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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi obravnavam trženje blagovne znamke Iskra, prepoznavnost 

nekoč že uveljavljene blagovne znamke Iskra in ponovni prodor na slovenski trg in trge bivše 

Jugoslavije. Teoretični del naloge zajema področje trženja blagovne znamke, vlogo, pomen, 

značilnosti trženja in trženjski splet ter kako so vsi ti dejavniki trženja med seboj povezani in 

vplivajo drug na drugega. Empirični del zajema opis, predstavitev in zgodovino blagovne 

znamke Iskra. Vključuje tudi predstavitev izbranega podjetja v katerem sem zaposlena in ima 

licenco za razvoj in trženje blagovne znamke Iskra. Prikazani so rezultati raziskave in ankete 

o prepoznavnosti blagovne znamke Iskra in kako trženje vpliva ali ne vpliva na prodajo 

izdelkov z imenom Iskra. Namen te zaključne naloge je ugotoviti, kakšen pristop v trženju je 

imel odločilno vlogo v ponovnem plasiranju blagovne znamke Iskra na slovenski in tuji trg. 

Raziskava je pokazala, da je blagovna znamka Iskra še vedno znana na našem trgu in 

ponovno dobro sprejeta, kljub temu, da se izdeluje na azijskem ozemlju.  

Ključne besede: trženje, blagovna znamka, potrošnik, dobavitelj, izvoz, uvoz, Iskra, trženjski 
splet 4P in trženjski splet 7P. 

SUMMARY 

The final project paper deals with marketing of the Iskra trademark, visibility of once already 

established Iskra trademark and re-run on the Slovenian market and the markets of the former 

Yugoslavia. Theoretical part of the paper includes the marketing area of the trademark, the 

role, the significance, the characteristics of marketing and the marketing mix. It is also about 

the interrelationship of all these marketing factors and the impact on each other. The empirical 

part is about description, presentation and history of Iskra trademark. It also includes the 

presentation of selected company, company in which I am employed and has the license to 

develop and market the trademark Iskra. The results of the research and surveys about brand 

awareness of Iskra trademark are presented. Marketing influences on the sale of products with 

the name “Iskra” are described. The purpose of this final paper is to determine what approach 

to marketing has had a decisive role in the re-placement of the Iskra trademark on Slovenian 

and foreign market. The research has shown that the Iskra trademark is still known in our 

market, and again well received, despite being manufactured in the Asian territory. 

Keywords: marketing, trademark, consumer, supplier, export, import, Iskra, marketing mix 4P 

and marketing mix 7P. 

UDK: 339.138:658.626(043.2) 
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LGW          Luftfahrgerätewerk  
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PIMS          ang. Profit Impact of Marketing Strategy 
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1 UVOD 

Zaposlena sem v podjetju Ceing, d. o. o., ki ima licenco za trženje blagovne znamke Iskra v 

Sloveniji in jugovzhodnem delu Evrope. V zaključni projektni nalogi bom predstavila trženje 

malce zaspale blagovne znamke Iskra na področjih MGA (mali gospodinjski aparati), vrt, 

ogrevanje, orodje in zabavna elektronika.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V podjetju Ceing, d. o. o. (podjetje je podrobneje predstavljeno pod točko 4) smo verjeli v 

ponovno vrnitev blagovne znamke Iskra na slovenski trg in trg bivše Jugoslavije. Zato smo z 

dobro vizijo o ponovnem prodoru na trg blagovne znamke Iskra verjeli v dolgoročni uspeh in 

pozitivno sprejetje trga oz. kupcev znane, a zaspale blagovne znamke Iskra.  

Blagovna znamka Iskra je bila po razpadu Jugoslavije razlog za spore okoli lastništva imena 

Iskra. Zato je blagovna znamka zgubljala na pojavnosti in prepoznavnosti na trgu. Ko pa je 

naše podjetje prevzelo licenco za ponovno trženje blagovne znamke Iskra na trg, sta bila samo 

trženje in vložen kapital za promocijo in ponovno prepoznavnost precej manjša, kot bi bilo 

potrebno pri uveljavitvi nove, neznane blagovne znamke. Blagovno znamko Iskra poznata 

predvsem srednja in starejša generacija. Mlajše generacije pa le preko svojih staršev ali 

svojcev, zato nam predstavlja dodaten izziv narediti to blagovno znamko ponovno 

prepoznavo in dobro predstavljeno vsem generacijam.  

