poveča 

tudi potreba po zaposlovanju novega kadra, kar je zelo pozitivno sprejeto tudi od okolja, v 

katerem podjetja delujejo.  
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA MIK, D. O. O. 

Podjetje Mik, d. o. o., mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, je s svojim delovanjem 

pričelo leta 1990, ko je generalni direktor Franci Pliberšek še kot študent arhitekture ustanovil 

podjetje in začel prodajati letvice za uokvirjanje slik. Dejavnost veleprodaje letvic danes 

predstavlja le še dobra 2 % (podatek je iz leta 2012) čistih prihodkov od prodaje. Kljub 

majhnemu obsegu pa je ravno to področje podjetju Mik, d. o. o., omogočilo povezavo z 

vrhunskimi slovenskimi slikarji. Aktivnosti, vezane na uokvirjanje slik, so tudi pripeljale do 

ustanovitve umetniških galerij (MIK 2013).  

3.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Mik, d. o. o., se je pretežno ukvarjalo s proizvodnjo PVC-stavbnega pohištva, zato so 

mu umetniške galerije dodale pridih umetnosti ter ga naredile prepoznavnega in drugačnega 

od vseh ostalih proizvajalcev PVC-ja v Sloveniji kot tudi širše v Evropi. S proizvodnjo PVC-

stavbnega pohištva so v podjetju pričeli leta 1998 in to kljub temu, da je na slovenskem trgu 

delovalo že 160 izdelovalcev ali zastopnikov podobnih oken poleg velikega števila 

izdelovalcev lesenih oken. V komaj desetletnem obdobju delovanja je podjetje Mik, d. o. o., v 

Slovenji postalo drugi največji proizvajalec PVC-oken glede obsega prodaje in prvo po 

uvedbi tehnoloških in drugih novosti. Sedež podjetja se nahaja v Vojniku (MIK 2013).  

V 20 letih obstoja je podjetje Mik, d. o. o., dvakrat širilo proizvodnjo in vstopilo v sam vrh 

proizvajalcev PVC-stavbnega pohištva. Inovativen in strokoven kader, učinkovito vodenje in 

trdne vrednote so razlogi, da je sprva malo podjetje do danes zraslo v podjetje s skoraj 200 

zaposlenimi in 17 odstotnim tržnim deležem PVC-oken v Sloveniji (Mik Celje b. l.). 

Pretekla leta so na slovenskem gospodarskem področju pustila velik pečat in veliko podjetij 

pahnila v propad. Predvsem gradbena panoga je bila deležna hudih pritiskov, zato je bilo 

veliko podjetij primoranih do reorganizacij, stečajev, prisilnih poravnav itd. Podjetje Mik, d. 

o. o., je še posebej močno občutilo nepremičninski krč, ki vlada na domačem trgu, saj se je 

povpraševanje po stavbnem pohištvu predvsem na večjih objektih drastično zmanjšalo. Kljub 

omenjenim nevarnostim v okolju je podjetje Mik, d. o. o., uspelo svojo ponudbo izdelkov in 

storitev še razširiti z energetsko varčnimi in inovativnimi rešitvami. Ta podjetju prinašajo 

dodatno vrednost in njihovim kupcem zagotavljajo kakovostne rešitve na področju stavbnega 

pohištva. V poslovnem letu 2012 je podjetje doseglo 4,4-odstotno rast čistih prihodkov iz 

poslovanja in ustvarilo čisti dobiček v višini 193.084 evrov. Njihove inovativne produkte so v 

omenjenem poslovnem letu uspešno predstavljali na sejmih v tujini, odprli dva nova salona v 

Avstriji in preko posrednikov prodrli tudi na več ostalih evropskih trgov, kot so Nemčija, 

Švica in Italija (MIK 2013).  

Direktor podjetja Mik, d. o. o., Franci Pliberšek (MIK, 2013) je v letnem poročilu podjetja za 

leto 2012 zapisal: ››Znanje, dober kader, prave vrednote in pripravljenost na nove izzive nam 
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dajejo odlične možnosti in zagon, da ostanemo med vodilnimi proizvajalci in ponudniki 

rešitev za zasteklitve objektov tudi v prihodnje.‹‹  

3.2 Dejavnosti podjetja  

V podjetju Mik, d. o. o., se ponašajo z več kot 20-letno tradicijo in imajo popolnoma 

avtomatizirano in računalniško vodeno proizvodno linijo, ki ne dopušča napak in zagotavlja 

natančnost ter identičnost izdelave vsakega izdelka. V liniji izdelkov je največji poudarek na 

PVC, ALU, lesenih in LES/ALU oknih. Glavne dejavnosti podjetja so:  

– proizvodnja, prodaja in montaža PVC, ALU, LES in LES/ALU stavbnega pohištva, 

notranjih, protipožarnih, vhodnih in garažnih vrat, 

– veleprodaja materialov za uokvirjanje slik in okvirjev, 

– investicijska dejavnost in upravljanje z nepremičninami. 

Eden glavnih smotrov podjetja je stalno vlaganje v posodobitve, razvoj zaposlenih in 

izdelkov. Nenehno razvijajo nove izdelke, ki bi bili okolju prijazni, tehnološko napredni, 

varčni, ter privlačni za kupce. Raziskave in razvoj so kot pomembna podjetniška aktivnost 

prisotne skozi ves proces njihovega dela. Brez prisotnosti nenehnega razvoja in raziskav 

njihovi sektorji dela ne bi morali zagotavljati kvalitetnega dela, zato je razvoj med 

najpomembnejšimi prvinami v poslanstvu podjetja. 

3.3 Vizija podjetja 

Podjetje ima vizijo ustvariti uspešno podjetje za proizvodnjo PVC-, ALU-, LES- in 

ALU/LES- stavbnega pohištva, protipožarnih vhodov in garažnih vrat, veleprodaje materialov 

za uokvirjanje slik in poslovanje z nepremičninami. Želijo postati vodilni proizvajalec in 

ponudnik PVC-, lesenih in ALU-okenskih sistemov v JV regiji Evrope. Kupcem želijo z 

dvigovanjem kakovosti izdelkov na še višjo raven ustvariti prijetno bivalno okolje, ki bo 

pozitivno vplivala na njihovo kvaliteto življenja (Mik Celje b. l.). 

3.4 Blagovna znamka 

Blagovna znamka podjetja Mik, d. o. o., je nastala leta 1996 in je plod dolgoletnih izkušenj, 

znanj ter sodobne okolju prijazne tehnologije. 

Logotip z značilnim trikotnikom v zeleno-črni kombinaciji ter napisom Mik Celje je 

prepoznaven med potrošniki po vsej Sloveniji in drugod. Ime blagovne znamke je ustvaril 

generalni direktor Franci Pliberšek po imenu domačije, na kateri je živel od mladosti. Podjetje 

svojo blagovno znamko uspešno nadgrajuje že skoraj dve desetletji, skozi kateri je ogromno 

pridobila na prepoznavnosti in vrednosti (Mik Celje b. l.). 
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Slika 3: Logotip podjetja 

Vir: Mik Celje b. l.. 

