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POVZETEK 

Izdelek je vse, kar se lahko ponudi na trgu, in je najpomembnejši produkt za podjetje. Razvoj 

in uvajanje novih izdelkov omogo�ata obstoj podjetja na trgu. Podjetje mora ponuditi kupcem 

na trgu kvalitetne, udobne in modne izdelke. V teoreti�nem delu smo preu�ili strokovno 

literaturo ter povzeli pojme, kot so: izdelek, življenjski cikel izdelka, blagovna znamka, 

inovacija izdelka in vplivi okolja na razvoj novih izdelkov. V empiri�nem delu smo z analizo 

SPIN analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja in njegovih izdelkov ter 

raziskali proces razvoja novega izdelka v podjetju Peko d. d. 

Klju�ni pojmi: management, podjetje, izdelek, razvoj, proces, konkurenca, trg, okolje, analiza, 

SPIN, Porter. 

 

 

SUMMARY 

A product is anything that can be offered to a market and the most important product for 

company. Development and introduction of new products allows existence of firms on the 

market. Company have to offer their costumers on the market quality, comfortable and 

fashionable products. In the theoretical section we have examine the scientific literature and 

summarized concepts such as products, life cycle, trademark, inovation of product and the 

impact of the environment on development of new products. In the empirical part we analyze 

with SWOT analysis of strenghts, weaknesses, opportunities and threats of the new product 

and investigate the process of development new product in the company Peko d. d. 

Keywords: management, company, product, development, process, competition, market, 

environment, analysis, SWOT, Porter. 
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KRAJŠAVE 

�RGL    �rno gladko usnje 

�RSV/TSIGL   konica in opetnik se svetita, ob strani je siv semiš 

d. d.    delniška družba 

d. o. o.    družba z omejeno odgovornostjo 

d. z o. z.   družba z omejeno zavezo 

EU    Evropska unija 

EUR    evro 

GmbH    družba z omejeno odgovornostjo (nem. Gesellschaft mit beschrankten  

    Hafftung) 

itd.    in tako dalje 

JZ    jesen/zima 

Ltd.    zasebna delniška družba (angl. private limited company) 

npr.    na primer 

oz.    oziroma 

PP    pomlad/poletje 

RDLK    lak rde�e usnje 

RJGL/SRJSM    �evelj je narejen iz rjavega gladkega usnja, zavihek pa iz srednje rjave barve 

  semiša 

RU/SRJGL   rumeno gladko usnje, rožica je srednje rjave in rumene barve 

SIGL   vrhnji del sivo gladko usnje 

SPIN    analiza slabosti, prednosti, izzivov in nevarnosti 

SRJGL/ZESM   konica in opetnik iz gladkega usnja, ostali del �evlja iz zelenega semiša 

t. i.    tako imenovani 

TMGL/SM   vrhnje usnje modro gladko, ob strani je všit semiš rob 

TMO/MOLK   konica in opetnik temno modre barve usnja, ostali del �evlja iz modrega laka 

TRJGL/SM   temno rjavo usnje v kombinaciji s temnim semišem 

TSIGL/�RKR   konica in opetnik iz temno sivega gladkega usnja, vmes vdelan trak �rn kroko 

  (tisk usnja) 

VI/RDGL   opetnik vijoli�no usnje, prvi paš�ek vijoli�en, ostala dva paš�ka sta iz  

  rde�ega usnja 
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1 UVOD 

V zaklju�ni projektni nalogi smo raziskali podro�je razvoja in uvajanja izdelka na trg v 

�evljarski industriji. Ljudje imajo v današnjem �asu veliko potreb in želja. Današnji svet je 

hiter, kaoti�en in nepredvidljiv. Podjetja so osredoto�ena na potrošnike, življenjski cikel 

izdelka je vsak dan krajši, na trg vsak dan prihajajo nova inovativna podjetja z novimi izdelki, 

ki predstavljajo ostalim podjetjem konkurenco (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 11). Novi 

izdelki so za obstoj podjetja in prepoznavnost klju�ni (Poto�nik 2005, 178).  

Kotler definira izdelek kot nekaj, kar lahko zadovolji dolo�eno potrebo ali željo. Ljudje zato 

kupujejo izdelke ali storitve, da zadovoljijo svoje potrebe (Kotler 1998, 8). Izdelek lahko 

opredelimo kot splet dolo�enih lastnosti. Izdelek se mora neprestano prilagajati spremembam 

na trgu in povpraševanju. Prof. Mom�ilo Milisavljevi� pravi, da je izdelek rezultat celovitega 

marketinškega napora podjetja (Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 5). Nov izdelek lahko 

opredelimo kot izdelek, ki je povsem nov in se prvi� pojavi na tržiš�u (Deželak, Devetak in 

Milfelner 1991, 19). V današnjem �asu mora podjetje spodbujati razvoj novih izdelkov. 

Klju�ni dejavnik pri razvoju izdelkov so ljudje z znanjem, ki ga vsakodnevno izboljšujejo, in 

tehnologija, ki se je skozi �as izboljšala in dopolnila (Dolinšek 2004, 1). 

1.1 Teoreti�na izhodiš�a in opis problema 

Vsak izdelek ima svoj življenjski cikel. Življenjski cikel izdelka razdelimo na štiri stopnje, ki 

so med seboj povezane: uvajanje, rast, zrelost in upadanje (Poto�nik 2005, 192).  

Podjetja se obdržijo na trgu le tako, da svojim potrošnikom ponujajo inovativne (nove, 

izboljšane ali naprednejše) izdelke (SPIRIT 2014b). Podjetje mora neprestano spremljati 

spremembe v širšem in ožjem okolju (konkurenco, kupce in dobavitelje), saj je to klju� do 

uspešnega razvoja novega izdelka. Podjetje si lahko pomaga z analizo SPIN, ki analizira 

prednosti in slabosti notranjega okolja, obenem pa tudi nevarnosti in priložnosti zunanjega 

okolja (Biloslavo 2008, 73). Na podlagi analize SPIN lahko podjetje razvije nove zmožnosti 

in postane bolj konkuren�no, saj svoje izdelke razvija in prilagaja trgu.  

Konkurenca postaja �edalje bolj globalna, saj podjetja ne delujejo ve� na trgih s stalnimi 

znanimi tekmeci in potrošniki, ampak na trgih s hitro spreminjajo�o se konkurenco. Na razvoj 

podjetja vplivajo konkurenca, dobavitelji, tehnologija, potrošniki in kupci, ki izbirajo med 

ogromnim številom izdelkov razli�nih vrst (Poto�nik 2005, 19). Podjetja se lo�ijo od drugih 

podjetij z znanjem in sposobnostmi za inoviranje. Delavci so najpomembnejši faktor v 

podjetju, saj »proizvajajo« znanje, ki je pomembno pri razvoju in uvajanju izdelka. 

Konkuren�na prednost podjetja je odvisna predvsem od idej in veš�in, ne pa od tradicionalnih 

faktorjev, kot sta delo in kapital (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo B.l.). 
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Konkuren�na prednost podjetja je lahko tudi blagovna znamka izdelka. Blagovna znamka je 

ime, oznaka, oblika, simbol ali katerakoli druga zna�ilnost izdelka, ki dolo�a razlikovanje 

izdelkov od konkurence. Z blagovno znamko lahko opredelimo posamezni izdelek ali skupino 

izdelkov. Blagovna znamka prinaša podjetju dolo�ene prednosti. Podjetja blagovno znamko 

zaš�itijo pri pristojnem uradu za zaš�ito patentov. Zagotavlja mu klju�no pravico do uporabe 

imena ali oznake blagovne znamke (Poto�nik 2005, 206). 

V zaklju�ni projektni nalogi smo obravnavali eno izmed najstarejših �evljarskih podjetij v 

Sloveniji. Podjetje Peko d. d. je leta 2013 praznovalo 110 let obstoja. Skozi zgodovino je 

imelo kar nekaj vzponov in padcev. Podjetje izdeluje �evlje iz pravega usnja za ženske in 

moške. Izdelki so kakovostni, elegantni in moderni, zato imajo na podlagi tega tudi višjo 

ceno. 

Osnovni obravnavani problem v tej raziskavi je bil, kako naj izbrano podjetje v panogi 

�evljarstva uspešno in u�inkovito razvija izdelke in jih  uvaja  na trg ter tako še naprej dosega 

svojo konkuren�nost, rast in obstoj. 

1.2 Namen in cilji projektne naloge 

Glavni namen zaklju�ne projektne naloge je raziskati podro�je razvoja izdelkov ter preu�iti, 

kako podjetje razvija in uvaja nov izdelek na trg, tako na podlagi teorije kot na primeru iz 

prakse. S tega podro�ja bomo preu�ili aktualno dostopno literaturo. 

V prvem delu zaklju�ne projektne naloge smo opredelili pojem izdelek, njegov razvoj, 

življenjski cikel izdelka, vplive okolja na razvoj novih izdelkov v �evljarski industriji. 

Namen raziskave v empiri�nem delu je analizirati proces razvoja in uvajanja izdelka v 

konkretnem podjetju Peko d. d., kjer smo tudi s pomo�jo analize okolja in analize SPIN 

preu�ili vplive na njihove izdelke in proces razvoja in uvajanja izdelkov na trg. 

Cilj zaklju�ne projektne naloge so: 

- preu�iti literaturo razli�nih avtorjev s podro�ja razvoja izdelkov, 

- predstaviti osnovne pojme, povezane z uvajanjem in razvojem novega izdelka, 

- predstaviti najstarejše �evljarsko podjetje Peko d. d., 

- analizirati proces razvoja in uvajanja novega izdelka na trg v podjetju Peko d. d., 

- preu�iti podjetje Peko d.d. z analizo SPIN (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, 

ki pretijo podjetju in njegovim izdelkom), ter na tej osnovi 

- razviti predloge za management izbranega podjetja - kako naj izboljšajo proces razvoja in 

uvajanja izdelka na trg. 
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Uporabili smo naslednje metode raziskovanja: 

- metodo deskripcije, to je: opisovanje dejstev, pojmov, pojavov in procesov; 

- metodo zbiranja in analize podatkov in strokovne literature (sekundarni viri); 

- metodo kompilacije: povzemanje stališ�, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih avtorjev 

ter lastnih spoznanj; 

- metodo zbiranja in analize poslovne dokumentacije na primeru procesa razvoja izdelkov 

v konkretnem podjetju Peko d. d.; 

- metodo sinteze spoznanj, saj smo na osnovi študija literature in analize procesa razvoja 

izdelkov v izbranem podjetju v nadaljevanju razvili lastne predloge izboljšav procesa 

razvoja in uvajanja izdelkov na trg. 

V teoreti�nem delu smo vklju�ili preu�evanje strokovne literature in poslovne dokumentacije, 

na podlagi katere smo primerjali in analizirali razli�na spoznanja. 

V empiri�nem delu smo uporabili metodo analize dokumentov ter analizo okolja in analizo 

SPIN podjetja. Poudarek zaklju�ne projektne naloge je na metodi analize procesa razvoja 

izdelkov v Peko d. d. in v empiri�nem delu dodatno na metodi anketiranja. 

S pomo�jo anketnega vprašalnika smo analizirali poznavanje izdelkov podjetja Peko d. d., 

mnenja anketirancev glede ponudbe, zadovoljstvo kupcev z izdelki ter uporabnostjo izdelkov. 

Ugotovitve smo v skladu s spoznanji v teoreti�nem delu naloge in teoreti�nih izhodiš�ih 

preu�evanega problema vklju�ili v predloge za izboljšan proces razvoja in uvajanja izdelkov 

na trg, saj so zahteve, potrebe in pri�akovanja kupcev eden klju�nih vidikov pri zagotavljanju 

razvoja konkuren�nih izdelkov in jih je treba vklju�iti že v sam proces razvoja izdelkov in ne 

šele ob pri�etku trženja izdelka. Anketiranci so bili kon�ni uporabniki izdelkov Peko d. d. 

Vzorec anketirancev je bil 100. Anketo smo izvedli v poslovalnici Peko Kranj in Peko BTC 

City Ljubljana in ob�ini Škofja Loka in Ljubljana. Anketa je bila anonimna, vzorec 

anketiranih je bil naklju�en. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk. 

- Predpostavljamo, da se v podjetju Peko d. d. zavedajo pomembnosti razvoja in uvajanja 

novega izdelka na trg in so zainteresirani za izboljšanje procesa razvoja izdelkov. 

- Management izbranega podjetja je zainteresiran za spremembe in izboljšave procesa 

razvoja izdelkov, zato predpostavljamo, da bodo razviti predlogi izboljšav podjetju zelo 

koristili. 

Omejitve zaklju�ne projektne naloge so naslednje. 

- Omejena sposobnost enega raziskovalca v �asu izdelave te raziskave v empiri�nem delu 

(julij�avgust 2014). 

- Zaupnih podatkov podjetja Peko d. d.  ter poslovnih skrivnosti podjetja Peko d. d. nismo 

objavljali. 
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2 IZDELEK IN PROCES RAZVOJA IZDELKOV 

Izdelek je središ�e aktivnosti v razvoju, pripravi dela, proizvodnji, skladiš�enju, prodaji, 

distribuciji in poprodajnih uslugah in storitvah. Tudi pri tržnih raziskavah je izdelek, potrebe 

in vrednost povezana z njim, osrednji predmet raziskav, analiz in predvidevanj. Ko se podjetja 

sre�ujejo s tržiš�em in konkurenco, pride do izraza marketinška filozofija. Bistvo uspeha in 

neuspeha je prav v tem, da izhajamo iz tržiš�a, tržnih potreb, povpraševanja in se s kon�nimi 

izdelki ali polizdelki vra�amo na trg in zadovoljimo družbene potrebe oz. pla�ilno sposobno 

povpraševanje (Deželak, Devetak in Milfelner 1991, 5). 

2.1 Opredelitev izdelka 

Izdelek lahko opredelimo kot splet dolo�enih lastnosti. Vsak izdelek potrošniku vzbudi 

pozornost, nabavo, uporabo in potrošnjo. Izdelek zadovolji potrošnikove potrebe in želje 

(Deželak, Devetak, Milfelner 1991, 5).  