Uvajanje blagovne znamke/storitvene znamke je razmeroma zahtevno in drago delo. Poznati 

moramo strategijo uvajanja znamke, kakor tudi tržne možnosti ter trende razvoja prodaje v 

določeni panogi in na segmentu trga. Pri vstopanju na nova in zahtevna tržišča so bolj ali 

manj vedno določene težave. Zato so potrebne strokovne raziskave konkurence z vidika 

marketinškega spleta (Devetak 2007, 306). 

Pri tem razlikujemo identiteto podjetja od identitete blagovne znamke. Slednjo oblikuje 

izdelek v sklopu marketinškega spleta, tradicija podjetja in zadovoljstvo kupcev v daljšem 

obdobju. Blagovne znamke se promovirajo z imeni, simboli, grafičnimi prikazi ali celo 

maskotami (Devetak 2007, 307). 

Uspešen vodja mora imeti dva programa in sicer osebnega in program za organizacijo. Namen 

organizacijskega programa je vzpostaviti okvir, znotraj katerega je potrebno izvesti vse 

aktivnosti. Vodja mora imeti pragmatično in razumljivo operativno filozofijo (Meško Štok 

2009, 105).  

Na področju trženja nam blagovna znamka predstavlja poseben izziv, saj je že bila 

uveljavljena v Jugoslaviji in jo poznata predvsem srednja in starejša generacija. Nismo se 
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želeli ustaviti le na področju Slovenije, ampak je bila naša želja to blagovno znamko ponovno 

distribuirati tudi na trg bivše Jugoslavije, oziroma jugovzhodni del Evrope.  

Trženje je družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, 

tako, da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo 

vrednost. Za managersko opredelitev je bilo trženje pogosto opisano kot »umetnost prodajanja 

izdelkov«, toda ljudje so presenečeni, ko slišijo, da najpomembnejši del trženja ni prodaja. 

Prodaja je zgolj vrh ledene gore trženja (Kotler 2004, 9). 

Politika trženja naj bo skladna sestavina politike podjetja. Obsega cilje in strategije trženja 

prepletene s sestavinami trženjskega spleta in tržne ponudbe organizacije. Ta obsega 

proizvode (izdelke in storitve), pogoje trženja (ceno in druge sestavine), trženjske poti 

(poslovni in logistični vidik) in trženjsko komuniciranje (oglaševanje, pospeševanje trženja, 

osebno komuniciranje, publiciteto). Za vsako sestavino trženjskega spleta kaže opredeliti 

sestavine strategije trženja - dejavnosti, urejenost in sredstva (Tavčar 2002, 120). 

Trženjske cilje opredelimo z obsegom prodaje in tržnim deležem. Če podjetje opredeli, da bo 

povečalo tržni delež na primer za pet odstotkov v enem letu, mora tudi določiti, kako bo 

ugotavljalo spremembo tržnega deleža v predvidenem obdobju (Potočnik 2002, 50). 

Trženjska strategija obsega izbiranje in preučevanje ciljnega trga in oblikovanje trženjskega 

spleta za ta ciljni trg. Trženjska strategija torej opredeljuje sredstva za uresničitev trženjskih 

ciljev. Če podjetje natančno izvaja prejeto trženjsko strategijo, je velika verjetnost, da bo tudi 

doseglo trženjske cilje, kar seveda prispeva k uresničitvi splošnih ciljev podjetja (Potočnik 

2002, 51).   

Sedanji demokratični trendi na območju nekdanje Jugoslavije omogočajo vpostavitev pogojev 

za ponovni in bolj celovit vstop slovenskih podjetij na te trge. Slovenska podjetja se morajo 

pri tem zavedati vseh omejitev in tveganj pri vstopu in poslovanju na te trge, ter temu 

ustrezno prilagoditi individualne strategije vstopa in ukrepe za zmanjšanje tveganja (Ahčan 