3.5 Vrednote 

Pomembnejše vrednote podjetja Mik, d. o. o. so iskrenost in poštenost do kupcev, saj lahko 

zgolj na ta način vzpostavijo zaupanje s kupci. Zavzemajo se za profesionalen odnos in 

partnerstva z dobavitelji, kar jim omogoča ugodnejša pogajalska izhodišča. Strmijo k 

medsebojnemu spoštovanju in skrbijo za osebno rast zaposlenih, saj se zavedajo, da so le ti 

glavno gonilo podjetja. Ker strmijo k nenehnemu izboljševanju izdelkov in razvoju novosti, 

podpirajo inovativne ideje zaposlenih in jih poizkušajo vpeljevati na vseh področjih dela 

(MIK 2013). 

3.6 Kratkoročni in dolgoročni cilji 

Med kratkoročnimi cilji podjetja smo zasledili željo po načrtnem preseganju poslovnih 

rezultatov preteklega poslovnega leta ter ustvarjanje temu primernega dobička. Podjetje želi 

postati najuspešnejši ponudnik okenskih sistemov v Sloveniji, in sicer po: 

– količini izdelanih okenskih sistemov, 

– številu uvedenih inovacij na trgu, 

– vrednosti prodanih izdelkov in storitev, 

– okolju prijaznih proizvodih in storitvah (MIK 2013).  

Glavni dolgoročni cilji podjetja so doseči 7-odstotno letno stopnjo rasti in postati eno izmed 

10 najuglednejših in družbeno odgovornih podjetij v Sloveniji. Zasledili smo še nekaj ostalih 

pomembnih dolgoročnih ciljev, ki se nanašajo na dokončanje projektov povezanih z 

nepremičninsko dejavnostjo družbe (MIK 2013).  

3.7 Inovacije pri podjetju Mik, d. o. o. 

3.7.1 Mikrovent 

S prof. dr. Petrom Novakom iz Visoke šole za tehnologijo in sisteme Energotech so v podjetju 

razvili revolucionaren sistem prezračevanja Mikrovent − inovativno in energetsko učinkovito 
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rešitev za prezračevanje prostorov pri zaprtih oknih z minimalnimi toplotnimi izgubami. 

Sistem Mikrovent je svetovna inovacija, saj gre za edinstven sistem prezračevanja prostorov 

pri zaprtem oknu, ki je vgrajen v samo okno in zagotavlja minimalne toplotne izgube – 

rekuperacija (vračanja toplote iz odhodnega zraka) je do 87-odstotna. Mikrovent omogoča 

izmenjavo zraka do 30 m3/h in deluje na principu izenačene izmenjave zraka v stavbi z 

uporabo toplote notranjega zraka za gretje zunanjega zraka. Zaradi svojih prednosti in 

edinstvenih lastnosti je Mikrovent primeren za uporabo tako v stanovanjskih hišah kot 

bolnišnicah, domovih za ostarele, hotelskih sobah in poslovnih prostorih, saj omogoča 

kakovostno in nadzorovano zračenje tudi v prostorih, kjer je pravilno in redno zračenje nujno 

potrebno, a velikokrat težko izvedljivo. Mikrovent odlikujejo tudi nizki stroški obratovanja in 

enostavno vzdrževanje, prav tako pa izpolnjuje vse evropske standarde energetske 

učinkovitosti iz dne 1. marca 2009 (Mik Celje b. l.). 

Kako deluje?  

Mikrovent je edinstven lokalni prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z 

odpiranjem oken in pri tem ohranja do 87 % toplote odhajajočega zraka pri 100-odstotni 

izmenjavi zraka v prostoru. 

Dovod in odvod zraka v prostor sta pri Mikroventu po funkcionalnosti podobna kot pri 

navadnem oknu, vendar je porazdelitev zraka v prostoru enakomerna in zagotavlja prijetno 

počutje brez prepiha in hrupa. Dovod in odvod sta opremljena s pralnimi filtri, ki preprečujejo 

vstop mrčesa in prahu. 

Vsebuje dva ventilatorja za dovod svežega in odvod slabega zraka ter napravo za rekuperacijo 

toplote odpadnega zraka (rekuperator toplote), ki omogoča varčevanje z energijo z visokim 

izkoristkom med 70 in 87 %, odvisno od pretoka in temperaturnih pogojev (Mik Celje b. l.). 
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Slika 4: Rekuperacija 

Vir: Mik Celje b. l.. 

 

Slika 5: Prikaz kroženja zraka 

Vir: Mik Celje b. l.. 

Prednosti: 

– zagotavlja zdravo, kakovostno in varčno prezračevanje prostora pri zaprtem oknu, 

– zagotavlja do 68 % prihrankov pri stroških nakupa, vgradnje, delovanja in vzdrževanja v 

primerjavi z podobnimi prezračevalnimi sistemi, 

– štirikrat nižji strošek začetne investicije v primerjavi s centralnim prezračevalnim 

sistemom,  

– subvencija Slovenskega okoljskega javnega sklada v višini 25 %, 

– ne potrebuje dodatnih kanalov za distribucijo zraka, torej odpadejo tudi stroški čiščenja in 

porabe elektrike za distribucijo po kanalih, 

– ohranja vse funkcije zaprtega okna, kot npr. varovanje pred vlomom, zvočna in toplotna 

izolativnost, 
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– preprečuje prepih, vdor zunanjega prahu in hrupa, nastanek plesni in ugodnih življenjskih 

pogojev za pršice itd., 

– je enostaven za uporabo in omogoča popolno prilagoditev delovanja (ročno ali 

avtomatsko upravljanje), 

– omogoča možnost priklopa na centralni nadzorni sistem ali vgradnje senzorja za CO2 in 

vlago v prostoru, 

– z uporabo kakovostnih pralnih filtrov za sveži zrak olajšuje življenje alergikom, 

preprečuje vstop različnih insektov in čisti vstopajoči zrak, 

– je del razširitvenega profila okna in zato nevpadljiv, 

– idealen pri toplotni sanaciji obstoječih stavb ali v novogradnjah, 

– lahko se prilagodi vsaki dimenziji okna, 

– zagotavlja prezračevanje skladno z zahtevami novih EU standardov energetske 

učinkovitosti iz 1. 3. 2009, 

– patentiran v 52 državah sveta in nagrajen z Zlato zvezdo Celjskega sejma (Mik Celje b. 

l.). 

 

Te prednosti je podjetju uspelo pridobiti skozi dolgoletne izkušnje, razvoj in testiranja 

inovacij na področju proizvodnje in prodaje stavbnega pohištva.  

3.7.2 Energijska okna in energijske plošče 

S priznanim celjskim inovatorjem Vilijem Poznikom, prof. dr. Petrom Bukovcem s Fakultete 

za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter ruskim znanstvenikom dr. 