Izdelek je vsaka stvar, ki jo tržniki ponudijo na trgu. Izdelki, ki jih tržimo, vklju�ujejo fizi�ne 

izdelke, storitve, doživetja, dogodke, osebe, kraje, premoženje, organizacije, informacije in 

ideje (Kotler 2004, 407). 

2.1.1 Zna�ilnosti izdelka 

Tržniki razvrš�ajo izdelke na podlagi zna�ilnosti izdelkov. Izdelke lahko razvrstimo v tri 

skupine glede trajnosti in otipljivosti. 

- Netrajne dobrine so otipljivi izdelki, ki se porabijo z enkratno ali nekajkratno uporabo. 

Ljudje te izdelke pogosto kupujejo. Izdelki so na voljo na ve� lokacijah, imajo nizko 

maržo in se zelo oglašujejo. 

- Trajne dobrine so otipljivi izdelki, ki so namenjeni za ve�kratno uporabo. Trajni izdelki 

zahtevajo ve� osebne prodaje in storitev, imajo višjo maržo in garancijo proizvajalca. 

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

spremenljive, nelo�ljive od izvajalca in neotipljive. Potrebujejo ve�jo prilagodljivost, 

verodostojnost dobavitelja in ve�ji nadzor kakovosti (Kotler 1998, 434-436). 

Ljudje kupujemo veliko vrst izdelkov, ki pa jih lahko razvrstimo na podlagi potrošnikovih 

nakupovalnih navad v naslednje štiri skupine. 

- Izdelki za vsakdanjo uporabo so izdelki, ki jih potrošniki kupujejo pogosto takoj in 

zlahka, saj jih najdemo povsod. Izdelke za vsakdanjo uporabo lahko razdelimo na 

osnovne, nena�rtne in nujne izdelke. 

- Izdelki, ki se kupujejo po preudarku, so izdelki, za katere potrošnik v postopku izbiranja 

in nakupovanja porabi ve� �asa in jih pri tem ocenjuje na podlagi cene, kakovosti, 
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ustreznosti in sloga. Izdelke, ki jih kupimo po preudarku, razdelimo na homogene in 

heterogene izdelke. 

- Posebni izdelki so izdelki, ki imajo edinstvene lastnosti ali se prepoznajo po blagovni 

znamki. Potrošniki so za izdelke pripravljeni vložiti veliko �asa in napora, da se ga 

odlo�ijo kupiti. 

- Neiskani izdelki so izdelki, ki jih potrošnik ne pozna in nima namena, da bi jih kupil. 

Izdelki se prodajajo predvsem zaradi u�inkovitega oglaševanja in osebne prodaje (Kotler 

1998, 436). 

Ta razvrstitev temelji na na�inu, kako porabniki kupujejo izdelke. Vsi porabniki se ne vedejo 

na enak na�in, ko kupujejo dolo�en izdelek, saj imajo potrošniki razli�ne potrebe in želje. 

Nekatere izdelke lahko razvrstimo v vse štiri skupine (Poto�nik 2005, 203). 

2.1.2 Pet ravni izdelka 

Podjetje pri na�rtovanju svoje tržne ponudbe ali izdelka mora premišljevati o vseh ravneh 

izdelka. Jedro izdelka je najosnovnejša raven, ki predstavlja osnovno korist ali storitev, ki jo 

potrošnik kupi. Tržniki morajo vedeti, da so oni tisti, ki ljudem posredujejo koristi. Temeljna 

razli�ica izdelka je pretvorba iz jedra izdelka v osnovni (generi�ni) izdelek. Tržnik na tretji 

ravni pripravi pri�akovani izdelek, ki je sestavljen iz lastnosti in pogojev, ki jih kupci 

pri�akujejo in z njimi soglašajo ob nakupu izdelka. Na �etrti ravni tržnik pripravi razširjeni 

izdelek. Izdelek presega pri�akovanja porabnikov. Izdelek vsebuje dodatne storitve in koristi, 

zaradi katerih se ponudba podjetja razlikuje od konkurence in njene ponudbe. Zadnja raven 

izdelka se imenuje potencialni izdelek, ki obsega vse razširitve in spremembe, ki jim bo 

izdelek izpostavljen zdaj in v prihodnosti. Podjetja vsak dan vztrajno iš�ejo nove na�ine, ki 

bodo zadovoljili kupce in se lo�ili od druge ponudbe (Kotler 1998, 432-433). 

2.2 Življenjski cikel izdelka 

Z razvojem tehnologij in znanosti se hitro razvijajo in dnevno pojavljajo novi izdelki 

(Vukovic in Kregar Brus 2008, 147). Novi izdelki, ki prihajajo na trg, postopoma zastarevajo, 

dokler ne izginejo s trga. Življenjska doba novih izdelkov je vse krajša (Poto�nik 2005, 192). 

Vsak izdelek, nov ali star, ima svojo življenjsko pot. Izdelek na svoji poti prehaja �ez ve� faz, 

ki so ozna�ene s porastom in padanjem prodaje izdelka. Življenjsko pot izdelka spremlja cela 

vrsta ekonomskih dejstev, kot so število in obnašanje konkurentov, obnašanje kupcev, 

dohodek ali izguba, delovanje marketinških inštrumentov in podobno (Deželak, Devetak in 

Milfelner 1991, 21-22). 

Krivulja življenjskega cikla izdelka se razlikuje med izdelki (alkoholne pija�e, zdravila, 

nylon, moda, modne muhe itd.) (Kotler 2004, 329). Življenjski cikli izdelkov imajo obliko 
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�rke S. Krivuljo delimo na štiri stopnje:  uvajanje na trg, rast, zrelost in upadanje (Poto�nik 

2005, 192). 

Podjetje lahko življenjski cikel vsakega izdelka podaljša. Podaljševanje življenjskega cikla je 

mogo�e dose�i z razvijanjem nove uporabnosti izdelka ali z razširjanjem prodaje na nov trg 

(Poto�nik 2005, 198). 

2.2.1 Strategija uvajanja novega izdelka 

Uvajanje novega izdelka na trg je za�etna stopnja. Ko se izdelek pojavi na trgu, mora 

proizvajalec nameniti veliko sredstev za informiranje porabnikov. Stopnja uvajanja izdelkov 

je najbolj ob�utljiva in negotova stopnja, saj porabniki izdelka ne poznajo, prodaja je skromna 

in poteka v manjših serijah. Dobi�ek je skromen ali ga sploh ni zaradi distribucijskih in 

promocijskih stroškov (Poto�nik 2005, 194). 

Uvajanje novega izdelka je težavno. Razlogi za težave podjetij so, da nimajo dovolj sredstev 

in znanj oziroma želijo s previsokimi cenami pokriti stroške razvoja izdelka (Poto�nik 2005, 

194). 

Podjetje v prvi stopnji življenjskega cikla izbira med štirimi strategijami: strategijo po�asnega 

prodora na trg, strategijo hitrega prodora (penetracije), strategijo po�asnega »pobiranja 

smetane« in strategijo hitrega »pobiranja smetane.« Podjetja se najpogosteje odlo�ijo za 

strategiji pobiranja smetane in višjih cen. Podjetja nimajo konkurentov, usmerjajo se k 

porabnikom, ki so pripravljeni pla�ati za izdelek veliko denarja (Poto�nik 2005, 194). 

2.2.2 Strategija rasti novega izdelka 

Strategija rasti je možna po uspešni strategiji uvajanja. To je obdobje, ko porabniki že delno 

poznajo izdelek, pojavljajo se že prvi konkurenti s podobnimi izdelki, ki imajo nove 

zna�ilnosti in dodatne koristi. Cene izdelkov se postopoma znižujejo, kljub temu dobi�ek 

naraš�a zaradi rasti prodaje (Poto�nik 2005, 195). 

Podjetje v stopnji rasti izbira med strategijami, kot so izboljšanje kakovosti in dodajanje nove 

izvedbe, uporabnosti in oblike izdelka, razvijanje novega modela izdelka, znižanje cen 

izdelkov, izbiranje nove tržne poti in pove�anje oglaševanja. S temi strategijami si bo podjetje 

okrepilo svoj konkuren�ni položaj in se razširilo na trgu (Poto�nik 2005, 195). 

Podjetje v pozni fazi rasti lahko tudi zniža ceno izdelkov, saj je že pokrilo razvojne stroške 

izdelka. Z zniževanjem cene podjetja pridobivajo kupce in odvra�ajo nove konkurente k 

vstopu na trg, ostalim konkurentom pa prepre�ujejo, da bi si pridobili kupce z nizkimi cenami 

(Poto�nik 2005, 195). 
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2.2.3 Strategija zrelosti novega izdelka 

Izdelek doseže vrh prodaje v stopnji zrelosti. V tem obdobju kupci že dobro poznajo in 

kupujejo izdelke, številni konkurenti pa proizvajajo enake ali podobne izdelke. Tržni delež se 

podjetju zmanjšuje, pove�a pa si ga lahko z osvajanjem na novi trg (Poto�nik 2005 196). 

Stopnja zrelosti je najdaljša stopnja, ki jo delimo na tri faze:  

- pojemajo�a zrelost, kjer se prodaja za�ne zmanjševati, 

- stabilna zrelost, prodaja se ustali zaradi nasi�enosti na trgu,  

- upadajo�a zrelost, kjer se kupci obra�ajo k novim izdelkom, prodaja pa se zmanjšuje 

(Poto�nik 2005, 196). 

Zato podjetje poskuša vstopiti na trg z donosnejšimi izdelki z naslednjimi strategijami: 

- s strategijo spremembe trga, kjer podjetje pridobiva nove kupce, ki izdelka niso 

uporabljali, z vstopom v nove tržne segmente in tržne vrzeli in s pridobivanjem kupcev 

od konkurentov, 

- s strategijo spremembe izdelka, kjer podjetje izboljša kakovost izdelka, na novo oblikuje 

obliko izdelka ter širi dodatne koristi izdelka, 

- s strategijo spremembe trženjskega spleta, kjer podjetje prilagodi cene izdelku, izboljša 

distribucijo, razširi oglaševanje, pospeši prodajo, razvija storitev in uvaja osebno prodajo 

(Poto�nik 2005, 196). 

Podjetje pogosto razmišlja o tem, katera kombinacija trženjskega spleta bi bila na tej stopnji 

u�inkovitejša (npr. oglaševanje ali pospeševanje prodaje). Nekateri pravijo, da je 

najpomembnejše oglaševanje, saj z oglaševanjem oglašujemo izdelek in blagovno znamko,  

medtem ko pospeševanje prodaje daje takojšne rezultate, ki so hitro vidni. Najve�ji problem 

pri spreminjanju trženjskega spleta je v tem, da ga konkurenti lahko hitro posnemajo, npr. 

znižajo cene ali izboljšajo oglaševanje (Poto�nik 2005, 196). 

2.2.4 Strategija upadanja novega izdelka 

»Staranje« izdelka je zadnja stopnja. Prodaja izdelka pade, konkurenca pa pritiska na trg z 

novimi, boljšimi, cenejšimi izdelki, ki podjetje oz. izdelek izpodrivajo s trga. Kupci �edalje 

manj uporabljajo zastareli izdelek, zato se prodaja po�asi zmanjšuje, podjetje pa postopoma 

preneha s proizvodnjo (Poto�nik 2005, 197). 

Razlogi za upadanje prodaje so:  

- pove�ana konkurenca, 

- spremembe navad in okusa porabnikov, 

- tehnološki napredek, 
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- uvajanje novih izdelkov (Poto�nik 2005, 197). 

Na stopnji upadanja je promocija �edalje manj pomembna in manj u�inkovita za zastarele 

izdelke. 

Podjetja se v stopnji upadanja soo�ajo s strategijo opustitve izdelka, kar pomeni njegovo 

popolno ukinitev. Podjetje pa se mora izogibati opustitvi izdelka, vse dokler izdelek 

zadovoljuje zadostno število kupcev in prispeva k dobi�ku (Poto�nik 2005, 197). 

Vsakemu izdelku podjetje lahko podaljša življenjski cikel tako, da razvije nove uporabnosti za 

izdelek, z razširjenjem prodaje in pridobivanjem novih kupcev na novih trgih ali z 

izboljšanjem osnovnega izdelka (Poto�nik 2005, 198). 

2.3 Blagovna znamka 

Blagovna znamka je ime, oznaka, oblika, simbol ali katerakoli druga zna�ilnost izdelka, ki 

razlikuje izdelek od izdelkov drugih proizvajalcev. Blagovno znamko izrazimo z besedami, 

�rkami ali številkami. Blagovna znamka lahko opredeli posamezni izdelek, skupino izdelkov 

ali vse izdelke nekega proizvajalca (Poto�nik 2005, 206). 

Blagovna znamka ni izdelek. Zna�ilnost blagovne znamke je nadgradnja izdelka, ki je 

narejena na osnovi zaupanja in odnosa s potrošnikom. Razlika med izdelkom in blagovno 

znamko je, da je izdelek proizvod, ki se lahko kopira in ga prodajajo trgovci, blagovna 

znamka ima osebnost, je edinstvena in jo kupujejo potrošniki (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 

42–43). 

Blagovna znamka je zapleten simbol, ki sporo�a šest pomenov: 

- lastnosti (drag ali poceni, moderen ali tradicionalen, star ali nov, prestižen, itd.), 

- koristi, 

- vrednote podjetja, 

- kulturo (doma� ali tuj), 

- osebnost in 

- uporabnika (Kotler 1998, 444). 

Ljudje blagovno znamko razumejo razli�no oziroma jo prepoznajo pod razli�nimi elementi: 

- kot logotip, ki je ime, znak, simbol, oblika, ki identificira izdelke glede na konkuren�ne 

izdelke, 

- blagovna znamka kot pravno sredstvo (varstvo lastništva pred ponaredki), 

- blagovna znamka kot ime podjetja, 

- blagovna znamka kot sredstvo za zmanjševanje tveganja (funkcionalno, finan�no, 

�asovno, družbeno in psihološko tveganje), 
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- blagovna znamka kot osebnost (ljudje primerjajo osebnost iz oglasov s seboj), 

- blagovna znamka kot sklop vrednot (vrednote, pomembne za posamezni ciljni trg) in 

- identiteta blagovne znamke (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 43-44). 

Blagovna znamka je v resnici seštevek vsega omenjenega. Ljudje pogosto ena�ijo blagovno 

znamko z imenom ali logotipom. Blagovna znaka vzbuja pri ljudeh vrsto asociacij, ki so 

lahko pozitivne ali negativne (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 44). 