2001, 103).  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

V zaključni nalogi bom predstavila blagovno znamko Iskra, ki je ena najstarejših, največjih in 

najuspešnejših slovenskih blagovnih znamk na področju električnih orodij, orodij za vrt, 

ogrevanja in malih gospodinjskih aparatov. Proizvodnja je potekala v Sloveniji v času, ko je 

bila Slovenija še del Socialistične federativne republike Jugoslavije. Po razpadu Jugoslavije je 

blagovna znamka Iskra doživljala spore glede lastništva, ob tem pa izgubljala tržišče, slabila 

prodajo in ime. To je posledično pripeljalo do tega, da je blagovna znamka na tem področju 

zaspala.  
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V podjetju, kjer sem zaposlena, smo leta 2009 pridobili licenco za uporabo blagovne znamke 

Iskra z logotipom na področju orodja, kosilnic, motornih žag, ogrevanja, malih gospodinjskih 

aparatov in zabavne elektronike. Potrošnikom želimo ponuditi izdelke že uveljavljene 

blagovne znamke, ki se razvija v Sloveniji, proizvaja pa na Kitajskem, kar je  posledica 

globalizacije. 

Cilji: 

– preučitev domače in tuje literature,  

– prestavitev ponovnega prodora že uveljavljene blagovne znamke Iskra na tržišče,  

– podati podatke, kako trženje vpliva na prodajo, 

– prepričati vse generacije kupcev z blagovno znamko Iskra, 

– ugotoviti, katera orodja oglaševanja vplivajo na ponovni prodor blagovne znamke Iskra, 

– analizirati trženje blagovne znamke Iskra in 

– podati predlog izboljšave trženja na podlagi dobljenih rezultatov analize. 

Hipoteze: 

H1: Blagovna znamka Iskra je na trgu poznana, kar pomembno vpliva na trženje BZ in njeno 

prodajo. 

H2: Blagovna znamka Iskra je po dobro načrtovanem trženju ponovno dobro sprejeta.  

H3: Blagovna znamka Iskra predstavlja kupcem kvaliteto in pomembno vpliva na poslovno 

odličnost podjetja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge bom preučila domačo in tujo literaturo ter 

uporabila metodo analize in sinteze. Uporabila bom domačo in tujo strokovno literaturo, kot 

vir bom uporabila članke v revijah, spletne strani in raziskovalne naloge. 

V raziskovalnem delu bom opravila raziskavo in uporabila metodo ankete. Z anketo bom 

pridobila potrebne podatke za izvedbo raziskave o blagovni znamki Iskra in njenem 

ponovnem plasiranju na trg. Vprašanja bodo zaprtega tipa in bodo izvedena v času od maja do 

junija 2013, ter bodo zajemala 100 anketirancev.  

Rezultate raziskave bom prikazala grafično, opisno in tabelarno. 
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1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavke: 

– predpostavljam, da pri pisanju zaključne projektne naloge ne bo ovir, saj bom izkoristila 

vse možnosti za dostop do potrebnih podatkov za pripravo naloge, 

– pričakujem, da bom pridobila dovolj podatkov za izvedbo analiz in 

– menim, da bodo anketiranci v večini pripravljeni izpolniti anketni vprašalnik. 

Omejitve: 

– omejitev ne pričakujem. 
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2 VLOGA, POMEN IN ZNAČILNOSTI TRŽENJA 

Trženje obstaja že od nekdaj, vendar v različnih oblikah. Skozi človeško zgodovino se je 

vseskozi trgovalo, kar je pripeljalo do nastanka trgovine in s tem kasneje do zelo povezanega 

trženja. Trženje ima danes v razviti potrošniški družbi precej večji oz. širši pomen, kot ga je 

imelo v zgodovini. 

2.1 Opredelitev pojma trženje 

Pojem trženje (angl. marketing) izvira iz anglosaksonskega izraza marketing, ki je nastal iz 

besede »the market«, kar pomeni trg, tržišče (Vukasović 2012, 17). 

V nekdanji Jugoslaviji je bila Ekonomska fakulteta v Zagrebu prva, ki je uvedla študij 

marketinga, zlasti na podiplomskem magisterskem študiju. Pisalo se je leto 1973, ko so 

jugoslovanski politiki napadli izrazoslovje, kot je marketing, češ, da prihaja iz kapitalističnega 

sveta; pri nas je takrat obstajal samoupravni družbeno politični sistem. Zato je od Centralnega 

komiteja Zveze komunistov Jugoslavije prišla sugestija do centralnih komitejev posameznih 

jugoslovanskih republik, da bi morali uporabljati primeren slovenski izraz (ali 

»jugoslovanski«). Nekatere fakultete so »prevedle« mednarodno uveljavljen izraz marketing v 

slovensko besedo »trženje« (Devetak 2007, 15). 