Yurijem Yatskom pa so razvili posebna energijska okna – modre rešitve. Energijska okna so 

informirana okna, ki imajo v samem okvirju, steklu in informacijski celici, ki se nahaja v 

medprostoru stekla, zapisan energetski program, ki vrača zraku in vodi v prostoru naravne 

lastnosti, torej takšne, kot jih imata zrak in voda v čisti neokrnjeni naravi. Energijska okna 

preko sprememb lastnosti zraka in vode pozitivno vplivajo na energetsko stanje človeka in 

izboljšajo počutje. Rezultati meritev sprememb energetskega stanja na ljudeh, ki so jih 

opravili na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, dokazujejo kar do 40 

odstotkov izboljšanje energetskih parametrov pri utrujenih ljudeh. Njihova energijska okna 

omogočajo torej celodnevno uživanje na svežem in čistem zraku tudi v pisarni ali v zavetju 

doma (Mik Celje b. l.). 

Koncentracija negativnih ionov v gozdovih in hribih je višja kot v mestih, ter veliko višja kot 

v zaprtih prostorih, zato nas sprehod po gozdu ali v hribih tako zelo poživi, osveži in 

stimulira. Ko dosežemo v zaprtih prostorih tako količino ionov v zraku, kot je v čisti 

neokrnjeni naravi, dosežemo podoben učinek tudi na naše počutje. Energijska okna so v 

osnovi izdelana kot klasična, zato so lahko različnih oblik in dimenzij in izdelana bodisi iz 

umetnega materiala, lesa ali aluminija. Od drugih okenskih sistemov se razlikujejo po tem, da 

so oplemenitena s posebno energijsko ploščico MIK, ki vrača zraku in vodi v prostoru 
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naravne lastnosti, torej takšne, kot jih imata zrak in voda v čisti neokrnjeni naravi. Energijska 

ploščica MIK spreminja kemične in fizikalne lastnosti vode in zraka v prostoru ter blagodejno 

vplivajo na počutje ljudi, živali in rastlin v prostoru (Mik Celje b. l.).  

Energijske ploščice ponujajo kot samostojen element z možnostjo namestitve na obstoječo 

okno, ne glede na material ali obliko le tega. Preko raziskav in meritev izvedenim pod 

strokovnim vodstvom so dokazali kar do 40 odstotno izboljšanje energetskih parametrov pri 

povprečnem človeku. Tistim posameznikom, ki so imeli veliko energije, pa so se energetski 

parametri zvišali kar za 15 odstotkov (Mik Celje b. l.).  

 

Slika 6: Energijska plošča 

Vir: Mik Celje b. l.. 

Energijska okna zmanjšajo možnost okvare naših celic 

Vpliv energijskih oken na naše okolje in ljudi so preučevali tudi s citogenetskimi raziskavami 

ali ALLIUM testom. Rezultati raziskav z biološko metodo ALLIUM, ki razkriva vpliv okolja 

na rast in razvoj živih celic v organizmu, so pokazali, da je število nepoškodovanih celic v 

organizmu, izpostavljenemu energijskim oknom, za 43 % večje kot v celicah, ki niso bile 

izpostavljene pozitivni energiji. Zaradi univerzalnosti genske kode živih organizmov pa so 

rezultati teh raziskav prenosljivi tudi na človeka, kar pa daje že zelo natančno sliko o 

kakovosti okoljskega prostora in potrjuje, da energijska okna izboljšajo kakovost okolja in 

pozitivno delujejo na naše počutje in zdravje (Mik Celje b. l.).  

Meritve in raziskave delovanja Energijskih oken so bile opravljene na osnovi primerjav stanja 

organizmov izpostavljenih delovanju Energijskih oken s stanjem organizmov, ki niso bili 
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izpostavljeni delovanju Energijskih oken. Vse raziskave so potrdile, da energijska okna 

pozitivno delujejo na žive organizme (Mik Celje b. l.). 
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4 INOVATIVNOST IZDELKOV KOT KONKURENČNA PREDNOST PODJETJA 

MIK, D. O. O. 

Inovativnost je bila ključ do uspeha že za marsikatero podjetje. Inovativni izdelki nas 

spremljajo povsod zato je za podjetje še posebej pomembno, da ničesar ne prepusti naključju. 

V tem poglavju smo se podrobneje osredotočili na izzive in trende v panogi proizvodnje in 

prodaje stavbnega pohištva. Raziskali smo vzroke za nastanek inovacij v podjetju Mik, d. o. 

o. ter opravili analizo SPIN, ki nam je služila za lažjo predstavo stanja v podjetju. Analizirali 

smo inovacije v podjetju in s pomočjo intervjuja prišli do določenih spoznanj, ki so nam bila 

v pomoč pri iskanju predlogov za management podjetja na področju inoviranja.  

4.1 Izzivi v panogi 

V panogi proizvodnje in prodaje stavbnega pohištva se morajo podjetja spopadati z mnogo 

izzivi, če želijo uspešno nastopati na trgu in utrjevati svoj položaj med konkurenti. Izzivi, ki 

smo jih zaznali in umestili med najpomembnejše, so povezani z življenjskim ciklom izdelka, 

ki je v tej panogi vse krajši. Zato morajo podjetja neprestano skrbeti za razvoj novih izdelkov 

oziroma optimizacijo in inoviranje obstoječih. Da pa lahko podjetja te cilje udejanjajo, so 

potrebna vlaganja v razvoj in raziskave, izobraževanje zaposlenih, testiranje in uvajanje novih 

izdelkov na trg. Ker je konkurenca na področju stavbnega pohištva velika, morajo podjetja 

skrbno načrtovati celoten proces od ideje do končnega produkta ter opraviti temeljite izračune 

stroškov in cene končnega produkta, saj je za kupce le-ta pogosto najpomembnejši faktor, ki 

jih vodi k nakupu. Ker je panoga zasičena s konkurenco za uspešno nastopanje, na trgu niso 

več dovolj zgolj tehnološko dovršeni proizvodi, temveč imajo vse pomembnejšo vlogo 

predvsem poprodajne storitve ter kakovostno in strokovno svetovanje. 

Značilnost izdelkov in kupcev prav tako spada med glavne ekonomske značilnosti panoge. 

Ker izdelek predstavlja velik del stroškov kupcev, nakupi pa niso ponavljajoči, temveč 

enkratni, večina kupcev kot najpomembnejši faktor navaja ceno izdelkov. 

Velik del izdelkov je standardiziran, zato imajo kupci večjo moč, ker je lažje zamenjati 

dobavitelja. Nediferencirani izdelki spodbujajo močnejšo konkurenco v panogi, medtem ko je 

v panogi visoko diferenciranih izdelkov konkurenca manj intenzivna, saj jih je težko 

posnemati (Hollensen 2001, 667). 

Pomemben izziv, ki spremlja podjetja v panogi, so tudi naraščajoči stroški dela predvsem 

zaradi usmerjenosti v izdelavo okolju prijaznih izdelkov. V današnjem hitro spreminjajočem 

se okolju morajo biti podjetja stalno v koraku s časom. Želje in potrebe kupcev se spreminjajo 

iz dneva v dan, zato je še kako pomembno, da se jim podjetja znajo prilagajati. Tista, ki ne 

sledijo hitrim spremembam, kaj hitro zaostanejo z razvojem in posledično za konkurenco. 