Blagovna znamka Peko vzbuja asociacije: kakovost, eleganca, modna obutev itd. Dolo�ene 

asociacije o blagovni znamki so povezane s poreklom države, iz katere znamka izhaja, npr. 

italijanski design, francoska visoka moda. Glavni cilj prepoznavnosti blagovne znamke je, da 

jo potrošniki prepoznajo brez pomo�i prisotnosti imena podjetja (Vukovi� in Kregar Brus 

2008, 44). 

Blagovna znamka mora biti tudi dobro oblikovana, zaš�itena, lahko izgovorljiva, lahko 

zapomnljiva, vzbujati mora zanimanje, oblikovana tako, da lahko nastopa na vseh trgih, in biti 

mora druga�na od konkuren�nih blagovnih znamk (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 47). 

2.4 Inovativnost izdelka 

Inovacija je prva uporaba ideje, izdelka, procesa za izdelavo novega proizvoda in storitev. 

Vsak inovacijski izdelek je izum, ki temelji na novih znanstvenih odkritjih (Slovenski veliki 

leksikon 2004, 106). 

Inovacije se porodijo iz nenadnega navdiha, nekatere pa so rezultat zavestnega in namernega 

iskanja priložnosti za inovacije, ki nastopijo v novih okoliš�inah (Drucker 2004, 70). 

Inovacije zahtevajo tako koncepte kot dojemanja. Zato morajo ljudje, ki jih želijo uvajati, med 

ljudi, jih opazovati in spraševati. Ljudje, ki so uspešni inovatorji, uporabljajo levo in desno 

stran možganov, saj morajo dobro premisliti, kakšna mora biti inovacija, da bi privabila 

potencialne uporabnike (Drucker 2004, 79). 

Inovacija mora biti preprosta in u�inkovita, da izstopa in doseže svoj namen pri izdelku 

(Drucker 2004, 79). 

2.5 Razvoj novih izdelkov 

Podjetja se vsak dan soo�ajo z razvojem novih in inovativnih izdelkov. Zavedajo se, da bi 

brez izdelkov propadli. Vsako podjetje mora razvijati nove izdelke ali izboljšati nadomestne. 

Razvijanje novih izdelkov podjetjem oblikuje prihodnost, pove�a prodajo in zagotovi dobi�ek 

(Kotler 2004, 348-349). 



 

11 

Preden podjetja za�nejo razvijati nove izdelke, morajo skrbno izbrati svojo ciljno skupino 

porabnikov. Oddelek za trženje ima v tem procesu klju�no vlogo. Aktivno mora sodelovati, 

poiskati in oceniti zamisli za nov izdelek ter se posvetovati z oddelkom za razvoj (Kotler 

2004, 348-349). 

Podjetja, ki razvijajo izdelke, veliko tvegajo. Novi izdelki so zelo ranljivi, saj se potrebe in 

želje kupcev vsak dan spreminjajo. Podjetja morajo vsak dan spremljati svojo konkurenco, 

novo sodobnejšo tehnologijo in kratek življenjski cikel izdelka (Kotler 2004, 348-349). 

Podjetje lahko pride do novega izdelka z nakupom ali z lastnim razvojem. Podjetje lahko 

razvije izdelke v lastnih laboratorijih ali pa sklene pogodbo s podjetji, ki se ukvarjajo z 

razvojem novih izdelkov. Drugi na�ini, da podjetje pride do novih izdelkov, so, da podjetje 

kupi drugo podjetje, pridobi patent podjetja ali kupi licenco ali franšizo nekega podjetja 

(Kotler 2004, 348-349). 

2.5.1 Pojem novega izdelka 

Nov izdelek je tisti izdelek, ki ga posamezno podjetje še ni prodajalo. Preden podjetje uvede 

nov izdelek na trg, ga mora razviti in mu dolo�iti tehni�ne in trženjske zna�ilnosti, ki so 

pomembne za porabnike novega izdelka (Poto�nik 2005, 177). 

Pod pojmom novi izdelek razumemo tudi izvirne, izboljšane, spremenjene izdelke ali izdelke 

nove blagovne znamke, ki so plod lastnega razvoja in raziskovalnega dela. 

Agencija Booz, Allen & Hamilton (Kotler 1998, 316-317)  je pojem novi izdelek opredelila s 

šestimi kategorijami, glede na novost izdelka z vidika trga in podjetja. 

- Novi izdelki v svetovnem merilu: novi izdelki, ki ustvarjajo popolnoma nov trg. 

- Nova skupina izdelkov: podjetje se s skupino novih izdelkov prvi� pojavi na že 

obstoje�em trgu. 

- Izdelki kot dodatki k že obstoje�im skupinam izdelkov: novi izdelki, ki že dopolnjujejo 

uveljavljeno skupino izdelkov istega podjetja (velikost embalaže, okusi itd.). 

- Izboljšave že obstoje�ih izdelkov: novi izdelki z boljšim delovanjem ali ve�jo vrednostjo 

v o�eh potrošnika, ki nadomestijo že obstoje�e izdelke. 

- Ponovno pozicioniranje: obstoje�e izdelke usmerimo k novim trgom ali tržnim 

segmentom. 

- Zniževanje stroškov: novi izdelki s podobnim delovanjem, vendar z nižjimi stroški. 

Na trgu je le 10 odstotkov resni�no novih izdelkov. Ti izdelki predstavljajo velik strošek in 

tveganje, saj so novi za podjetje in trg. Veliko podjetij pa namesto razvoju novih izdelkov 

posveti ve� �asa  izboljšanju že obstoje�ih izdelkov (Kotler 1998, 316-317). 
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2.5.2 Pomen novega izdelka 

Nov izdelek je nov takrat, ko ga podjetje ustvari popolnoma za nov trg in je plod raziskav 

oziroma �loveškega izuma ter zadovolji potrošnikove potrebe (Deželak, Devetak, Milfelner 

1991, 19). 

Novi izdelki so za podjetje življenjsko pomembni zaradi številnih razlogov. Ko se obstoje�i 

izdelki starajo, se zmanjšujeta prodaja in dobi�ek, skrajša pa se tudi pri�akovana doba 

nadaljnje prodaje. Brez novih izdelkov bi podjetja propadla, saj približno 15 odstotkov 

vrednosti prodaje izvira prav iz novih izdelkov. Podjetja, ki novih izdelkov ne uvedejo 

pravo�asno na trg, tvegajo ve�jo izgubo kot podjetja, ki to naredijo, vendar izdelki na stopnji 

uvajanja propadejo. Za prevzem tržnega vodstva je pomembno, da podjetja investirajo v 

razvoj novih izdelkov tudi v kriznem obdobju (Poto�nik 2005, 178). 

2.5.3 Proces novega izdelka 

Nov izdelek je tisti izdelek, ki je rezultat izvirnih idej, odkritij in raziskovalno  razvojnega 

dela podjetja, ki ga podjetje prvi ponudi potrošniku na trgu (Poto�nik 2005, 179). 

Nov izdelek nastane po številnih stopnjah razvojnega dela, med katerimi so najpomembnejše: 

- iskanje in zbiranje idej, 

- ocenjevanje idej, 

- razvijanje in testiranje koncepta izdelka, 

- razvoj trženjske strategije, 

- poslovna analiza, 

- razvoj izdelka, 

- testiranje na trgu, 

- uvedba izdelka na trg (Kotler 1998, 316-344). 

V procesu razvoja novega izdelka sodelujejo vsi zaposleni v podjetju. Proces razvoja novega 

izdelka je za podjetje potreben, saj si z inovativnimi izdelki odpira vrata na nov trg. 
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3 VPLIVI OKOLJA NA RAZVOJ NOVIH IZDELKOV 

Za uspešen razvoj podjetja mora podjetje pozorno spremljati svoje poslovno okolje. Poslovno 

okolje se razdeli na: 

- ožje (panožno) okolje, ki predstavlja kupce in njihovo pogajalsko mo�, dobavitelje, 

obstoje�e in potencialne konkurente, stanje izdelkov in možnost pojava novih izdelkov ali 

substitutov, 

- širše družbeno okolje, kot so zakonodaja, pojav nove tehnologije, infrastruktura in 

gospodarske razmere ter 

- notranje okolje, v katero spadajo zaposleni, lastniki in vodstvo podjetja. 

Pri analizi panožnega in družbenega okolja si podjetja pomagajo z rezultati raziskav, z mediji, 

s podatki, ki jih prejmejo od dobaviteljev, kupcev in zaposlenih (SPIRIT 2014a). 

3.1 Vpliv konkurence 

Uspešno podjetje mora dobro poznati svoje tekmece, konkurente. Podjetje si med konkurenti 

izbira osnovno vlogo, po njej pa si kroji strategijo trženja. Te vloge so: vodja, tekmec, sledilec 

in specialist (koti�kar) (Tav�ar 2000, 6). 

Vodja je praviloma eden, tekmecev je malo, sledilcev je malo ve�, dale� najve� je 

specialistov. Najve�ji delež imata vodja in skupina tekmecev, na tretjem mestu po deležu je 

po navadi skupina sledilcev (Tav�ar 2000, 6). 

Vloge, zna�ilnosti in strategije dobaviteljev so naslednje. 

- Vodja tržiš�a je konkurent, ki ima vodilno vlogo v tržnem segmentu panoge, ki ji pripada. 

Je eden izmed najmo�nejših konkurentov zaradi svoje tržne ponudbe ali drugih 

dejavnikov. Zna�ilne strategije so širjenje celotnega tržiš�a, varovanje tržnega deleža in 

pove�evanje tržnega deleža. Vodja porablja najve� sredstev za trženje, veliko ve� kot je 

potrebno, da obdrži svoj položaj. Nenehno je tar�a napadov tekmecev, ki ga skušajo 

spodnesti. Dostikrat odneha in se umakne na drugo mesto in prepusti prvo mesto novemu 

vodji. 

- Tekmeci tekmujejo za vodilno vlogo z vodjo tržiš�a. Tekmeci so enako mo�ni kot vodje 

in se odlo�ajo za spopad z njimi, da prevzamejo vodstvo. Zna�ilne strategije so koncepti 

tekmovanja, strategije proizvodov, strategije pogojev trženja, strategije tržnih poti in 

strategije pospeševanja trženja. Tako kot vodje tudi tekmeci porabijo za trženje veliko 

ve�, kot je potrebno. �e jim strategija ne uspe, se umaknejo med sledilce. 

- Sledilci delujejo v senci ob vodji in tekmecih, vendar jih skušajo motiti. Tekmecem in 

vodjem prepuš�ajo oranje ledine, ki sicer prinaša nadpovpre�no uspešnost, terja pa ve�jo 

porabo sredstev. Zna�ilne strategije so koncept vzporednega ponujanja, osredoto�enje 

trženja na izbrane segmente in skrb za �im nižje proizvodne stroške. �e sledilec postane 



 

14 

motnja za vodjo in tekmece, ga ti za�nejo opozarjati. �e ne odneha, se ga lotijo kot 

tekmeca. 

- Specialisti delujejo v segmentih tržiš�a, ki so za ve�je konkurente premajhni. Zna�ilne 

strategije so: izbira segmenta na tržiš�u, odjemalcem ponuditi prilagojene koristi in 

specializacija programa. Ve�ji konkurenti spremljajo dejavnost specialistov. �e so 

uspešni, jih skušajo lastninsko navezati nase (Tav�ar 2000, 7). 

Konkurenca podjetja ima iste cilje kot dolo�eno podjetje: želi rasti, kreirati vrednost in želi 

uspeti. S konkurenco se bojujemo za istega potrošnika, zato je pomembno, da o konkurentu 

vemo veliko (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 87). 

3.2 Vpliv dobaviteljev 

Podjetja potrebujejo za svojo proizvodnjo surovine, embalažo, energente, kar posledi�no 

vpliva na stroške in na dobi�ek. Veliko surovin je na odprtem trgu (borza), kjer se cene 

dolo�enih surovin drasti�no višajo. Na ceno surovin vplivajo tudi številne naravne nesre�e. Za 

podjetja je pomembno, da dobro sodelujejo z dobavitelji in imajo dober, korekten odnos ter 

vedo, kakšni so stroški zamenjave dobavitelja in kakšna je njihova koncentracija in mo� 

(Vukovi� in Kregar Brus 2008, 78). 

3.3 Vpliv kupcev 

Kupce je danes težko zadovoljiti. Kupci so pametni, cenovno bolj ob�utljivi, zahtevni, manj 

usmiljeni ter obkroženi s številnimi ponudbami (Kotler 2004, 72). 

Podjetja se danes zavedajo, da je pomembno, da kupce zadovoljijo in obdržijo. Zadovoljni 

kupci tvorijo kapital podjetja (Kotler 2004, 75). 

Mo� kupcev se vsakodnevno vidi na trgu. Na trgu, kjer je ve� dobaviteljev in en kupec, kupec 

postavlja ceno in vpliva na verigo vrednosti v podjetju (Vukovi�, Kregar Brus 2008, 78). 

Philip Kotler v svoji knjigi pravi, da zadovoljni kupci niso ve� dovolj, saj jih je potrebno 

razveseliti (Kotler 2004, 59). 

3.4 Vpliv tehnologije 

Tehnologija je vse bolj pomemben del vsakodnevnih managerskih aktivnosti (tehnologija kot 

znanje, izdelki, postopki, orodja, metode in sistemi, uporabljeni za oblikovanje blaga ali 

zagotavljanja storitev). Podjetja tehnologijo razvijajo, jo uporabljajo, kupujejo in prodajajo 

(Dolinšek 2004, 4). 
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Tehnologija je klju�ni dejavnik, ki povzro�a najve� sprememb v našem življenju. Njen vpliv 

na poslovanje podjetja je še bolj dramati�en, saj postaja eden od najpomembnejših virov za 

ve�ino organizacij. Tehnologija je eden od klju�nih na�inov, s katerim podjetja konkurirajo, 

se vklju�ujejo na tržiš�a, ostanejo v stiku s svojimi kupci in oblikujejo razširjena partnerstva 

(Dolinšek 2004, 1). 

�e želijo organizacije preživeti, morajo stalno spremljati najnovejši tehnološki razvoj, vsak 

dan pregledovati potencialne grožnje in iskati priložnosti in nenehno spremljati vse potrebno 

v svoji ponudbi blaga in storitev in njihov na�in dostave (Dolinšek 2004, 2). 