V slovenskem jeziku besedo trženje večkrat zamenjamo oz. nadomestimo z besedo 

marketing, zato sem preverila v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ugotovila sem, da sta 

obe besedi v slovarju slovenskega knjižnega jezika zapisani in imata enak pomen. Zaradi tega 

uporaba določene besede ni pomembna, vendar sem se odločila, da bom v nadaljevanju 

naloge uporabljala besedo trženje. 

Trženje; načrtovanje in usklajevanje investicij, proizvodnje, prodaje in propagande s 

potrebami in možnostmi tržišča (SSKJ 2012a). 

Marketing; načrtovanje in usklajevanje investicij, proizvodnje, prodaje in propagande s 

potrebami in možnostmi tržišča (SSKJ 2012b). 

Pomen besede trženje je postal še pomembnejši, ko so se poslovneži v Ameriki v sredini 20. 

stoletja v velikih multinacionalkah pričeli zavedati njenega pomena. Tako se je pričelo 

trženjsko obdobje, ki traja še danes. Beseda trženje ne pomeni le oglaševanje in prodajo, kot 

jo nekateri označujejo, ampak je skupek večih dejanj podjetja, ki je usmerjeno k zadovoljitvi 

končnega porabnika. 

Kotler in Armstrong (2006, 5) poudarjata, da je pri trženju potrebno zadovoljiti potrebe 

končnega porabnika, ki pa niso samo prodati določen produkt ali storitev, ampak je 

pomembno, da razumemo potrebe uporabnikov, da proizvedemo produkt, ki nudi višjo 
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vrednost, da je cena primerna vrednosti produkta in oglaševanje učinkovito. Če se drugače 

izrazim, trženje je obojestranka graditev in vzdrževanje dobičkonosnega odnosa s kupci. 

Trženje lahko opredelimo kot proces načrtovanja: 

– napovedovanje povpraševanja na podlagi tržnih raziskav, 

– upravljanje povpraševanja, vspodbujanje in usmerjanje, 

– zadovoljevanje povpraševanja, kakovost izdelkov in poprodajne aktivnosti. 

2.1.1 Vrste trženja 

V tem delu bom predstavila vrste trženja, ki se razlikujejo predvsem po tem, komu so 

namenjena in ali gre za izdelek ali storitev. Od podjetja in njihove dejavnosti je odvisno, 

katera vrsta trženja ima za njih največjo težo. 

Potrošno trženje  

Tavčar (2002, 121) je trženje, kjer prodajalec s pomočjo različnih sestavin trženjskega spleta, 

trženje oblikuje tako, da je prilagojeno željam potrošnikov. S pomočjo pravilno oblikovanega 

trženjskega spleta potrošnike prepriča v nakupovanje. Ker gre za množico proizvodov in 

hkrati tudi za množično trženje, ki ga dobavitelj opredeli glede na ciljne kupce.   

Mednarodno trženje  

Tavčar (2002, 121) je trženje potrošnikom v drugih državah. Ponavadi večji del trženja poteka 

z organizacijami in manj s končnimi potrošniki. Zato nam logistični del predstavlja velik 

zalogaj, saj si pri površnem planiranju lahko povzročimo veliko večje stroške transporta kot 

sicer. Zelo pomembno pri mednarodnem trženju je upoštevanje drugačne kulture, navade, 

religijo in z njo povezane vrednote in navade. 