Podrobneje je treba omeniti tudi tehnologijo, ki v panogi stavbnega pohištva igra veliko 
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vlogo. Stalna vlaganja v nove tehnologije, izdelke ter optimizacijo proizvodnih procesov so 

ključ do uspeha, brez katerih podjetje preprosto ne more dosegati konkurenčnosti na dolgi 

rok.  

Do včeraj uspešne izdelke hitro zamenjujejo novi, starim padajo cene, ogroža se rentabilnost. 

Zato je stalen razvoj novih izdelkov ključnega pomena za obstoj in razvoj podjetja na trgu. 

Pravzaprav je kupec edino, kar imamo (Petrin idr. 1993, 109). 

Slovenski proizvajalci stavbnega pohištva delujejo na trgu celotne Evrope, vse pogostejši pa 

so prodori tudi na oddaljenejše trge, in sicer na Japonsko in v Ameriko. Za trg je značilna 

konstantna rast, a je ta v primerjavi s konkurenco relativno majhna, zato vzpodbuja povečano 

rivalstvo, kar posledično vodi v propad šibkejših tekmecev. Skozi daljše obdobje je moč 

zaslediti, da velika podjetja postajajo vedno večja, manjša pa zapolnjujejo tržne niše s skrbno 

izbranim ožjim asortimentom izdelkov ali pa propadejo. 

Končnim kupcem so na voljo vse obsežnejše storitve. Značilnost izdelkov in kupcev prav tako 

spada med glavne ekonomske značilnosti panoge. Ker izdelek predstavlja velik del stroškov 

kupcev, nakupi pa niso ponavljajoči se, ampak enkratni, več kupcev išče ponudnike z nižjo 

ceno. Velik del izdelkov je standardiziran, zato imajo kupci večjo moč, saj lahko zamenjajo 

dobavitelja z drugim, ki jim nudi privlačnejšo ceno. Nediferencirani izdelki spodbujajo 

močnejšo konkurenco v panogi, medtem ko je v panogi visoko diferenciranih izdelkov 

konkurenca manj intenzivna, saj jih je težko posnemati (Hollensen 2001, 667). 

V panogi smo zasledili tudi proizvajalce, ki ponujajo ozek segment standardiziranih izdelkov 

na zalogo, a ti nudijo le malo dodane vrednosti. Takšni proizvajalci v največji meri ciljajo na 

nizke cene, saj vedo, da je za kupce to eden izmed najpomembnejših faktorjev pri nakupu. 

Vedno več pa je proizvajalcev, ki izdelujejo zgolj po naročilu. Trendi, ki jim poskušajo 

podjetja slediti, so vse večja ponudba izdelkov za nizkoenergijske in pasivne objekte s 

poudarkom na dobri toplotni izolativnosti. Vsi poleg ostalih storitev nudijo tudi izmere in 

svetovanje na domu ter strokovno demontažo obstoječega in montažo novega stavbnega 

pohištva. Sejmi v tej panogi igrajo ključno vlogo pri spremljanju konkurence ter predstavitve 

in promocije lastnih produktov kupcem. Na sejmih so običajno prikazani najnovejši izdelki in 

inovacije, možno pa je tudi razbrati smernice prihodnjega razvoja in trendov v panogi.  

4.2 Nastanek inovacij v podjetju 

V poslovni strategiji sta ekologija in energetska varčnost oken vse bolj v ospredju. Stavbno 

pohištvo pomeni do približno 70 % izgub na objektih, če so ostale karakteristike stavb urejene 

v skladu z direktivami in evropskimi predpisi. Zato je Mik, d. o. o. usmeril veliko naporov v 

zagotavljanje zmanjšanja porabe energije v stavbah, za kar so zasnovali vrsto energetskih 

rešitev na več področjih stavbnega pohištva. Njihov cilj je bil naročnikom pomagati zmanjšati 
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porabo energije in s tem povezano porabo finančnih sredstev, hkrati pa prispevati k 

ohranjanju okolja (Mik Celje b. l.).  

Od leta 2002 je v Evropi standard, da mora biti izmenjava zraka 2–3 m
3
 na uro, da bi se v 

prostoru ohranjal kvaliteten zrak. Predhodni sistem podjetja Mik, d. o. o., z imenom Gecco je 

že izpolnil te zahteve. Od leta 1995 do leta 2005 se je na Švedskem, Danskem in Finskem 

izvajala študija, v kateri so ugotovili, da je tudi takšen pretok zraka premajhen za kvalitetno 

bivanje, zato je leta 2009 prišel nov evropski predpis, ki določa, da mora prezračevanje 

zagotavljati minimalno 20-odstotno izmenjavo zraka na uro glede na volumen prostora. Nov 

standard je povečal zahteve za 5-kratnik vrednosti iz leta 2002.  

Do sprejetja tako radikalnega standarda je prišlo, ker so raziskave pokazale, da so 

skandinavske države zaradi kvalitetnejših oken in ostalega stavbnega pohištva privarčevale 

velike količine energije in posledično tudi denarja. Invencijo so torej spremenili v inovacijo 

zaradi ideje po še manjši porabi energije, kot jo je imel prejšnji sistem Gecco, ki so ga zelo 

dobro in natančno nadgradili, tako da izpolnjuje vse visoko zahtevane evropske standarde. 

Dejansko je to sistem, pri katerem lahko stanovanje prezračimo pri zaprtih oknih (Mik Celje 

b. l.).  

4.3 Analiza SPIN  

Za lažji pregled in razumevanje smo opravili analizo SPIN, s katero smo podrobneje raziskali 

delovanje znotraj podjetja in njenega okolja. Na podlagi prebrane literature in trendov na trgu 

v panogi proizvodnje in prodaje stavbnega pohištva smo prišli do sledečih ugotovitev.  
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Preglednica 1: Analiza SPIN 

NOTRANJE PREDNOSTI NOTRANJE SLABOSTI 

Zmogljivost ter tehnološko napredna 

proizvodnja 

Omejena možnost vlaganja v velike 

investicije 

Širok prodajni program in razvejanost na trgu Kopičenje zalog 

Lasten razvoj in tehnološki napredki Previsoki stroški poslovanja 

Stalnost poslovnih partnerjev Nepopolno izdelan sistem stalnega napredka 

Razširjenost poslovalnic 

 

Togost pri prilagajanju na novejše strategije 

poslovanja podjetja (šest sigma, vitkost …) 