3.5 Možnost pojava novih substitutov 

Substitut je izdelek, ki lahko nadomesti porabo drugega izdelka. Substitute lahko delimo na 

delne ali popolne (Slovenski veliki leksikon 2005, 527). 

Ko govorimo o mo�i substitutov, ne govorimo samo o izdelkih, ki so v isti kategoriji in so 

cenejši ter bolj dostopni našim potrošnikom. Zato mora podjetje prepoznati tudi substitute iz 

drugih kategorij, ki predstavljajo nevarnost njihovim izdelkom. Pri tem elementu analize je 

važno, da podjetja dobro poznajo trende in razvoj kategorij izdelkov in so odprta za 

razmišljanje (Vukovi� in Kregar Brus 2008, 78). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA PEKO D. D. 

Peko d. d. je najstarejše slovensko �evljarsko podjetje v Sloveniji. Sedež uprave je v Trži�u. 

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo obutve že od leta 1903. Proizvaja in prodaja usnjeno modno 

obutev pod lastno blagovno znamko. Izdelki so kvalitetni, udobni in elegantni za vse 

generacije. 

4.1 Osnovne informacije o podjetju 

V podjetju Peko d. d. je bilo do konca leta 2012 zaposlenih 812 ljudi. V Sloveniji je bilo 

zaposlenih 364 ljudi, 448 ljudi je bilo zaposlenih v Beogradu in Knjaževcu (Srbija), Splitu 

(Hrvaška) in Skopju (Makedonija) (Peko d. d. 2013, 6). 

Podjetje Peko d. d. ima v Sloveniji v lasti h�erinsko proizvodno podjetje PGD Inde d. o. o. 

Podjetje PGD Inde d. o. o. je najve�ji slovenski proizvajalec spodnjih delov obutve v Evropi 

na podro�ju proizvodnje visokokakovostnih podplatov iz poliuretana in gume ter plastike. 

Peko ima v lasti še podjetja v tujini, natan�neje na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji (Peko d. 

d. B.l.). 

V letu 2012 je bilo v podjetju Peko d. d. (Slovenija) zaposlenih 286 ljudi. V podjetju je 

zaposlenih 65,09 odstotka žensk in 24, 84 odstotka moških. Ve� kot polovica zaposlenih je 

starejših od 45 let, 9 odstotkov zaposlenih je mlajših od 31 let, 27 odstotkov zaposlenih pa je 

starih med 31 in 45 let (Peko d. d. 2013, 9). 

62 odstotkov zaposlenih v podjetju ima 4. ali 5. stopnjo izobrazbe, 31 odstotkov ima 3. 

stopnjo izobrazbe ali nižjo od te, 7 odstotkov zaposlenih pa ima višjo oziroma visoko stopnjo 

izobrazbe (Peko d. d. 2013, 9). 

4.2 Zgodovina podjetja 

Ustanovitelj današnje tovarne Peko v Trži�u, Peter Kozina, se je rodil 19. junija 1876 v 

Dolenji vasi pri Ribnici o�etu Francu in materi Fran�iški Kozina (Porenta 2012, 45-49). Po 

kon�ani ljudski šoli so ga starši poslali v Šmartno pri Litiji k trgovcu Bakovniku za 

trgovskega vajenca (Porenta 2012, 52). Izkazal se je kot dober trgovski vajenec in se izu�il za 

trgovskega pomo�nika. Bakovnik je Petra cenil, zato mu je zaupal vodstvo podružnice v 

sosednji župniji Sv. Križ v litijskem okraju. Peter je v tem kraju kupoval in prodajal razli�ne 

izdelke hišne obrti in za�el spoznavati delo trgovskega potnika (Porenta 2012, 54-55). 

Maja 1896. leta se je Kozina preselil v Ljubljano, kjer je dobil službo pri veletrgovcu 

Krisperju, ki se je ukvarjal z galanterijo, igra�ami in drobnim blagom. Kozina je pri Krisperju 

delal na razli�nih oddelkih, kasneje pa mu je bila dodeljena prodaja �evljev. Tukaj pa se je 

za�ela njegova uspešna poslovna zgodba. Peter Kozina se je kot trgovski potnik na svojih 
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potovanjih u�il tehnike trgovanja z obutvijo, seznanil se je z vrsto usnja in izdelavo obutve in 

si pridobil mnogo poznanstev (Porenta 2012, 55-57). 

28. marca 1903 je Peter Kozina skupaj s sodelavcem v Krisperjevi trgovini, Štefanom 

Hietzlom, v Ljubljani protokoliral javno trgovsko družbo Hitzl & Kozina. Kot poslovodja se 

je podjetju pridružil Hinko Kav�i�, ki je vodil pisarno, Hitzl in Kozina pa sta kupovala in 

prodajala krta�e iz Ribniške doline, zobotrebce iz Laš�, �evlje iz tržiške okolice, škofjeloške 

glavnike in domžalske slamnike (Porenta 2012, 58). Po nekaj letih dela se je Kozina odlo�il 

za lastno �evljarsko delavnico v Trži�u, zato sta se z družabnikom Hitzlom sporazumno 

razšla. Kozina je Hitzla izpla�al, sam pa postal edini lastnik podjetja (Porenta 2012, 62). 

Leta 1906 ali leta 1907 je Peter Kozina ustanovil skupne delavnice in se povezal s �evljarjem 

Ivanom Papovom (na�elnik tržiške poslovalnice prvega delavskega konzumnega društva). 

Proizvodnja Petra Kozine se je v tistem �asu imenovala Zupan Anton & Co. Kozina je za 

delavce kupil sekalni stroj in nekaj šivalnih strojev. V delavnici je delalo 10 delavk in 

delavcev, ki so rezali usnje in šivali zgornje dele (Porenta 2012, 73). 

Leta 1908 se je Kozina odlo�il, da bo za�el graditi moderen tovarniški objekt, saj je tega leta 

prišla v Trži� železnica, kot odcep glavne proge Ljubljana-Jesenice. Za lokacijo si je izbral 

travnik nasproti železniške postaje. Tovarno so za�eli graditi leta 1910, zgrajena je bila leto 

kasneje, 1911 (Porenta 2012, 82-84). Peter Kozina tovarne ni ustanovil z lastnimi sredstvi, 

ampak s pomo�jo družabnikov. Novo podjetje je registriral 25. marca 1913 v Ljubljani kot 

Peter Kozina & Co., d. z  o. z. Kozina je imel v podjetju 5 odstotkov lastnega kapitala. V 

podjetju je bilo zaposlenih 45 moških in 50 žensk, po narodnosti vsi Slovenci (Porenta 2012, 

87-88). Peter Kozina je 31. 12. 1917 postal edini lastnik podjetja. Družabnike je popla�al in 

odkupil njihov delež (Porenta 2012, 107). 25. marca 1919 je na okrožnem sodiš�u v Ljubljani 

na novo protokoliral podjetje. Podjetje se je imenovalo Peter Kozina & Comp., ki se je 

ukvarjalo z ro�no in tovarniško izdelavo �evljev, s trgovino na debelo in z izvozom 

industrijskih izdelkov, d. z o. z., s sedežem v Bistrici pri Trži�u. Kozina je 22. decembra 1924 

naziv firme »poslovenil« v Peter Kozina & Ko (Porenta 2012, 123). 

Leta 1921 je Kozina kupil �evljarsko tovarno Müller & Goeken. Tovarna je za Kozino 

pomenila dobro in poceni naložbo, saj je pridobil precej dobrih �evljarskih delavcev. Število 

delavcev se je pove�ala iz 70 delavcev (1911), ki so izdelovali 40.000 parov na leto, na 260 

delavcev (1935), s tem pa se je pove�ala proizvodnja na 470.000 parov na leto (Porenta 2012, 

120, 137). Maja 1921 je Peter Kozina postal tretji družabnik podjetja združene tovarne �evljev 

Mally & Demberg. 3. maja 1929 se je družba po sporazumu družabnikov likvidirala (Porenta 

2012, 121-122). 

Kozina je hotel podjetje razširiti. Dovoljenje je dobil 10. maja 1924. Poslopje je obsegalo klet 

(pe�i in inštalacija za centralno kurjavo), mansardo (prirezovalnica in šivalnica), prvo 

nadstropje (predvidena kon�na izdelava), drugo nadstropje (pritrjevanje podplatov in soba za 
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zalogo materialov) in tretje nadstropje (cvekarija, izvajala »AGO« izdelava ter Mckay in 

Goodyear), v severnem delu je bilo skladiš�e za zalogo materiala in kopit, v južnem delu je 

imel Kozina svoje stanovanje (Porenta 2012, 129-130). 16. junija 1926 je bila kolavdacija 

pove�ane in prizidane tovarne (Porenta 2012, 133). 

Delavci so med letoma 1918 in 1923 stavkali zaradi pla�. Marca leta 1920 so se lastniki in 

delavci za�eli pogajati, delavci so zahtevali povišanje pla� in draginjske doklade za svojce. 

Prva stavka se je zgodila 31. marca 1920 zaradi neuspešnega pogajanja med delavci in lastniki 

tovarn v Trži�u. 26. junija 1922 so bile mezde povišane za 30 odstotkov (Porenta 2012, 139). 

Peter Kozina je leta 1921 v Ljubljani na Bregu 20 odprl prvo velemestno urejeno prodajalno. 

Prodajalna je bila vsa v steklu in zrcalih. 15. decembra 1927 je na Cankarjevi v Ljubljani 

odprl še eno trgovino, leta 1929 pa tudi na Mikloši�evi cesti. Leta 1925 je odprl podružnico v 

Zagrebu, do leta 1930 pa še prodajalne v Sušaku nad Reko, Karlovcu in Subotici. V Beogradu 

(Srbija) je Kozina odprl svojo prvo podružnico leta 1925. V Sarajevu (Bosna in Hercegovina) 

je podjetje Peter Kozina & Ko. odprlo prvo prodajalno 1. oktobra 1929, istega leta pa tudi v 

makedonskem Skopju (Porenta 2012, 141-146). 

Leta 1920 je podjetje utrpelo prvo ve�jo neposredno škodo, ko je propadel ustni dogovor o 

izdelovanju vojaških �evljev. Podjetje je izgubilo okoli 1.750.000 din (Porenta 2012, 149). Do 

leta 1927 je imelo podjetje že za 28.000.000 din dolga. Sanacija podjetja se je za�ela 27. 

januarja 1927, ko so se banke odlo�ile, da se ustanovi nova družba Peko d. z o. z. Celoten 

dolg podjetja Peko d. z o. z. in sanacijsko družbo podjetja Peter Kozina & Ko (1927) je 

prevzela leta 1935 Kmetijska posojilnica in postala edini lastnik obeh podjetij (Porenta 2012, 

151, 153-154). 

Peter Kozina je umrl 21. februarja 1930 v Ljubljani na svojem domu. Vzrok smrti naj bi bila 

plju�na oz. sr�na obolelost (Porenta 2012, 156). 

Podjetje je med 2. svetovno vojno utrpelo posledice vojnega stanja. Izropali so zaloge, usnje, 

izdelano obutev, strojne dele. Uni�en je bil del arhiva. Junija leta 1945 je tovarna za�ela 

ponovno delovati (Porenta 2012, 156). 19. julija 1946 je bilo podjetje Peko d. z o. z. 

razglašeno kot podjetje splošnega državnega pomena (Porenta 2012, 169). Peko d. z o. z. in 

Peter Kozina & Ko in firme Trio so 27. februarja 1948 postali novo podjetje, ki se je 

imenovalo Tovarna obutve Triglav Trži� (Porenta 2012, 171). 

Vlada Republike Slovenije je ve�inski lastnik podjetja Peko d. d. 28. decembra 1998 je bil 

uspešno zaklju�en postopek prisilne poravnave. Sanaciji Peka so namenili 8,3 milijona evrov 

državnih obveznic. Sanacija podjetja je omogo�ila nadaljevanje proizvodnje in tradicije v 

podjetju Peko d. d. (Primoži� 2014, 5). 
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Trži� javnemu spominu na Petra Kozino ni posve�al veliko pozornosti. Pred leti so uvedli v 

tovarni Peko blagovno znamko Peter Kozina, ki predstavlja najvišji cenovni razred in najvišjo 

kakovost ženske in moške obutve (Porenta 2012, 175). 

Peter Kozina je govoril: »�e se bom odlo�il graditi, potem bom gradil najmoderneje!« 

(Porenta 2012, 82). 

4.3 Vizija in poslanstvo 

Vizija podjetja je uspešno inovativno podjetje za kupce, zaposlene in delni�arje – S Pekom 

veselje do hoje. Podjetje Peko ima že 111-letno tradicijo. Skozi �as se je veliko spremenilo, 

blagovna znamka Peko pa je preživela vse spremembe. Podjetje še vedno razvija in trži 

kakovostno, elegantno in modno obutev srednjega in višjega cenovnega razreda, za ženske in 

moške. Izdelki Peko so izdelani iz naravnih materialov. Podjetje si je zastavilo nekatere cilje 

za prihodnost, ki jih že izpolnjujejo z upoštevanjem naslednjih vrednot: strokovnost (znanje), 

poštenost, zaupanje, kreativnost, ambicioznost, skrb za svoje kupce in zaposlene, 

inovativnost, natan�nost, fleksibilnost, odgovornost in lojalnost (Peko d. d. B.l.). 

4.4 Analiza SPIN podjetja 

Zaposleni morajo natan�no analizirati podjetje z analizo SPIN. Na osnovi podatkov o 

prednostih, slabostih, priložnostih in nevarnostih lahko dobro oblikujejo strategijo poslovanja. 

Analiza SPIN Peko d. d. je prikazana v spodnji tabeli. 

Preglednica 1: Analiza SPIN podjetja Peko d. d. 

PREDNOSTI 

- izdelovanje izdelkov iz pravega usnja 

- doma�a proizvodnja 

- 111-letna tradicija 

- visoka kakovost 

- prepoznavna blagovna znamka 

SLABOSTI 

- izpad proizvodnje 

- preselitev proizvodnje v države s cenejšo 

delovno silo 

- denarne težave 

- zastarela oprema 

- prevladovanje umetnega usnja 
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Preglednica 1: Analiza SPIN podjetja Peko d. d. 