Trženje storitev  

Tavčar (2002, 121) za to storitev velja, da je neopredmetena in neoprijemljiva, zato je ne 

moremo izdelovati na zalogo ali je pošiljati. Značilno je, da so udeleženci trženja storitev med 

seboj močno povezani in da je njihovo sodelovanje obvezno za vzpostavitev dobrega 

poslovnega odnosa. Izvajalci storitev igrajo pomembnejšo vlogo v samem trženju storitve, ker 

uporabnik kupuje nekaj v naprej in ima večji občutek tveganja kot izvajalec. Storitev se ne da 

preveriti ali preizkusiti, zato lahko uporabnik le verjame prodajalcu. 
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Trženje med organizacijami 

Tavčar (2002, 121-122) ta oblika trženja se drugače imenuje medpodjetniško trženje (B2B, 

angl. business to business). Zanj je značilno, da prodajalec prodaja proizvode podjetjem, ki te 

proizvode distribuirajo do končnih kupcev. Za trženje med organizacijami je značilno tudi, da 

v teh aktivnostih sodeluje več dejavnikov in sodelavcev prodajalcev, kot tudi odjemalcev. Ker 

se te dejavnosti odvijajo na različnih ravneh in v različnih funkcijah, je to zadosten dokaz, da 

trženje ni več le prodaja in oglaševanje, ampak sinergija, povezovanje oz. usklajevanje večih 

aktivnosti, ki vodijo k zadovoljitvi odjemalca. Trženje med organizacijami pa je lahko 

prodajno ali nabavno. 

Organizacije, ki bodo izvajale tržne aktivnosti in jih nadgrajevale glede na dejavnost, način 

dela in pravila obnašanja, bodo konkurenčno sposobne in se bodo lahko veliko hitreje 

prilagajale hitro spreminjajočim se trgom in spremembam na trgu (Meško Štok 2011, 76). 

Trženje med organizacijama obsega vse sestavine, ki jih dobavitelj – prodajalec pričakuje od 

odjemalca – stalnega kupca in od koristi prodanega proizvoda: 

– cena (denarni izraz protivrednosti, izpogajanje cene), 

– čas in kraj menjave, 

– plačila – način, rok plačila, zavarovanje plačila in drugo, 

– jamstva, garancije za dobavljene proizvode (Meško Štok 2011, 68). 

Radonjič in Iršič (2011, 104-105) navaja, da je bila marketinška naravnanost organizacij v 

preteklosti namenjena predvsem prodaji izdelkov ali storitev. Danes pa podjetja dajejo vedno 

večji pomen nabavnemu marketingu, kot uravnovešeni aktivnosti med nabavo in prodajo. V 

začetnih obdobjih trženja se nabavi ni posvečalo veliko časa, saj se je k nabavi v podjetju 

uvrščala le nabava materiala in oskrba zalog. Skozi različna obdobja pa so managerji 

ugotovili, da je nabavni marketing podjetja v poznejšem procesu zelo pomemben in vpleten v 

prodajni marketing, saj lahko vidno vpliva na ceno izdelka in je ravno tako lahko 

dobičkonosen in vpliva na konkurenčnost organizacije na trgu. Tako nabavni oddelek skozi 

strateško nabavni marketing močno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. V aktivnem delu 

pa sta si nabavni in prodajni marketing popolnoma enakovredna, saj sta oba aktivna na trgu v 

menjalnem procesu. V povezavi med nabavnim in prodajnim marketingom govorimo o 

uravnovešenem marketingu (angl. balanced marketing).  

Uravnovešeni marketing je torej optimalna kombinacija odločitev prodajnega in nabavnega 

marketinga na podlagi izsledkov raziskav na obeh trgih in koordinacije teh odločitev z 

odločitvami na področju proizvodne, finančne, razvojne in kadrovske funkcije organizacije 

(Radonjič in Iršič 2011, 129). 
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2.1.2 Tržni vidiki 

Skozi zgodovino se je trženje razvijalo, vendar še nikoli ni imelo tako velikega pomena, kot 

ga ima danes. Globalizacija je trženju dala nov oz. širši pomen, zato je potrebno pri trženju 

upoštevati tudi ekonomski, psihološki, sociološki in kulturni vidik. 

Ekonomski vidiki trženja 

Devetak (2007, 21) izhaja predvsem iz aktivnosti podjetja oz. proizvajalca do obnašanja 

kupca, ki se odloči za nakup. Tako se vrnemo k osnovi ekonomije trženja, ki jo tvorita 

povpraševanje in ponudba. Vendar vemo, da trženje ne zajema le teh dveh dejavnikov, ampak 

ima veliko širši pomen. Zato je preučevanje nakupovalnih navad kupcev zelo pomembna 

naloga v podjetju. Ne smemo pa pozabiti zadovoljiti tudi lastnike podjetja, ki si želijo 

predvsem rast poslovanja podjetja, ob tem pa dosegati čim višji možni dobiček. 