10 letna garancija na izdelke  

Razvejana servisna služba 

Znanja in dolgoletne izkušnje na področju 

stavbnega pohištva 

PRILOŽNOSTI V OKOLJU NEVARNOSTI V OKOLJU 

Prevzem vodilnega položaja med ponudniki 

okenskih sistemov v Sloveniji 

Prepočasno sledenje tehnološkim napredkom 

Povečanje prepoznavnosti na že obstoječih 

trgih 

Nizka rast trga 

Prodiranje še na več tujih trgov Vstop cenejših konkurentov 

Biti korak pred konkurenco v tehnoloških 

napredkih 

Nezmožnost prilagajanja ekološkim 

standardom 

Širjenje proizvodnega asortimenta za 

zadovoljevanje potreb novih kupcev 

Plačilna nedisciplina kupcev 

Za podjetje Mik, d. o. o., smo med notranje prednosti uvrstili zmogljivost, ter tehnološko 

napredno proizvodnje, saj imajo zelo modernizirano proizvodnjo z naprednimi stroji in 

izobraženimi delavci, s tem pa lahko v kratkem času zagotovijo oziroma proizvedejo veliko 

število proizvodov po željah in merah kupcev. Velika prednost podjetja je tudi zelo širok 

prodajni program, saj proizvajajo in izdelujejo: 
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– PVC-okna (enokrilna, dvokrilna, sestavljene stene, harmonika vrata, panoramska vrata), 

– PVC-vrata in zimske vrtove, 

– steklene fasade, 

– senčila, 

– okenske police, 

– letve in okvirje za slike. 

Celoten proizvodnji program temelji na prilagojenih merah in se izdeluje po željah kupcev. 

Velika prednost je tudi lasten razvoj in tehnološki napredek. Z inovativnim okenskim 

prezračevalnim sistemom Mikrovent so poželi veliko nagrad in postavili visoke standarde za 

konkurenčna podjetja. Stalnost poslovnih partnerjev jim zagotavlja točne dobave materiala, 

kar je za proizvodnjo po meri bistvenega pomena. Podjetje ima tudi zelo razširjeno mrežo 

poslovalnic po Sloveniji in se tako dodatno približa kupcu za lažje poslovanje. Priložnosti v 

okolju, ki se podjetju ponujajo so predvsem še večje prodiranje na tuje trge. S prodajnimi 

enotami v Murski Soboti, Mariboru in Novi Gorici imajo olajšano možnost prodiranja na trge 

sosednjih držav. Trenutno v Sloveniji zasedajo drugo mesto kot največji proizvajalec PVC- 

oken glede obsega prodaje. Priložnost, ki se jim ponuja, je zasesti prvo mesto in vodilni 

položaj na slovenskem trgu. Z nadaljnjimi inovativnimi idejami in tehnološkim napredkom 

imajo priložnost biti korak pred konkurenco. Prav tako vidimo priložnost v širjenju 

prodajnega asortimenta in s tem pridobivanja in zadovoljevanja potreb novih kupcev. Pri 

notranjih slabostih smo kot največji problem zaznali velike investicije, saj pri proizvodnih 

dejavnostih največji strošek predstavlja oprema. Tu predvsem mislimo na stroje za izdelavo 

izdelkov, ki jih je treba nenehno nadgrajevati in posodabljati, da lahko izdelki sledijo 

tehnološkim napredkom. Velik del investicij pa zavzema tudi razširjena prodajna mreža s 

velikim številom poslovalnic. Problem, s katerim se sooča vsako proizvodno podjetje, je 

kopičenje zalog. Ker mora podjetje imeti na zalogi vedno dovolj materiala, da lahko hitro in 

učinkovito izdeluje proizvode po željah kupca, lahko prihaja do kopičenja zalog in tako do 

negativnega koeficienta obračanja zalog. Nevarnosti v okolju, ki jih je podjetje Mik, d. o. o., 

deležno so predvsem nizka rast trga, saj je zaradi globalne finančne krize trg gradbeništva v 

upadanju. V primeru prepočasnega razvoja in pasivnega sledenja tehnološkim napredkom 

lahko pride do prevzema trga s strani tehnološko naprednejše konkurence. Ker se na trgu 

pojavlja veliko število manjših konkurentov, ki ponujajo cenejše izdelke, mora podjetje Mik, 

d. o. o., stremeti k znižanju stroškov poslovanja, da lahko zagotovi konkurenčne cene. Ker je 

dandanes prilagodljivost ekološkim standardom prioriteta, lahko tudi to v veliki meri ogrozi 

trenutno delovanje podjetja. Kot zadnjo in eno izmed največjih nevarnosti pa uvrščamo 

plačilno nedisciplino kupcev, ki dandanes v poslovnem svetu ni več redkost. Ker brez 

prejetega plačila prodanih izdelkov podjetje ne mora normalno poslovati in posledično 

plačevati dobaviteljev, je v plačilno politiko treba vložiti precej truda.  
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4.4 Analiza inoviranja v podjetju 

Da bi lahko analizirali uspešnost podjetja ter prišli do določenih vzporednic s teoretičnimi 

izhodišči, je bilo treba širše pogledati na celotno poslovanje podjetja Mik, d. o. o.. Za 

uspešnost inovacij podjetja je pomembnih mnogo dejavnikov, saj zgolj tehnološko dovršen 

izdelek iz panoge stavbnega pohištva sam po sebi ne prinaša dodane vrednosti, če denimo 

njegova montaža ni izvedena strokovno in kvalitetno. Prav tako je za dolgotrajno obstojnost 

izdelka poglavitnega pomena kvaliteta izbranih surovin, uporabljenih pri izdelavi. Podjetje 

Mik, d. o. o., daje velik poudarek na izbiro kakovostnih materialov pri izdelavi svojih 

izdelkov. Nabavni oddelek podjetja uspešno opravlja svojo nalogo iskanja dobaviteljev 

kakovostnih surovin po ugodnih cenah. Zavedajo se, da igra za ohranjanje konkurenčne 

prednosti razvoj in tehnološka naprednost veliko vlogo. Prav zato so vlaganja v razvoj ena 

izmed pomembnejših investicij podjetja. Njihova proizvodnja je tehnološko zelo dovršena, 

naročila se obdelujejo računalniško, stroji, na katerih se izvajajo razrezi profilov, so 

opremljeni z najsodobnejšimi računalniško vodenimi sistemi, ki skrbijo za odpravljanje napak 

in tako pripomorejo k zmanjšanju odpadnih surovin in napak na končnih izdelkih. Za kar se 

da uspešno komuniciranje s kupci ima podjetje vzpostavljeno razvejano prodajno mrežo po 

vsej Sloveniji, kar jim omogoča neposreden stik, strokovno svetovanje in predstavitev 

produktov v ožjem okolju kupca. Bližina prodajnih salonov kupcu tako omogoča manj stresno 

sodelovanje s podjetjem, saj kljub napredni informacijski tehnologiji osebni stik za kupce pri 

nakupu še vedno igra pomembno vlogo. Ker se zavedajo, da je cena eden izmed 

pomembnejših faktorjev pri nakupu kupcem nudijo širok spekter cen. Ker je nakup stavbnega 

pohištva predvsem za fizične osebe pogosto velik finančni zalogaj, nudijo širok asortiment 

izdelkov, ki je razdeljen v več cenovnih razredov in omogoča nakup od osnovnih modelov do 

modelov višjega razreda. Kljub razliki med modeli stavbnega pohištva pa ima podjetje za vse 

enak cilj in sicer ponuditi optimalno rešitev kupcu po njegovih željah in finančnih 

zmožnostih. Na področju trženja ima podjetje po naših ugotovitvah zelo dodelano strategijo. 