PRILOŽNOSTI 

- odpiranje franšiz 

- odpiranje trgovin v državah EU 

- �evljarski sejmi 

- povezovanje podjetja z manjšimi 

podjetji (konkurenti) 

- spletna prodajalna 

NEVARNOSTI 

- mo�na konkurenca 

- visoke cene naravnih materialov 

- umetno usnje (cenejše) 

- propad �evljarske industrije 

- visoke cene izdelkov 

- odvisnost prodaje od vremenskih situacij 

- pomanjkanje kvalificirane delovne sile 

Vir: Peko d. d. 2011, 5-6 in dopolnjeno po lastni analizi. 

Prednosti podjetja Peko d. d. so naslednje. Podjetje že 111 let izdeluje izdelke iz pravega 

usnja, ki so visoko kakovostni in ne vsebujejo �loveku škodljivih substanc. Narejeni  so v 

Sloveniji, v Trži�u, in se prodajajo pod prepoznavno blagovno znamko Peko in Peter Kozina. 

So iz kravjega in ov�jega usnja, z raznimi dodatki kot so pentljice, zaponkice, rožice itd. 

Izdelki so pove�ini narejeni ro�no. Kreatorka nenehno obiskuje sejme in ve�ja modna mesta v 

Evropi, kjer dobi veliko potrebnih idej za izdelke.  

Slabosti podjetja Peko d. d. je ve�. Zaradi pomanjkanja denarja imajo zastarelo opremo, zato 

je podjetje v preteklosti premišljevalo o preselitvi proizvodnje v države s cenejšo delovno 

silo, a se zanjo nato ni odlo�ilo. Podjetje veliko kupcev izgublja zaradi izdelkov iz umetnega 

usnja. Zaradi finan�nih težav podjetje svoje izdelke premalokrat oglašuje po televiziji, v 

�asopisih in na jumbo plakatih v ve�jih in manjših mestih. 

Priložnosti podjetje Peko d. d. vidi v odpiranju franšiznih trgovin in trgovin v državah EU. 

Sodeluje na sejmih, kjer prodaja kupcem svoje izdelke. Zaradi pomanjkanja �asa kupcev bi 

podjetje lahko uvedlo spletno prodajalno. Podjetje svoje izdelke prodaja na nekaterih ve�jih 

sejmih po Sloveniji. Priložnost se kaže tudi v povezovanju podjetja z manjšimi 

konkuren�nimi podjetji v Sloveniji ali tujini. 

Nevarnosti, ki pretijo podjetju Peko d. d., so mo�na konkurenca tako v Sloveniji kot v tujini, 

propad �evljarske industrije in pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Najve�jo konkurenco 

ima podjetje Peko v podjetju Alpina iz Žirov. Zaradi visokih cen materiala, ki vplivajo na 

ceno izdelka, podjetje izgublja kupce, ki  kupujejo cenejše, manj kakovostne izdelke iz 

umetnih materialov ali umetnega usnja. Ker je �evljarska šola že nekaj let zaprta, primanjkuje 

kvalificirane delovne sile. 
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4.5 Blagovna znamka Peko 

Podjetje ima v svoji lasti dve blagovni znamki. 

- Blagovna znamka Peko je znamka srednjega cenovnega razreda. Obutev je narejena iz 

naravnih materialov. Blagovna znamka Peko je narejena za žensko in moško obutev. 

Dodatna prednost obutve blagovne znamke Peko je tudi globina asortimanov. Pod 

blagovno znamko Peko je podjetje ustvarilo še tri blagovne znamke:  

- ''Moccasin handmade'' by Peko, �as izdelave para je približno 40 minut. 

�evelj je mehak, šivi so obrnjeni navzven, in nima trdega opetnika ter je 

izdelan ro�no.  

- Peko Soft, �evlji so udobni in mehki, prav tako tudi opetnice in kapice.  

- Lady Peko Comfort, �evlji so narejeni za ob�utljivejše noge. Pri ve�ini 

modelov je širina podplatov širša od klasi�nih širin. Dolo�eni modeli 

imajo tudi ve� širin, kot so »G«, »H« in »I«. 

- Blagovna znamka Peter Kozina je znamka najvišjega cenovnega razreda. Obutev je 

narejena iz naravnih materialov. Namenjena je tako moškim kot ženskam. Dodatna 

prednost blagovne znamke Peter Kozina je tudi globina asortimanov. 

 

Slika 1: Logo - blagovna znamka Peko 

Vir: Peko d. d. B.l. 

Obutev podjetja Peko je elegantna, modna, visoko kvalitetna, udobna, namenjena moškim in 

ženskam vseh generacij. 

�evlji Peko se oglašujejo pod sloganom: »Lepše je v paru, Peko«. 

4.6 Program podjetja 

Podjetje Peko ima tri prodajne programe, in sicer program Ženska obutev, program Moška 

obutev in program Galanterija. 

4.6.1 Program Ženska obutev 

Ženski program obutve vsebuje dve kolekciji: Pomlad/poletje in Jesen/zima. V kolekciji  

Pomlad/poletje si ženske lahko izberejo zaprto obutev, sandale ali mokasine, v kolekciji 

Jesen/zima pa se lahko odlo�ajo med izdelki zaprte obutve, kot so škornji in gležnjarji 
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razli�nih barv in modelov z dodatki. V prodajalnah Peko ponujajo kupcem poleg izdelkov 

blagovne znamke Peko tudi izdelke tujih blagovnih znamk. Obe kolekciji ženske obutve  

vsebujeta tudi �evlje, ki jih lahko nosimo skozi celo leto. Nekaj modelov obutve je klasi�nih, 

saj jih podjetje zaradi dobre prodaje izdeluje že nekaj let. Imenujejo se »Evergreeni«. 

4.6.2 Program Moška obutev 

Moški program obutve vsebuje dve kolekciji: Pomlad/poletje in Jesen/zima. V kolekciji 

Pomlad/poletje in v kolekciji Jesen/zima  moški lahko izbirajo med letno in zaprto obutvijo,  

ve�inoma v rjavih in �rnih barvah. V prodajalnah Peko pa lahko  potrošniki poleg blagovne 

znamke Peko kupijo tudi obutev tujih blagovnih znamk. Obe kolekciji moške obutve 

vsebujeta tudi �evlje, ki jih lahko nosimo skozi celo leto. Prav tako tudi v okviru programa 

Moška obutev podjetje izdeluje klasi�ne modele, t. i. »Evergreene«, ki se že nekaj let dobro 

prodajajo. 

4.6.3 Program Galanterija 

Podjetje pod svojo blagovno znamko prodaja usnjeno galanterijo. Izdeluje usnjene copate, 

torbice, etuije, zapestnice in usnjene, navadne in ortopedske, vložke. Izdelki so narejeni iz 

vzor�nih oz. odpadnih materialov. 

Podjetje prodaja tudi žlice za obutev z logotipom »Peko since 1903« h�erinskega podjetja 

PGP Indige. 
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5 ANALIZA PROCESA RAZVOJA IN UVAJANJA NOVEGA IZDELKA PODJETJA 

PEKO D. D. 

Podjetje Peko d. d. poudarja razvoj in uvajanje novega izdelka. V skladu z modnimi trendi in 

blagovno znamko razvija nove kolekcije za PP in JZ. Velik pomen dajejo izbiri naravnega 

materiala, designu, ceni in kakovosti. 

Ko na�rtujejo kolekcijo, sledijo modnim smernicam in blagovni znamki. Poudarek dajejo 

zlasti novostim in detajlom, tako pri ženski kot tudi moški obutvi. Kolekcija je narejena iz 

ve�inoma naravnega govejega ali ov�jega usnja in z razli�nimi dodatki. 

Usnje je najstarejši material za izdelavo obutve. Prvi so ga za�eli uporabljati Egip�ani, ki so 

ga tudi barvali. Lastnosti usnja so, da diha, prepuš�a vodno paro, vpija vlago, je odporno na 

drgnjenje in ima izjemno lastnost regeneracije. Kar pomeni, �e ga z ustreznim napenjevalcem 

za �evlje napnemo, pridobi svojo prvotno obliko (Kemplast 2008). 

Odlo�ili smo se, da bomo podrobneje predstavili proces razvoja in uvajanja para �evljev 

podjetja Peko d. d. na trg. 

V podjetju Peko d. d. definirajo vsako kolekcijo po: 

� število artiklov, 

� število modelov, 

� velikost modelov, 

� barve materialov, 

� dodatke 

in dolo�iti 

� ciljne kupce ter 

� faze procesa dela, kot so: 

� priprava skic in materiala za proizvodnjo, 

� naro�anje materialov, 

� izdelava vzorcev, 

� potrditev modelov, 

� izdelava kolekcije in 

� izra�un cene izdelkov. 

Pri oblikovanju novih kolekcij modna kreatorka in zaposleni v oddelku za razvoj redno 

spremljajo in analizirajo prodajo kolekcij. Pregledajo in analizirajo, zakaj so bile kolekcije 

uspešne in katere so bile pomanjkljive, ter skušajo pomanjkljivosti odpraviti. V mesecu marcu 

2014 so izdelali tako imenovano »mini« kolekcijo že obstoje�ih, dobro prodajanih artiklov iz 

prejšnjih sezon, in to iz materialov na zalogi. Z analizo SPIN podjetje analizira proces razvoja 
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izdelka ter celotno kolekcijo JZ ali PP, saj si s tem pomaga do izboljšav pri izdelavi in v 

celotnem procesu razvoja izdelka. 

Podjetje pri ustvarjanju kolekcije sodeluje z zunanjimi sodelavci. Leta 2009 in leta 2011 so 

sodelovali z Milanom Ga�anovi�em in Nino Osenar (Peko d. d. in Skupina PEKO 2014, 28). 

5.1 Iskanje, zbiranje in ocenjevanje idej 

Pri iskanju idej si modna kreatorka pomaga z modnimi smernicami, ki jih dobi na svetovnem 

spletu , v revijah, na sejmih, ter z informacijami, ki jih dobi od strank iz trgovin Peko in od 

modnih oblikovalcev. 

Podjetje Peko je organiziralo leta 2009 v sodelovanju z Milanom Ga�anovi�em in Nino 

Osenar modno revijo v Festivalni dvorani, leta 2011 pa modno revijo v nakupovalnem 

središ�u BTC City Ljubljana, v Hali 6. 

Kreatorka neprestano spremlja konkurenco in trg. Obiskuje sejme v tujini, v mestih Milano, 

Bologna, Garda, München in Düseldorf, kjer dobavitelji razstavijo materiale, ki jih kreatorka 

lahko izbere. Na sejmih dobi vzor�ni material, ki ga kasneje lahko naro�i. Dobavni rok 

materiala je približno 1 mesec ali ve�. Kreatorka obiš�e tudi Milano in fotografira izložbe. Na 

podlagi fotografij dobi ideje za kolekcijo. 

Podjetje ima eno kolekcijo Pomlad/poletje 2014 v trgovini, kjer se sedaj še prodaja. Kolekcija 

Jesen/zima 2014 je že v celoti izdelana v proizvodnji in skladiš�u. V trgovinah jo pri�akujejo 

konec julija in v mesecu avgustu. V razvoju pa je kolekcija Pomlad/poletje 2015. 

Proces izdelave kolekcije traja približno 6 mesecev. Kreatorka kolekcijo PP planira do 

kolektivnega dopusta v mesecu avgustu, kolekcijo JZ pa približno do za�etka februarja. Ko je 

kolekcija sprejeta z vsemi podrobnostmi, gre v proizvodnjo, tako da je kolekcija PP v 

trgovinah približno februarja, kolekcija JZ pa od avgusta naprej. V kolekciji PP je približno 

100 modelov v 130 barvah, v kolekciji JZ pa približno 90 modelov v 120 barvah. 

Kolekcija se oblikuje po ideji in zamisli modne kreatorke ali na željo potrošnika. Kupec, ki si 

zaželi nekaj posebnega, unikatnega ali ima dolo�ene potrebe in želje, lahko obutev tudi naro�i 

po meri. �e kupec v trgovini ne najde iskanega modela, lahko v podjetju Peko naro�i obutev 

po lastni želji. Stranka potrebuje po naro�ilu izdelano obutev predvsem za posebne dogodke 

ali �e ima posebne želje oz. potrebe (velike številke: 50, 52; ortopedski �evlji; razli�ni številki 

leve in desne noge). Stranka dobi informacijo o izdelavi obutve po naro�ilu v podjetju ali v 

trgovini. V trgovini dobi telefonsko številko osebe, ki  je zadolžena za izdelavo obutve po 

meri. Domenijo se za sestanek v tovarni. Stranka pove svoje želje in zahteve, nato dobi 

odgovor, ali  je mogo�e to izpeljati. Stranki izmerijo nogo. Postopek izdelave �evlja se pri�ne. 

Izberejo model, barvo, višino pete in debelino podplata, material in modne dodatke. Ko je 
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�evelj narejen, pokli�ejo stranko, da narejen par pomeri. �e je s �evljem vse v redu, gre �evelj 

v dokon�no izdelavo. Lahko pa se zgodi, da stranka ni zadovoljna oz. jo kaj moti, takrat gre 

�evelj v popravljanje. Proces izdelave �evlja po naro�ilu traja en mesec ali ve�. 

5.2 Razvijanje koncepta izdelka in njegovo testiranje 

Za izdelavo koncepta so potrebne ideje kreatorke, želje in potrebe kupcev ter modne 

zapovedi, ki jih narekuje trg. 

Za nastanek novega izdelka izberejo materiale, ki so aktualni na trgu, nato pa najprej 

pregledajo zalogo teh materialov v lastnem skladiš�u. �e jih je dovolj, sledi odlo�itev, ali jih 

bodo uporabili ali pa dali na zalogo za drugo, naslednjo kolekcijo. Analizirati morajo tudi 

sestavo, kakovost in izdelavo materiala, ali je prijazno okolju in �loveku. Poleg usnja 

uporabljajo tudi druge materiale (platno, saten, itd.). Po koncu analiziranja morajo zbrati vse 

podatke, potrebne za izdelavo artikla. Pomembni so cena, dobavni rok, koli�ina materiala in 

razni dodatki. 