Za predstavljanje in promocijo svojih izdelkov uporabljajo več načinov komuniciranja z 

javnostjo. Preko zelo pregledne spletne strani lahko potencialni kupci izvedo o podjetju tako 

rekoč vse − od nastanka podjetja, njegovi zgodovini, zaposlenih, izdelkih do izračunov 

prihranka energije ob montaži njihovih produktov. Spletna stran je opremljena z veliko 

slikovnega gradiva, kar kupcem omogoča enostavnejšo predstavo in lažjo izbiro. Večkrat na 

leto izdajajo tudi brezplačne novice, ki so namenjene poslovnim partnerjem. Te novice 

vsebujejo aktualne dogodke, ki so povezani s podjetjem, in sicer od razstav, sejmov in 

predstavitev. Vsako leto se udeležijo Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Tam 

predstavljajo svoje izdelke, iščejo potencialne kupce ter sklepajo posle z novimi poslovnimi 

parterji. Na sejmu ponujajo tudi dodatne popuste na njihove izdelke, da bi s tem k nakupu 

pritegnili še več potencialnih kupcev. Za ohranjanje konkurenčnosti so pomemben faktor tudi 

zadovoljni zaposleni, saj je njihov uspeh odraz celotnega podjetja. V podjetju igra pomembno 

vlogo timsko delo, ki temelji na združenem znanju, medsebojnem povezovanju posameznih 

sektorjev in izmenjavi informacij med zaposlenimi. Spodbujajo tudi napredovanje in 
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osebnostno rast zaposlenih. Posledično pridemo do zaključka, da je za uspešno vpeljavo 

inovacij in nastopanje na trgu potrebnih več dejavnikov, ki pa jih podjetje Mik, d. o. o., 

uspešno izpolnjuje in nenehno nadgrajuje. 

4.5 Vplivi inovacij za podjetje 

Njihov inovativni prezračevalni sistem Mikrovent nadomešča prezračevanje prostorov z 

odpiranjem oken in pri tem ohranja do 87 % toplote odhajajočega zraka pri 100-odstotni 

izmenjavi zraka v prostoru, kar znatno vpliva na stroške ogrevanja prostorov. Mikovi izdelki 

so izdelani iz naravi prijaznih materialov, ki prispevajo k ohranjanju okolja. V spodnji sliki je 

razviden izračun prihrankov v obdobju 25 let za hišo velikosti 150 m2
 (Mik Celje b. l.). 

 

Slika 7: Primerjava stroškov med Mikovo inovacijo in klasičnimi okni 

Vir: Mik Celje b. l.. 

Na zgornji sliki (slika 7) smo naredili primerjavo stroškov med inovativnim prezračevalnim 

sistemom Mikrovent in klasičnimi okni brez prezračevalnega sistema. Začetna investicija ne 

nakazuje večjih odstopanj, vendar je pri izračunu stroškov ogrevanja v obdobju 25. let za hišo 

v velikosti 150 m
2
 razlika več kot očitna. S prezračevalnim sistemom Mikrovent bi v tem 

obdobju v primerjavi s klasičnimi okni prihranili več kot 23.000 € (Mik Celje b. l.). 

Z umeščanjem inovacij na trg je podjetje pridobilo vodilni položaj proizvajalca in prodajalca 

ALU- in PVC-stavbnega pohištva. S povečanjem tržnega deleža je narasel obseg dela za 

podjetje, kar je botrovalo tudi k razširitvi in modernizaciji proizvodnje, nakupu novih 

tehnološko naprednih strojev, optimizaciji proizvodnega procesa ter sodelovanju z novimi 

poslovnimi parterji. Zaradi povečanega povpraševanja po njihovih izdelkih se je povečalo tudi 

zaposlovanje novih kadrov, razširili pa so tudi svoje poslovalnice po Sloveniji.   
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4.5.1 Problemi, s katerimi se je podjetje pri inoviranju soočalo 

Problem se je pojavil pri izdelavi orodij za izdelavo teh sistemov v velikoserijski proizvodnji, 

saj je bilo treba narediti kar 24 izboljšav na samem orodju za izdelovanje sistema. Drug 

problem je bil pri zagotavljanju iste kvalitete prezračevanja v ekstremnih pogojih, kot so suha 

in puščavska okolja, kjer je veliko peska ali ko na Primorskem piha močna burja. Vse več je 

alergij, zato so potrebovali ustrezne filtre za cvetni prah, treba je bilo omogočiti direkten 

pretok zraka. Skratka, pri razvoju novega produkta so naleteli na veliko ovir oz. tehničnih 

izzivov. Problem vakuumskih oken je tudi usločevanje stekel, zaradi česar je treba vstaviti 

nekakšne distančnike, ki pa zmanjšujejo transparentnost stekla ter kvarijo sam videz okna. 

Dodatna poslovna tveganja pri vpeljavi inovacij so jim predstavljali tudi nejasno določeni 

pravilniki in zakoni ter pridobivanje investicijskih sredstev za inovacije. 

4.5.2 Obvladovanje tveganj pri inoviranju 

Podjetje Mik, d. o. o., obvladuje tveganja s stabilnim poslovanjem ter povečevanjem 

vrednosti podjetja. Vodstvo konstantno nadzoruje tveganja in išče optimalne ukrepe za 

njegovo preprečevanje. Zaznali smo dve vrsti tveganja, in sicer: 

– Poslovno tveganje: povezano je z izdelovanjem PVC- in ALU-stavbnega pohištva. Imajo 

vzpostavljen sistem, ki skrbi za prepoznavno morebitnih proizvodnih tveganj in izrednih 

razmer. Ker imajo z dobavitelji sklenjene dolgoletne poslovne vezi je tveganje na 

področju dobave materiala nizko.  

– Finančno tveganje: tukaj smo največja tveganja zaznali pri kreditnem in obrestnem 

tveganju a podjetje izvaja ukrepe za varovanje na podlagi spremljanja finančnih tokov. 

Ker pa je v zadnjih letih plačilna nedisciplina predvsem na slovenskem trgu kar pogost 

pojav, podjetje tudi to uspešno obvladuje s svojimi plačilnimi pogoji. Ti fizičnim osebam 

določajo poravnavo 90 % svojih obveznosti pred montažo kupljenih produktov. Ker je več 

kot 75 % prihodkov podjetja ustvarjenih od prodaje fizičnim osebam, je tveganje za 

podjetje toliko manjše (MIK 2013).  

4.5.3 Nagrade za inovativnost 

Podjetje z nenehnimi izboljšavami in stremenju k popolnosti poslovanja prejema tudi razne 

nagrade in certifikate za poslovno odličnost. Konec leta 2009 je podjetje prejelo evropsko 

priznanje poslovne odličnosti, ki je mednarodno priznano in uveljavljeno priznanje, ki ga 

skozi dolgotrajen proces opazovanja, preverjanja in izpolnjevanja zahtevnih kriterijev 

prejmejo le najboljša podjetja. Podjetja, ki v svojem poslovanju razvijajo in sistematično 

nadgrajujejo konkurenčnost, odličnost in ugled. Vsi njihovi izdelki sovpadajo s standardi 

kakovosti in so preizkušeni s testi ter potrjeni s certifikati. Prav tako se lahko pohvalijo, da 

jim je Občina Celje podelila srebrni celjski grb za poslovno odličnost. Vse to skupaj pa v 
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poslovne partnerje vliva še večje zaupanje in prepričanje v uspešnost ter kvaliteto poslovanja 

s podjetjem Mik, d. o. o. (Mik Celje b. l.).  

4.6 Intervju z vodjo marketinga in interpretacija odgovorov 

S pomočjo intervjuja, ki smo opravili z vodjo marketinga v podjetju Mik, d. o. o., Tejo 

Vrečko Luknar, smo pridobili odgovore na zastavljena vprašanja in iskali vzporednice z 

dosedanjimi ugotovitvami. Zanimalo nas je, kakšen pomen v podjetju pripisujejo inovacijam. 

Po besedah vodje marketinga je v 20. letih obstoja podjetje Mik, d. o. o., zraslo in se razvilo v 

tehnološko dovršeno podjetje, ki v zadnjih letih velja za eno izmed najbolj inovativnih 

podjetij v Sloveniji in v tujini. Sogovornica pravi, da je inovativnost posledica številnih 

dejavnikov, ki poleg znanja, drznosti in vizije zahteva tudi mladi kader s svežimi idejami in 

pogumom, da se poda na novo pot in išče rešitve tam, kjer jih večina ne želi ali ne zna. Lastno 

znanje in inovativnost dajeta podjetju Mik, d. o. o., dodano vrednost na trgu in tudi v 

strokovni javnosti. Uspešnosti podjetja pa ne prepisuje zgolj inovacijam in razvoju, saj pravi, 

da mora podjetje znati z novostmi tudi pravilno upravljati. Že večkrat skozi celotno raziskavo 

omenjena pomembna vloga zaposlenih tudi pri intervjuju ni ostala v ozadju. Povprečna starost 

zaposlenih v podjetju je približno 35 let, kar kaže na uspešno sodelovanje svežega znanja in 

izkušenj. Le z združitvijo obeh je podjetju v preteklih letih uspelo razviti rešitve, ki so 

postavile nove standarde na področju proizvodnje in prodaje stavbnega pohištva ter kakovosti 

bivanja. Pri intervjuju smo se dotaknili tudi vprašanja o tveganjih, s katerimi se je podjetje 

soočalo pri implementaciji inovacij, na katerega smo dobili odgovor, da za uspešno uvedbo 

inovacije ni dovolj le inovativen produkt oziroma storitev, temveč tudi uspešno sodelovanje 

posameznih sektorjev znotraj podjetja. Velik izziv na poti do uspeha tako pripisujejo 

sodelovanju sektorjev od razvoja, nabave, marketinga do prodaje. Svojevrsten izziv za 

napredek pa pripisujejo tudi soočanju z nejasno določenimi pravilniki in zakoni, birokratskimi 

ovirami ter s pridobivanjem morebitnih investicijskih sredstev za inovacije. Ob vprašanju o 

načrtih za prihodnost nam je gospa Vrečko Luknar povedala, da so usmerjeni v razvoj novih 

inovativnih produktov in rešitev s ciljem svojim strankam ne le izboljšati kakovost bivanja, 

temveč tudi dvigniti kakovost življenja. Še naprej bodo stremeli k optimizaciji in izboljšavi 

produktov in storitev v prodajnem programu, po besedah vodje marketinga pa ob vsem tem 

ostajajo zvesti svojim osnovnim produktom iz programa stavbnega pohištva. Skozi celotno 

raziskavo smo želeli poiskati ključne faktorje za konkurenčno prednost podjetja in tudi pri 

intervjuju ob zadnjem vprašanju o tem, kaj po mnenju vodje marketinga predstavlja največjo 

konkurenčno prednost podjetja, smo lahko potegnili vzporednice s predhodnimi 

ugotovitvami. Podjetje Mik, d. o. o., ne nudi zgolj inovativnih produktov ter z njimi poveznih 

storitev temveč razvija celovite rešitve, ki stranki izboljšajo kakovost življenja in poenostavijo 

vsakdan (Teja Vrečko Luknar, intervju z vodjo marketinga, 31. 8. 2015).  
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4.7 Predlogi za management podjetja na področju inoviranja 

Menimo, da je za uspešno ohranjanje konkurenčnosti podjetja agilnost ena izmed najbolj 

zaželenih lastnosti v podjetju, saj organizaciji omogoča, da se na trg odziva hitro, spretno in 

ne nazadnje s trgom tudi sodeluje. Prav zaradi tega je za podjetje Mik, d. o. o. pomembno, da 

v svojo organizacijo uvede nove poslovne prakse in modele za inoviranje, ki temeljijo na 

novih principih, ki jih današnji trg zahteva ter narekuje, in sicer:  

– Model vitka proizvodnje,  

– model šest sigma, 

– metodologija sistematičnega inoviranja, 

– nenehni napredek, 

– metoda 5S. 

Preglednica 2: Predlogi za management podjetja 

Inoviranje proizvodnih procesov Uvajanje modela vitke proizvodnje 

(angl. Lean production) 

Inoviranje kakovosti Uporaba modela šest sigma (angl. Six sigma) 

Inoviranje tehničnih rešitev v razvoju 

izdelkov 

Uporaba metodologije sistematičnega 

inoviranja (rus. TRIZ) 

Izboljšava procesov Nenehni napredek (jap. Kaizen) 

Inoviranje urejenosti delovnih mest Uporaba metode 5S 

Ker podjetje izdeluje izdelke po naročilu kupcev je osnovno načelo vitke proizvodnje že 

vpeljalo saj proizvodnjo planira glede na naročila in ne na prodajne cilje. Kljub temu pa 

vidimo nekaj možnosti za izboljšave, in sicer učinkovitejšo komunikacijo, sistematično 

odpravljanje vzrokov za napake ter tržno usmerjenost na vseh področjih v podjetju. 