Modna kreatorka dobi ideje na osnovi modnih smernic in modnih trendov. Pomaga si z 

barvnimi kombinacijami. Svoje ideje nariše na list papirja. Na podlagi dolo�enega kopita 

izdela skice z opisom �evlja z vsemi modnimi dodatki in materiali, lahko jih je tudi dvajset ali 

ve�. Z zaposlenimi naredi izbor modelov, in sicer izberejo najboljše in najbolj zanimive. 

Vsa dokumentacija v zvezi z opisom �evlja in dolo�enega modela gre v posebno mapo, 

imenovano »Kuverta«. Na podlagi skice izberejo kopito, odlo�ijo se za širino in višino pete in 

podplatov, debelino šivov, okraske, oja�itve in druge dodatke, ki bodo vidni ali nevidni na 

�evlju. Iz teh podatkov izdelajo osnovni kroj in na podlagi tega se izreže šablona �evlja 

(zgornji del usnja). Osnovni vzorec �evlja dajo v mapo »Kuverta«. Na osnovi vseh teh 

podatkov se izdela prototip. »Kuverta« se vrne h kreatorki, ki jo nato pošlje v oddelek za 

izrez. V oddelku izrežejo še ostale sestavne dele in vse oja�itve. V montaži ves izrezan in sešit 

material povle�ejo na kopito in ga pritrdijo nanj. 

Prvi par, imenovan Prototip, se izdela ro�no. Ko je par narejen, gre v vzor�no sobo, kjer ga 

razstavijo na police. Na policah so skupine istih kopit razstavljene skupaj. Modna kreatorka in 

drugi zaposleni še enkrat �evelj pregledajo in pomerijo, nato pa s hojo ugotovijo, ali je treba 

vzor�ni model popraviti. Vzor�na številka pri ženski obutvi je 37, pri moški obutvi pa 42. Za 

izdelavo številk 37 in 42 so se odlo�ili zato, ker je �evelj te velikosti lepši na pogled, za 

njegovo izdelavo pa porabijo manj materiala. Ker pa ima �edalje ve� ženske populacije 

številko 39, menim, da bi bilo bolje, �e bi bili tudi vzor�ni modeli v tej velikosti, v kateri jih 

pa izdelujejo za sejme, na katerih se podjetje predstavi s svojimi izdelki. 
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Postopek od ideje, ki je narisana na skici in dana v »Kuverto«, do izdelave prototipa in 

njegove oddaje v vzor�no sobo traja 5 dni. �e se s potekom izdelave vzor�nega modela mudi, 

postopek lahko traja tudi le 2 dni. 

Novo kolekcijo si skupaj s kreatorko ogledajo direktor, zaposleni v tovarni in v prodaji ter 

kupci in lastniki franšiznih trgovin. 

Ko je model popravljen oz. potrjen, vse podatke vnesejo v ra�unalnik na bazi prototipa. 

Zaposleni za�nejo pripravljati proizvodnjo z novimi kopiti, notranjkami, opetnicami, podplati 

in petami. Ko so spodnji deli pripravljeni, naro�ijo pri dobavitelju izdelavo sekalnih nožev  

vseh številk, 36-42 za žensko obutev, 39-46 za moško obutev, in polovi�nih angleških številk, 

3-8 za žensko obutev ter 7-11,5 za moško obutev. 

V Knjaževcu  (Srbija) izdelajo približno 60 % zgornjih delov obutve, v proizvodnji v Trži�u 

pa 40 %. Vsa kolekcija kon�nega izdelka je v celoti izdelana v Trži�u. 80 % podplatov naredi 

h�erinsko podjetje PGP INDE d. o. o., 10 % jih kupijo v Italiji ter 10 % v Sloveniji v podjetju 

Uteksol d. o. o. iz Slovenj Gradca. 

5.3 Razvoj trženjske strategije 

Poslovno okolje, v katerem posluje podjetje Peko d. d., je podvrženo nenehnim hitrim 

spremembam. Veliko evropskih podjetij se odlo�a za ohranitev dela proizvodnje v evropskih 

državah z nižjimi stroški dela in ne za selitev proizvodnje na Daljni vzhod. Tako bolje 

nadzorujejo kakovost, logisti�ne procese in zagotovijo krajši �as dobave izdelkov z ve�jo 

dodano vrednostjo (Peko d. d. 2012, 7). 

V letu 2012 so v podjetju Peko d. d. proizvedli 281.076 parov obutve, od tega je bilo 1.981 

parov vzorcev, 5.686 parov pa copat, proizvedenih pri slovenskem dobavitelju. Od 281.076 

parov je bilo 0,89 % obutve opredeljene kot B kakovost ali defekt, kar dokazuje, da podjetje 

izdeluje obutev na kakovosti (Peko d. d. 2013, 11). V letu 2013 so proizvedli približno 

233.000 parov, kar pomeni, da na mesec izdelajo okoli 1.000 parov. V letu 2014 so 

proizvodnjo zmanjšali na 800 parov na mesec. Razvoj novega �evlja (kopito, peta, podplat) 

stane okoli 1.700 EUR za en vzor�ni model. Strošek ene serije kopit, pet in podplatov vseh 

velikosti stane okoli 15.000 EUR (Jamnik Vidic 2014). 

Blagovna znamka Peko in Peter Kozina je v državah nekdanje Jugoslavije sinonim za 

kakovost, kamor koli podjetje pride, ga prepoznajo, tako v Nem�iji, na Nizozemskem in v 

Angliji (Morozov 2014). Podjetje se s kakovostjo in  blagovno znamko trudi svoje izdelke še 

izboljšati. Z modnimi kolekcijami, konkuren�nimi cenami, oglaševanjem, s pospeševanjem 

prodaje, izbiro pravih kupcev ter z blagovno znamko skušajo dose�i svoje cilje. 
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Podjetje si želi svoje izdelke prodajati tudi v drugih državah Evropske unije. Ta cilj bodo 

dosegli le, �e bodo izdelovali trendovske kolekcije po konkuren�nih cenah. Podjetje bi moralo 

nameniti ve� �asa preu�evanju ciljnega trga, saj bi s tem lažje oblikovali nov izdelek ter 

njegovo predstavitev na trgu. 

5.3.1 Ciljni trgi 

Vsaka kolekcija, ki je pripravljena za sezono, mora biti zanimiva in privla�na za kupce. 

Ve�ino idej kreatorka dobi na sejmih v Milanu, Bologni, Gardi, Düsseldorfu in Münchenu, v 

revijah, na fotografskih posnetkih, nastalih  v Italiji (Milano), na internetu, od Pekovih 

najve�jih kupcev, kot so Klingel, poznan kot K-Mail Order GmbH & Co, Bader GmbH & 

Co., Pavers Ltd. in Janita Oy, ter od strank.Vse te ideje kreatorka prilagaja slovenskemu trgu 

in slovenskim smernicam. 

Kupci, ki kupujejo izdelke Peko, povprašujejo predvsem po udobju, klasiki, športno  

elegantnem stilu ali obutvi za prosti �as. 

Podjetje svoje izdelke prodaja v Sloveniji, kjer ima v zadnjem �asu odprtih 22 lastnih trgovin 

in 17 franšiznih trgovin v manjših mestih. Svoje izdelke prodaja tudi na sejmih v raznih krajih 

(Koper, Celje in Komenda). Podjetje ima na Hrvaškem odprtih 50 trgovin, v Srbiji pa 17. 

Svoje izdelke prodajajo tudi kupcem iz Nem�ije, �eške, Rusije in Skandinavije. Podjetje 

mora spremljati trg ter želje in potrebe kupcev, njihovim navadam in potrebam pa se mora 

prilagajati (Peko d. d. B.l.). 

Za podjetje je zelo pomembno, da natan�no preu�i trg, kjer želi prodajati svoje izdelke. Vsak 

potrošnik ima svoje želje in potrebe. Vsako podjetje ima željo, da bi svoje izdelke prodajalo 

na širšem tujem trgu. V podjetju Peko se zavedajo, da je kakovost za potrošnika ena od 

najve�jih vrlin/odlik izdelka. Zato se trudijo, da so njihovi izdelki kakovostni, narejeni iz 

naravnih materialov, kar pomeni, da so kupci pripravljeni pla�ati ve�.  

5.3.2 Marketinški splet 

Marketinški splet je izhodiš�e za trženje, ob katerem skuša podjetje pri odjemalcih in ob 

konkurentih dobiti primerno pla�ilo za svojo dejavnost, bolje, za dodano vrednost, ki jo skuša 

ustvariti s to dejavnostjo.�

Sestavine marketinškega spleta le malo pomenijo vsaka zase, vendar so smiselna celota, s 

katero se podjetje predstavlja potrošnikom in se pozicionira na trg (Tav�ar 2000, 8).�

Marketinški splet je sestavljen iz:  

- pozicioniranja izdelka, 
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- oblikovanja cene, 

- distribucije oz. tržne poti in 

- tržnega komuniciranja.�

Za podjetje Peko d. d. je pomembno, da upošteva in spremlja želje in potrebe kupcev ter 

hkrati z modnimi smernicami razvija kakovostno in inovativno obutev za slovenski in tuji trg. 

Podjetje mora previdno opredeliti ceno, kakovost in design, ki predstavljajo blagovno znamko 

Peko in Peter Kozina. 

Podjetje se zaveda svoje prepoznavnosti na slovenskem trgu. Za dobro poslovanje podjetja je 

potrebno izdelati dobre strategije, ki jih podjetje skupaj z zaposlenimi skuša uresni�iti. 

Podjetje da velik poudarek na zadovoljstvo svojih zaposlenih, ki so temelj za razvoj in 

prihodnost podjetja (Peko d. d. B.l.).  

5.3.2.1 Pozicioniranje novega izdelka na trg in analiza SPIN 

Podjetje mora odkriti ustrezen na�in, da bo razlikoval svoje izdelke od konkurentov. 

Podjetje se lahko razlikuje od drugih podjetjih po: 

- izdelkih (zna�ilnosti, kakovost, ustreznost, trajnost, zanesljivost, popravljivost, slog in 

oblikovanje), 

- storitvah (dostava namestitve, izobraževanje porabnikov, svetovanje, popravilo), 

- prodajnem osebju, 

- podobi (znaki, množi�ni mediji, okolje, prireditve) in 

- distribucijskem kanalu (Kotler 1998, 295-306). 

Vse kolekcije PP ali JZ so namenjene vsem generacijam. Kolekcijo PP zaznamujejo poletne 

žive barve, medtem ko je kolekcija JZ v rjavo-�rnih oz. temnejših odtenkih. Vsak �evelj ima 

svoje ime, kot so Caty, Pipa, Len�ka, Camila, Jana, Gracija, Alicia, Tizia, Lu�ka, Evelin, 

Avia, Silvy, Johana, Vita, Sporty, Lu�ka, Gali, Norway, Banker itd (Peko d. d. in Skupina 

PEKO 2014, 30). �evlji so narejeni v razli�nih barvah. Najpogostejše barvne oblike so �RGL 

(�rno gladko usnje), RDLK (lak rde�e usnje), TRJGL/SM (temno rjavo usnje v kombinaciji s 

temnim semišem), �RSV/TSIGL (konica in opetnik se svetita, ob strani je siv semiš), 

�RSM/LK (vrhnji del, paš�ki iz lak usnja in semiša), TMGL/SM (vrhnje usnje modro gladko, 

ob strani je všit semiš rob), VI/RDGL (opetnik vijoli�no usnje, prvi paš�ek vijoli�en, ostala 

dva paš�ka sta iz rde�ega usnja), TSIGL/�RKR (konica in opetnik iz temno sivega gladkega 

usnja, vmes vdelan trak �rn kroko (tisk usnja)), RJGL/SRJSM (�evelj je narejen iz rjavega 

gladkega usnja, zavihek pa iz srednje rjave barve semiša), RU/SRJGL (rumeno gladko usnje, 

rožica je srednje rjave in rumene barve), SIGL (vrhnji del sivo gladko usnje), SRJGL/ZESM 

(konica in opetnik iz gladkega usnja, ostali del �evlja iz zelenega semiša), TMO/MOLK 

(konica in opetnik temno modre barve usnja, ostali del �evlja iz modrega laka) itd. 
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Z analizo SPIN podjetje preu�uje prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti nove kolekcije. 

Barve kolekcije JZ 2014 so rjava, kamel, rde�a in �rna, pomešane z odtenki modre in zelene. 

Prednosti kolekcije JZ so bogat, barven, klasi�en, eleganten, mladostni in športno elegantni 

videz izdelkov, izdelki so narejeni iz naravnega usnja z dolo�enimi dodatki, kupci  izdelke 

lahko dobijo po naro�ilu in izdelki so narejeni ro�no. Kolekcijo JZ sestavlja 70 modelov 

razli�nih barv in vzorcev. Celotna kolekcija se prodaja v trgovinah Peko po celi Sloveniji. Za 

tujino izdelajo podobno kolekcijo z druga�nimi barvami in dodatki. Velika prednost podjetja 

sta tradicija in znanje zaposlenih. 

Slabosti kolekcije JZ so, da izdelki niso dostopni širši populaciji zaradi cene ter ve�jih in 

manjših številk, da je malo izdelkov na usnjenem podplatu, saj v ve�ini prevladujejo plasti�ni 

podplati, da podjetje premalo vlaga v raziskavo trga, ideje za svoje izdelke dobiva le na 

sejmih v Italiji in Nem�iji, s tem pa si zapira prodajne poti drugod po Evropi, saj imajo druge 

države druga�ne želje in potrebe po izdelkih. 

Priložnosti kolekcije JZ so v uvedbi novega mladostnega prodajnega programa z barvitimi 

izdelki, s katerimi bi privabili kupce vseh generacij, v klasi�ni prodaji kolekcij v Evropi in 

preko spletne strani ter v kakovosti. Ljudje iz bivše Jugoslavije prepoznajo izdelke Peko, saj 

predstavljajo kakovost.  

Nevarnosti kolekcije JZ je kar nekaj. V Sloveniji je velika konkurenca z raznoliko kolekcijo 

ter nižjimi cenami izdelkov, izdelave in materialov, mnogo izdelkov je z vzhoda z nižjimi 

cenami ali z zahoda z visokimi cenami. Precejšnje število potrošnikov izdelke kupuje od tujih 

proizvajalcev preko spletnih strani. Velika nevarnost, ki preti podjetju, je, da na trg vstopajo 

novi konkurentje s podobnimi izdelki ter konkuren�no ceno. 