Priporočamo majhno število strateško pomembnih dobaviteljev s katerimi mora podjetje 

vzpostaviti tesno sodelovanje in graditi na zaupanju. Za izboljšanje kakovosti in odpravljanje 

napak bi podjetje lahko uporabilo model šest sigma. Z omenjenim modelom bi lahko iskali 

možnosti za povečanje učinkovitosti vseh procesov znotraj podjetja. Kljub zelo majhnemu 

odstopanju in napakam v proizvodnem procesu podjetja Mik, d. o. o. možnosti za 

optimizacijo še vedno obstajajo. Podjetje naj bo osredotočeno na izboljševanje procesov, ki 

morajo biti odzivni, transparentni in učinkoviti. Pri proizvodnji stavbnega pohištva je zelo 

pomembna tehnologija in natančnost pri izdelavi. Z uporabo metodologije sistematičnega 

inoviranja bi podjetje lahko strukturirano reševalo probleme znotraj razvoja ter izboljšalo 

želene učinke. S pomočjo metode Kaizen bi lahko prirejali delavnice kjer bi zaposleni skupaj 

iskali izboljšave procesov na vseh področjih. S to metodo lahko hitro pridemo do želenih 
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rezultatov, hkrati pa motiviramo zaposlene k inovativnosti in proaktivnemu delovanju. 

Dodatna prednost te metode je tudi zbliževanje in tesnejše sodelovanje zaposlenih, kar je v 

kritičnih situacijah pogosto ključnega pomena. Za uspešnost proizvodnje pa so seveda 

pomembni tudi delovni pogoji. Poglavitnega pomena je, da je delovno okolje urejeno ter 

predvsem varno. Tukaj vidimo možnosti za izboljšate z uporabo metode 5S, ki bi lahko 

pripomogla k izboljšanju produktivnosti.  

Miselnost podjetja mora biti takšna, da si ne želi zgolj obstati, temveč da si predvsem želi 

postati eden izmed vodilnih »igralcev« v svoji panogi na trgu. Sistematično reševanje 

problemov je odlično orodje za zagotavljanje dobrega poslovnega uspeha, večjega izkoristka 

proizvodnje, boljše kakovosti izdelkov, za zadovoljevanja potreb kupcev, zadovoljnejših 

zaposlenih in ne nazadnje za zagotavljanje splošne učinkovitosti. Ena izmed glavnih nalog za 

ohranjanje konkurenčne prednosti je stalno vlaganje v posodobitve, razvoj zaposlenih in 

izdelkov. Izdelki morajo biti okolju prijazni, tehnološko napredni, privlačni za kupce, 

cenovno dostopni ter narejeni iz kakovostnih materialov. Veliko vlogo igrajo tudi vlaganja v 

raziskovanje in razvoj, ki morajo biti prisotne skozi ves proces dela. Brez nenehnega razvoja 

in raziskav podjetje ne more zagotavljati optimalnega okolja za ohranjanje konkurenčnosti. 

Podjetje ne sme dopustiti, da bi se njihovi kupci obrnili h konkurenci. Poglavitnega pomena je 

iskanje tistih sprožilcev, ki so kupce odvrnili od njih in sistematično odpravljanje le-teh. 

Vsako uspešno podjetje mora poznati okolje, v katerem se nahaja, zato je pomembno 

razumevanje konkurence. Temeljito poznavanje konkurenčnih poslovnih konceptov in učenje 

na napakah drugih so osnova za uspeh. Pogosto so organizacije preveč zaprte in naravnane na 

svoje področje, zato predlagamo večjo širino pogleda, ki pogosto s sabo prinese veliko 

inovativnosti in novih izzivov. Pomembno je tudi opredeljevanje področja delovanja podjetja, 

kjer lahko ob inovativnem razmišljanju naletimo na nadaljnje možnosti razvoja in širitve 

podjetja. Kljub temu da je podjetje eno izmed vodilnih v svoji panogi na slovenskem trgu, ne 

sme zaspati na lovorikah. Potrebno je nenehno spremljanje trendov in odzivov s trga ter hitro 

in učinkovito zaznavanje sprememb in izkoriščanje le-teh v svoj prid.  
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5 SKLEP 

Osnovni cilj zaključne projektne naloge je bil predstaviti, kako lahko inovativen izdelek 

podjetju zagotavlja konkurenčno prednost ter ga umešča na vodilni položaj na trgu. Kot 

podjetje z dolgoletno tradicijo in izkušnjami je Mik, d. o. o., v koraku s časom. Ker skrbijo za 

nenehen razvoj in stalno izpopolnjevanje, njihovi izdelki in storitve dosegajo največjo 

kakovost, predvsem pa prinašajo zadovoljstvo kupcem. Visoka kakovost njihovih izdelkov in 

skrb za okolje sodijo med cilje, ki so jim osnovno vodilo. Uspešen položaj na trgu si 

zagotavljajo z inovacijami, ki jih uvajajo hitro in globalno ter tako širijo svoj prodajni 

program 

Najprej smo na kratko predstavili podjetje Mik, d. o. o., predstavili smo njihove izdelke ter se 

osredotočili na njihovi inovaciji Mikrovent ter energijska okna in plošče. Z analizo SPIN smo 

predstavili prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti podjetja. Največjo prednost 

podjetja smo zaznali pri zmogljivi, tehnološko napredni in zelo modernizirani proizvodnji z 

naprednimi stroji in izobraženim ter motiviranim kadrom. Pomemben člen so zadovoljni 

zaposleni, saj je njihov uspeh odraz celotnega podjetja. V podjetju igra pomembno vlogo 

timsko delo, ki temelji na združenem znanju, medsebojnem povezovanju posameznih 

sektorjev in izmenjavi informacij med zaposlenimi. Z intervjujem, ki smo ga opravili z vodjo 

marketinga v podjetju, smo prišli do določenih odgovorov, ki so pripomogli k iskanju 

vzporednic med teoretičnimi izhodišči in dejanskimi razmerami v podjetju.  

Na podlagi pridobljene in pregledane dokumentacije smo oblikovali tudi nekaj predlogov za 

izboljšanje in optimizacijo poslovanja podjetja Mik, d. o. o.. Priložnost vidimo v razširitvi 

prodajnega programa, optimizaciji poslovnih modelov, ki jih narekujejo današnje smernice. 

Za ohranjanje konkurenčne prednosti so potrebni stalni vložki v razvoj zaposlenih in izdelkov 

ter modernizacijo proizvodnje. Izdelki morajo biti okolju prijazni, tehnološko napredni, 

privlačni za kupce, cenovno dostopni ter narejeni iz kakovostnih materialov. Priložnosti v 

okolju, ki se podjetju ponujajo, so predvsem še večje prodiranje na tuje trge. 

Slabost, na katero mora biti podjetje pozorno vidimo v velikih investicijah. Ker je primarna 

dejavnost podjetja Mik, d. o. o. proizvodnja stavbnega pohištva zanje največji strošek 

predstavlja nakup nove tehnološke opreme za zagotovitev kakovostne proizvodnje. Tu 

predvsem mislimo na stroje za izdelavo izdelkov, ki jih treba nenehno nadgrajevati in 

posodabljati, da lahko izdelki sledijo tehnološkim napredkom. Velik del investicij pa zavzema 

tudi razširjena prodajna mreža z velikim številom poslovalnic. Ker je dandanes prilagodljivost 

ekološkim standardom prioriteta, mora podjetje tudi na tem področju vedno biti korak pred 

ostalimi, budno slediti trendom in se hitro odzvati na morebitne spremembe. 
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