5.3.2.2 Oblikovanje cene 

Cena ni samo številka, ki jo vidimo na izdelku, ampak je veliko ve�. Cena podjetja Peko d. d. 

sporo�a trgu vrednost izdelka, obenem pa tudi blagovno znamko, kot sta Peko in Peter 

Kozina. 

Da se cena oblikuje, je potrebnih ve� dejavnikov. Naloga dobavne službe je, da priskrbi ves 

potrebni material najboljše kvalitete in po �im ugodnejši ceni. Ostali dejavniki so proizvodnja, 

tehni�ne izboljšave, embalaža, stroški, ki nastanejo pri izvozu – carina, transport, reklame ter 

drugi stroški. Podjetje ceno oblikuje tako, da z maloprodajno ceno pokrije vse stroške, kot so 

DDV, proizvodni stroški, ki obsegajo material, sukance, stroje, �as delavca. Vse, kar ostane, 

je dobi�ek. 

Vsak artikel ne dobi cene po dolo�enem vzorcu. Na ceno vplivajo tudi videz artikla in 

blagovna znamka ter podobni konkuren�ni izdelki na trgu. 
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5.3.2.3 Distribucija novega izdelka 

Tržna pot ali distribucijski kanal je pot, po kateri se giblje izdelek od proizvajalca do kupca 

oz. kon�nega porabnika (Poto�nik 2005, 254). 

Podjetje Peko ima dvakrat na leto predstavitev svojih kolekcij, PP in JZ. Na predstavitev  

povabijo poslovodje vseh trgovin, lastnike franšiznih trgovin ter kupce iz tujine. Na 

predstavitvi jim vsak izdelek podrobneje opišejo,  iz katerega materiala je, kakšni sta sestava 

podplata in posamezna izdelava, tako da na osnovi teh podatkov o artiklu znajo svetovati 

kupcem. Kolekcija je namenjena vsem trgom. Vsak kupec pa sam izbere izdelek in dolo�i 

njegovo koli�ino. �e je koli�ina majhna, se podjetje ne odlo�i za izdelavo tega artikla. 

Podjetje ima lasten prevoz tako za Slovenijo kot tudi za tujino. Ob�asno pa se poslužuje tudi 

drugih prevozov, kot so Pošta Slovenije, hitra pošta in zunanji prevozniki. Distributerji za 

Peko so na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Nem�iji, �eški, Rusiji in Skandinaviji. 

5.3.2.4 Tržno komuniciranje novega izdelka 

Vsak nov izdelek potrebuje reklamo. Nove izdelke prodajalec ali poslovodja trgovine postavi 

– aranžira v izložbi trgovine na vidna mesta. 

Svoje izdelke podjetje promovira na svoji spletni strani in preko Facebooka, v revijah s 

kuponi, po televiziji, radiu  in v katalogih, ki jih trgovine Peko dobijo približno en mesec pred 

prodajo nove kolekcije JZ in PP. V katalogu si kupci lahko ogledajo dolo�ene artikle, ki bodo 

v prodaji v prihajajo�i kolekciji. 

Podjetje Peko je organiziralo tudi modne revije (Ga�anovi� - Festivalna dvorana, Ga�anovi� - 

Hala 6 v BTC Ljubljana). Nove modele sta na velikih plakatih, ki so bili razstavljeni v 

trgovinah, promovirali tudi znani slovenski pevki Eva Boto in Maja Keuc. 

Ob reklamah in katalogih pa so za stranke še vedno prodajalci v trgovini eden 

najdragocenejših virov informacij o dolo�enem izdelku in njegovih lastnostih.  

V trgovinah so razstavljeni plakati o dolo�enem izdelku ali poteku dolo�ene akcije. Izložbe so 

eden od klju�nih dejavnikov prodaje, saj z razstavljenimi izdelki privabijo kupce v trgovino. 

Vsakemu kupcu, ki pride v trgovino, izro�ijo katalog za prihajajo�o kolekcijo. Ugodne 

nakupe nudijo upokojencem, dijakom in študentom, ki imajo ob predložitvi identifikacijske 

kartice vsak mesec od 1. do 7. dne v mesecu 10-odstotni popust na redno obutev. Nekatera 

podjetja imajo 15 odstotkov popusta do konca leta 2014. Kupci lahko v poslovalnicah Peko 

kupijo darilne bone, ki so unov�ljivi v vseh Pekovih poslovalnicah po Sloveniji. 
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�e so kupci zadovoljni z izdelki Peko, se znova vra�ajo. Moje mnenje je, da bi moralo 

podjetje  Peko pogosteje preko medijev seznanjati kupce s svojimi proizvodi in pogosteje 

oglaševati izdelke v dolo�enih revijah. 

5.4 Poslovna analiza 

Poslovna analiza  podjetju omogo�a, da to ostaja v koraku s konkurenco. V podjetju Peko d. 

d. se zavedajo, da je raziskovanje trga zelo pomembno. Vse, kar se dogaja v tujini, poskušajo 

vnesti v svojo kolekcijo z raznimi dodatki, kot so: barve materialov, razne kombinacije in 

drugi dodatki (rožice, sponke, perle, bleš�ice, pentlje itd.). 

Za prepoznavnost blagovne znamke Peko si prizadevajo ve�inoma z obiski sejmov v Italiji in 

Nem�iji, kjer redno spremljajo novosti novih modnih trendov. Kreatorka obiskuje tudi spletne 

strani modnih oblikovalcev, v Milanu fotografira izložbe, ideje za izdelke pa dobi tudi v 

dolo�enih revijah. 

Dvakrat na leto obiš�ejo sejem materialov v Bologni, kjer izberejo in naro�ijo material za 

izdelavo nove kolekcije. Od proizvajalcev dobijo vzor�ni material, ki ga lahko uporabijo za  

kolekcijo ali pa za izdelavo galanterije. 

Izdelki podjetja Peko so ve�inoma narejeni iz naravnega usnja. Le nekaj modelov je narejenih 

iz drugih materialov (umetno usnje, tekstil). 

5.5 Razvijanje novega izdelka 

Prvi par, ki je narejen v podjetju Peko d. d., je vzor�ni model in je narejen ro�no. Ko je 

izdelan, ga v vzor�ni sobi testirajo zaposleni v podjetju. Potem ko  obutev testirajo, jo lahko 

še popravljajo, dodajajo ali odvzemajo dodatke. 

Ko je vzor�ni model potrjen, ga izdelajo v treh številkah: 37, 39 in 41, da  analizirajo njihovo 

gradacijo. Nato delavci za�nejo izdelovati celotno naro�eno naro�ilo. 

Dolžina podplata se od številke do številke razlikuje za 6,66 mm. Obseg nartnega dela �evlja 

se od številke do številke razlikuje za 4,2 mm. Razlika pete med številko 36 in 42 je 6 mm. 

Številka �evlja 36 ima osnovno višino pete. Številke �evlja 37, 38 in 39 imajo za 3 mm višjo 

peto od osnovne, prav tako imajo številke 40, 41 in 42 za 6 mm višjo peto od številke �evlja 

36. 

5.6 Testiranje novega izdelka 

Podjetje Peko d. d. kože usnja testira, preden pridejo do proizvodnje. Pregledajo elasti�nost 

kože, odpornost barve, teksturo kože (žile, luknje, debelina kože). Testirati morajo lepila, saj 
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ima vsak artikel druga�no lepilo. Tehnologi preverijo kakovost krem, ki se nanašajo v 

zadnjem koraku v proizvodnji. Opetniki v �evlju v�asih puš�ajo barvo. V podjetju se trudijo, 

da od dobaviteljev kupijo le najboljše. 

Podjetje testira prvi vzor�ni model, ki ga naredijo v proizvodnji ro�no. V vzor�ni sobi ga 

testirajo zaposleni sami in s tem ugotovijo, ali je potrebno �evelj popraviti. 

Sole Runner  

Obutev Sole Runner je namenjena vsem, ki se zavedajo pomena skrbi za lastno zdravje in 

želijo imeti in uporabljati »zdravo« obutev. Obutev daje ob�utek bosonogega teka ali hoje, 

hkrati pa ponuja zaš�ito stopala. 

Obutev je izdelana ro�no, je lahka, mehka in se lahko opere v pralnem stroju. Zgornji del je 

izdelan iz tekstilne mreže, ki diha. Narejen je iz gume, ki prepre�uje drsenje. Podplat je 

debeline 1,5 mm. Obutev je zaradi zaš�ite v sprednjem in petnem delu dodatno »oja�ana«. 

Izdelava je »štrobl«, za katero je zna�ilno, da �evelj ne vsebuje notranjika - kar nudi 

uporabniku med uporabo še posebno mehkobo, prav tako ni robov, ki bi lahko povzro�ali 

žulje (Peko d. d. B.l.). 

Leta 2012, ko so za�eli izdelovati Sole Runner, so imeli v Trži�u na Šuštarskem sejmu prvo 

predstavitev. Stranke so bile zelo zadovoljne s to inovacijo. Pred tovarno so imeli postavljeno 

posebno pot, na kateri so bili najrazli�nejši materiali (kamni, kamen�ki, pesek, itd.). 

Obiskovalci in potencialni kupci so obutev poskusno obuli in preizkusili. Te �evlje so kupci 

lahko testirali tudi v  Svetu mode v hali 6 nakupovalnega centra BTC City (trgovina se je 

preselila na drugo lokacijo). 

Peko d. d. izdeluje tudi neprepustno obutev. Narejena je iz nepremo�ljive tkanine 

»sympatex1«. To obutev testirajo, saj morajo biti vsi šivi, spoji in material stoodstotno 

vodoodporni. 

Zaposleni v Peko d. d. si izberejo delovno obutev dvakrat na leto. Izbrana obutev mora biti iz 

teko�e kolekcije PP in JZ. Ko pride nova kolekcija na trg in v trgovine, mora vsak zaposleni, 

ki je nosil delovno obutev, izpolniti vprašalni list ter napisati, kaj ga na obutvi moti in s �im je 

bil zadovoljen.  

5.6.1 Rezultati raziskave o izdelkih Peko d. d. 

Namen ankete je bil ugotoviti v kolikšni meri so uporabniki zadovoljni z izdelki podjetja Peko 

d. d. 

                                                 
1 Sympatex je membrana, ki diha in je neprepustna za vodo (Wikipedia 2013). 
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V raziskovalni anketi sem 20 anketnih vprašalnikov razdelila v trgovini Peko v Kranju, 26 v 

trgovini Peko v nakupovalnem centru BTC City Ljubljana, 40 v ob�ini Ljubljana in 25 v 

ob�ini Škofja Loka. Izpolnjenih je bilo 111 anketnih vprašalnikov, od tega sta bila samo 2 

nepopolna. Vzorec anketiranih je bil naklju�en.  

 

Slika 2: Starost porabnikov 

 

Slika 3: Spol porabnikov 

V anketnem vprašalniku (priloga) sem najprej zastavila demografska vprašanja, kot so spol, 

starost in izobrazba. Anketiranci so bili stari od 15 do 65 let ali ve�. Od 109 anketirancev jih 

je bilo 25 moškega spola in 84 ženskega spola. 
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Slika 4: Ali uporabljate izdelke Peko? 

Od vseh 109 anketiranih oseb jih 85 oz. 78 % nosi izdelke podjetja Peko. Izdelki podjetja 

Peko d. d. so elegantni, klasi�ni in udobni. 

 

Slika 5: Kje kupujete izdelke Peko? 

Rezultati kažejo, da kupci izdelke Peko še vedno kupujejo v trgovinah Peko. Nekateri kupci 

svoj nakup opravijo v Pekovih franšiznih trgovinah, na sejmih in na prireditvi Šuštarska 

nedelja v mesecu septembru v Trži�u. 
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Slika 6: Kaj menite o ponudbi Peko? 

Kupci so z izbiro obutve Peko zadovoljni, saj ima Peko elegantno obutev, klasi�no (clasual) 

in za prosti �as, ne glede na to, ali so modeli za ožje ali širše noge. Moška obutev prevladuje 

na umetnih podplatih. �edalje ve� modelov je na usnjenih podplatih (evergreen). Pri ženski 

obutvi pa so ženske zadovoljne s pestro izbiro višin pet oz. z razli�nimi modeli ter pestro 

izbiro barv. 

 

Slika 7: Pomembnost izdelave �evlja iz naravnih materialov 

Ko se stranke odlo�ijo za nakup obutve, se jim zdi zelo pomembno, da so �evlji narejeni iz 

naravnih materialov. Vrhnji del obutve in podloga morata biti iz stoodstotno naravnega 

materiala (usnje). Podplati pa so lahko iz usnja ali umetnih materialov, odvisno za katero 

priložnost kupuje stranka obutev. 82 % anketiranih oseb prisega na naravne materiale. 

Nekaterim kupcem se ne zdi pomembno, iz katerega materiala je narejena obutev, dolo�eni 

kupci pa nikakor ne želijo imeti obutve iz usnja, ker nasprotujejo ubijanju živali. 
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Slika 8: Koliko ste pripravljeni odšteti za �evlje? 

Anketiranci so za nakup �evljev ve�inoma pripravljeni odšteti od 35 do 65 EUR. Kar 27 % 

anketiranih oseb je pripravljenih pla�ati za �evlje ve� kot 65 EUR. Razlog je verjetno v 

blagovni znamki, kvaliteti, materialu (naravni material, usnje, usnjeni podplati), izgledu in 

udobju. 

 

Slika 9: Kaj Vam je pri nakupu �evljev najbolj pomembno? 

Ko se kupec odlo�i za nakup obutve, so zanj najpomembnejši: udobje, izgled in kakovost, 

šele nato gledajo na ceno in obliko. Razlog je verjetno v tem, da bodo stranke kakovostno in 

udobno obutev nosile dlje �asa ne glede na ceno obutve. 
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Preden se izdelek pojavi na trgu oz. v trgovinah, morajo poslovodje, kupci v tujini in lastniki 

franšiznih trgovin naro�iti novo kolekcijo za prihajajo�o sezono. Ko se naro�a kolekcija za 

dolo�eno sezono, mora vsaka trgovina posebej naro�iti modele artiklov, ki jih bo prodajala. 
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Ko je celotna kolekcija narejena, se modeli artiklov razdelijo po skupinah, saj so dolo�eni 

modeli narejeni za slovenski trg, dolo�eni pa za tuji trg. Kupci v Sloveniji imajo namre� 

druga�ne želje, potrebe in okuse kot kupci zunaj Slovenije, npr. na Hrvaškem, v Nem�iji, 

Skandinaviji itd. 

Kolekcijo za�nejo izdelovati eno leto prej. V prvih 6 mesecih kreatorka zbere ideje, ki jih nato 

realizirajo, glede na izbor naro�nikov. Vsaka kolekcija je v trgovinah pred za�etkom sezone 

(JZ približno v za�etku avgusta in PP približno v za�etku februarja).  

Blagovna znamka Sola Runner se na slovenskem tržiš�u ni dobro prodajala. Zelo dobro pa se 

prodaja v Nem�iji.  

5.8 Izboljšave za razvoj novih izdelkov 

Podjetje Peko d. d. bi moralo nenehno in intenzivno spremljati vso obutveno industrijo, na 

doma�em in tujem trgu, in predvsem izboljšave na tem podro�ju. V svojem prodajnem 

asortimanu bi morali imeti tudi konkuren�ne izdelke, saj bi s tem bolje prodajali svoje 

izdelke.  

V podjetju se trudijo, da bi nabavili material po �im ugodnejši ceni, obenem pa kreatorka z 

svojimi idejami želi izpolniti želje kupcev in spremljati vse novosti v tujini, ki so za 

prihajajo�o kolekcijo aktualne. 

Podjetje Peko d. d. ima dve blagovni znamki, Peter Kozina, ki je namenjena elegantnim, 

poslovnim in drugim ljudem in predstavlja elegantno predvsem pa modno obutev, ter 

blagovno znamko Peko, ki je namenjena vsem. V trgovini se sre�ujejo s problemati�nimi 

številkami,  kot so ženske številke 35, 43 ali ve�, in moške številke  38, 39 ter 48 ali ve�. V 

trgovini številka  35 v novih kolekcijah sploh ne obstaja, zato se morajo kupci ženskega spola 

s to številko odlo�iti, da gredo h konkurenci ali pa naro�ijo obutev po naro�ilu. S tem 

problemom se sre�ujejo tudi kupci ženskega spola z ve�jo številko. Velik problem so tudi 

moške manjše številke. V novi kolekciji so le moške številke 40–48, tako da si morajo moški 

z manjšimi ali ve�jimi številkami od teh poiskati obutev pri konkurenci ali pa se odlo�iti za 

obutev po naro�ilu. 

Za promocijo in oglaševanje podjetja Peko d. d. in njegovih izdelkov bi morali nameniti ve� 

sredstev. Oglaševanje ima bistven vpliv na odlo�itev kupca za nakup dolo�enega izdelka, saj 

sta s tem Peko in njegova blagovna znamka prepoznavnejša. Poleg oglaševanja v medijih in 

�asopisih je vse bolj pomembno oglaševanje ob cestah na jumbo plakatih. Res je, da je vse to 

povezano s finan�nimi sredstvi. 
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Konkurenca je v �evljarski industriji zelo mo�na in v podjetju Peko d. d. se tega zelo dobro 

zavedajo, zato stremijo, da so njihovi izdelki narejeni iz stoodstotno  naravnih materialov ali 

materialov, ki so prijazni ljudem, še posebej koži. 

Podjetje Peko d. d. si je skozi vsa leta svojega obstoja prizadevalo za to, da so njihovi izdelki 

kvalitetni, dostopni vsem, da so potrošniki zadovoljni, njihovo ime pa prepoznavno in 

cenjeno. 

Opazila sem, da imajo v trgovinah Peko zelo malo modelov za mlajšo populacijo (dijaki, 

študentje), zato je moje priporo�ilo, da bi se v podjetju za�el izdelovati tudi t. i. mladostniški 

program, po katerem bi zaradi udobnih in vizualno privla�nejših modelov za�ela posegati tudi 

starejša populacija. Obenem pa v trgovinah primanjkuje tudi športnega videza poletne obutve 

za vse generacije, kot so športni sandali in natika�i, moški natika�i in sandali, moška 

elegantna obutev z usnjenim podplatom z vrhnjim zra�nim delom (luknjice, prepleten). 
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6 SKLEP 

Razvoj novega izdelka je zelo pomembna dejavnost za podjetje. Podjetje mora dovolj �asa 

nameniti preu�evanju okolja, zaposlenim, kupcem, znanju, razvoju in uvajanju novega izdelka 

na podro�ju, na katerem podjetje deluje. Za razvoj novih izdelkov mora podjetje upoštevati 

želje in potrebe trga in potrošnikov ter razviti in ponuditi inovativen izdelek, ki bo navdušil 

kupce. Velik poudarek mora podjetje nameniti konkurenci, saj je ta vsak dan ve�ja. Podjetje 

bo raslo in obstalo le tako, da bo sledilo strategijam v podjetju, kupcem in trgu. 

V zaklju�ni projektni nalogi smo analizirali proces razvoja in uvajanja izdelka podjetja Peko 

d. d. V podjetju se trudijo razvijati nove modne kolekcije. Velik poudarek namenijo obliki, 

ceni in kvaliteti materialov. Kolekcije podjetja Peko d. d. so namenjene vsem generacijam, saj 

so njihovi izdelki kvalitetni, elegantni in narejeni iz naravnega usnja. V nalogi smo predstavili 

kolekcijo JZ 2014 in proces razvoja in uvajanja novega izdelka od ideje do vzor�nega modela 

izdelka. Kolekcija JZ 2014 je narejena v barvah rjave, �rne, rde�e, kamel z odtenki modre in 

zelene. Podjetje veliko �asa nameni svojima blagovnima znamkama Peko in Peter Kozina ter 

svojim izdelkom. 

�evljarsko podjetje Peko d. d. ima 111-letno tradicijo. Izdelki Peko predstavljajo v državah 

bivše Jugoslavije sinonim kakovosti. Svoje izdelke podjetje prodaja na �eškem, v Rusiji, 

Nem�iji, na Nizozemskem, v Angliji in Skandinaviji. Izdelki pod blagovno znamko Peko in 

Peter Kozina so kakovostni in elegantni. 

Z anketnim vprašalnikom smo raziskali poznavanje izdelkov podjetja Peko d. d. Anketirance 

smo vprašali o ponudbi, zadovoljstvu z izdelki, pomembnosti izdelkov, narejenih iz naravnih 

materialov. 

Podjetje Peko d. d. bi moralo še naprej izdelovati kakovostno in elegantno obutev s pridihom 

igrivosti. Velik poudarek bi morali posvetiti raziskovanju trga in kupcev ter pravilno razvijati 

in uvajati nov izdelek oz. kolekcijo. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem Katja Polanc, študentka 3. letnika Fakultete za management Koper. Za vas imam 

sestavljenih nekaj vprašanj, ki mi bodo prišla zelo prav pri raziskovanju in kasneje pri pisanju 

zaklju�ne projektne naloge - Razvoj in uvajanje izdelka na trg v podjetju Peko d. d. 

 

Anketa je anonimna. 

1. Spol 

o Moški 

o Ženski 

2. Starost 

o 15 do 25 

o 26 do 40 

o 41 do 65 

o 65 in ve� 

3. Izobrazba 

o Osnovna šola 

o Srednja šola 

o Visoka ali višja strokovna šola 

o Univerzitetna izobrazba 

o Magisterij 

o Doktorat 

4. Ali nosite izdelke Peko? 

o Da 

o Ne 
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5. Kje kupujete izdelke Peko? (možnih ve� odgovorov) 

o V Peko trgovinah 

o V Peko franšizah 

o Peko sejmih 

o Šuštarska nedelja 

6. Kaj menite o ponudbi Peko? 

o Ponudba je zadovoljiva 

o Ponudba je nezadovoljiva 

o Ne vem 

7. Ali vam je pomembno, da je �evelj narejen iz naravnih materialov? 

o Da 

o Ne 

8. Kaj vam je pri nakupu �evljev najbolj pomembno? (možnih ve� odgovorov) 

o Cena 

o Izgled 

o Oblika 

o Udobje 

o Kakovost 

9. Koliko ste pripravljeni odšteti za �evlje? 

o do 35 € 

o 35 do 65 € 

o 65 € ali ve� 

Zahvaljujem se za Vaše sodelovanje. 
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REZULTATI ANKETE 

Število rešenih anketnih vprašalnikov 109 

 

Spol 

Moški 25 

Ženska 84 

 

Starost 

15�25 18 

26�40 38 

41�65 46 

65 in ve� 7 

 

Izobrazba 

Osnovna šola 5 

Srednja šola 60 

Visoka ali višja strokovna šola 22 

Univerzitetna izobrazba 17 

Magisterij 3 

Doktorat 2 
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Ali nosite izdelke Peko? 

DA 85 

NE 24 

 

Kje kupujete izdelke 

Peko? (ve� možnih 

odgovorov) 

V Peko trgovinah 84 

V Peko franšizah 7 

Peko sejmih 7 

Šuštarska nedelja 10 

Nikjer 20 

 

Kaj menite o ponudbi Peko? 

Ponudba je zadovoljiva 73 

Ponudba je nezadovoljiva 15 

Ne vem 21 

 

Ali Vam je pomembno, da je �evelj 

narejen iz naravnih materialov? 

DA  89 

NE 20 
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Kaj Vam je pri nakupu �evljev najbolj 

pomembno? (možnih ve� odgovorov) 

Cena 58 

Izgled 69 

Oblika 28 

Udobje 84 

Kakovost 58 

 

Koliko ste pripravljeni odšteti za �evlje? 

do 35 evrov 15 

od 35 do 65 evrov 65 

65 evrov ali ve� 29 
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KOLEKCIJA JESEN/ZIMA 2014 

 

Ženski modeli kolekcije Jesen/zima 2014 

Vir: Peko d. d. 2014a. 

 

Ženski modeli kolekcije Jesen/zima 2014 

Vir: Peko d. d. 2014a. 
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Ženska kolekcija Jesen/zima 2014 

Vir: Peko d. d. 2014a. 

 

Ženska kolekcija Jesen/zima 2014 

Vir: Peko d. d. 2014a. 
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Moška kolekcija Jesen/zima 2014 

Vir: Peko d. d. 2014a. 
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SLIKE 

 

Slika 1: Peter Kozina 

Vir: Wikipedia 2011 

 

Slika 2: Tovarna Peko danes 

Vir: Svab 2013 
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Slika 3: Kolekcija v vzor�ni sobi 

Vir: STA in A.L. 2013 

 

Slika 4: Usnjena torbica iz usnja 

Vir: Peko d. d. 2014b 

 



Priloga 5 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Število zaposlenih in stopnja strokovne izobrazbe v letu 2012 

Stopnja strokovne izobrazbe število delež 

I. raven 12 4,20 % 

II. raven 67 23,43 % 

III. raven 10 3,50 % 

IV. raven 100 34,97 % 

V. raven 76 26,57 % 

VI. raven 10 3,50 % 

VII. raven 10 3,50 % 

VIII. raven 1 0,35 % 

Skupaj 286 100 % 

Vir: Peko d. d. 2013, 9. 
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Preglednica 2: Analiza SPIN kolekcije Jesen/zima 2014 

PREDNOSTI 

- bogat prodajni asortiman 

- kakovostni izdelki, narejeni iz 

naravnega usnja 

- šivanje po naro�ilu 

- mladostna, klasi�na, elegantna in 

športno-elegantna kolekcija 

SLABOSTI 

- premajhna ponudba ve�jih in manjših 

številk 

- izdelki niso dostopni širši populaciji 

zaradi cene 

- premalo modelov na usnjenem 

podplatu 

- premalo vlaganja v raziskave trga 

PRILOŽNOSTI 

- pove�anje prodaje kolekcije JZ v 

tujini 

- uvedba novega mladostniškega 

prodajnega programa 

- prodaja kolekcije preko spletne 

trgovine 

NEVARNOSTI 

- visoke cene materialov 

- mo�na konkurenca 

- visoke cene izdelkov 

Vir: lastna raziskava. 
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CELOTEN POSTOPEK IZDELAVE �EVLJA 

V sobi Prirez delavci pregledajo kožo in ozna�ijo napake na njej (luknjice, žile, tanka koža 

itd.). Nato kožo delavci v proizvodnji odnesejo do strojev, kjer s sekalnimi noži izsekajo vse 

zgornje dele �evlja. Vsakemu zgornjemu delu �evlja delavke stanjšajo robove, zato da niso 

predebeli in se lažje zašijejo. 

Pripravljene osnovne dele odnesejo v šivalnico, kjer šivilje zašijejo zgornji del �evlja. Dodajo 

oja�itve, podlogo in najrazli�nejše dodatke na �evlju. Ko je zgornji del v šivalnici izdelan, v 

oddelku pripravijo vse sestavne dele �evlja. 

Vse dele �evlja odnesejo v montažo, kjer delavci vrhnjim delom, ki so na kopitu, pobrusijo 

robove in jih prilepijo na kopito. Prav tako pritrdijo pete z žeblji�ki. Podplate namažejo s 

posebnim lepilom in po�akajo, da se delno posušijo. Delavec ro�no pritrdi spodnji del 

podplata na kopito in ga položi v stroj, kjer se pod pritiskom aktivira lepilo in zlepi spodnji 

del �evlja z zgornjim delom. Ko pride �evelj iz stroja, ga delavec ro�no sname s kopita. 

Ko se �evelj ohladi, gre v oddelek finiširanja. Tam delavci dajo v �evelj stelko oz. vložek, 

odstranijo odve�no lepilo, �evelj namažejo s kremo ter ga spolirajo in dodajo dodatke 

(vezalke). Vsak par ima na notranji strani vidno oznako številke �evlja s številko in številke 

artikla s �rkami in številko. Na vsakem desnem �evlju pa je vtisnjen piktogram sestave �evlja. 

Posamezne pare �evljev delavci položijo v kartonaste škatle, ki jih kupijo od dobaviteljev. 

Škatle delavci odnesejo v skladiš�e, kjer skladiš�nik vanje vloži pripravljene pare. Na vsako 

škatlo nalepi etiketo, na kateri morajo biti podatki o artiklu, imenu poslovalnice, asortimanu 

artiklov in barve. Voznik nato kartone odpelje v poslovalnice. 