Za organizacije je pomembno, kako upravljajo svojo rast, da je trajnostna (vzdržna), in da ne 

zapadejo v past prehitre rasti (Bertoncelj idr 2011, 18). 

O trajnostni rasti govorimo, kadar rastejo tako prihodki kot dobički organizacije v daljšem 

obdobju, pri čemer organizacija ustvarja skupni donos za investitorje, ki presega strošek 

celotnega kapitala (Bertoncelj idr 2011, 23). 

Ekonomski cilj je skupek dejavnikov, ki nas pripeljejo do uspešnosti poslovanja. Zato 

ekonomisti radi rečejo, da je ekonomija nauk o izbiri. 

Psihološki vidiki trženja 

Devetak (2007, 21-22) pri psihologiji trženja se avtor ukvarja s potrebami in željami kupcev 

ter njihovim vedenjem. S psihološkega vidika moramo razumeti vlogo kupca, kaj si želi in kaj 

misli. Ne zanemarimo pa psiholoških dejavnikov, ki se kažejo v motivaciji, zaznavanju in 

osebnosti kupca. Na kupčeve nakupe vplivajo osebne odločitve, psihološke odločitve in 

izkušnje dotedanjih nakupov. Pri vsem tem je najpomembneje zadovoljiti potrebo oz. željo 

kupca, kajti zadovoljen kupec se vedno vrne in je pripravljen na izmenjavo informacij. Vse  

različne kupce ločimo po obnašanju glede na visoko ali nizko raven koristi. Obnašanje je 

odvisno od stopnje koristi, ki jo ima kupec od izdelka, in na podlagi tega lahko ugotovimo 

načine nakupov. V novi dobi trženja je s psihološkega vidika kupec izpostavljen različnim 

pristopom, ki so včasih tudi zelo agresivni. Ti pristopi so ustvarjeni, da zadovoljijo kupčeve 

potrebe oz. želje, ki so včasih nezavedne ali trženjsko spodbujene. 
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Sociološki vidik marketinga 

Devetak (2007, 22-23) pri sociologiji trženja avtor daje poudarek na pozornost v menjavi med 

kupcem in podjetjem. Za menjavo je značilno, da sta vključeni dve strani, ki obojestransko 

komunicirata po lastni želji. Kadar je v procesu vključena komunikacija, obstaja tudi 

možnost, da pride do konflikta med obema stranema. Zato moramo preučiti ciljne kupce, 

njihove profile, kakšno pozornost si želijo, ugotoviti njihove potrebe in želje. V novi dobi 

trženja se vedno večji pomen pripisuje glavnim vidikom medsebojnih odnosov, socialnemu 

pozicioniranju, razumevanju odnosov in mreženju. 

Kulturni vidik trženja  

Kulturne razlike prinašajo občutno drugačnost v potrebah, zato je potrebno diferencirati 

izdelke za različne trge in kulture. Kulturo sestavljajo sprejete vrednote, priučeno vedenje in 

pomembni simboli, ki so splošno uveljavljeni v določeni družbi; kulturni dejavniki vplivajo 

na nakupno vedenje, ker so del vsakodnevnega življenja. Na osnovi teh razmišljanj 

poudarjamo pomembnost raznolikosti kultur. S tem v zvezi moramo upoštevati stopnjo 

tveganj, zlasti ko proizvajalec ne zna prilagoditi marketinških aktivnosti novemu tržnemu 

segmentu, ki ima specifično kulturo (Devetak 2007, 23). 

Vpliv kulture na posameznika je precej neopazen in spontan, vendar se v tem okolju oblikuje 

življenje posameznika in njegove družine. Kultura vključuje vero, umetnost, navade, zakone, 

znanje in vpliva na izbor o nakupu pri posmezniku ali skupini. Kultura se prilagaja tržnemu 

okolju in se prenaša med rodovi. 

Tveganja zmanjšamo s strokovnimi raziskavami o procesu nakupnega odločanja kupcev, ki ga 

lahko povežemo s sociološkimi, ekonomskimi, psihološkimi in kulturnimi prvinami (Devetak 

2007, 23). 

2.2 Vloga, pomen in značilnosti trženja 

Ko govorimo o trženju moramo najprej opredeliti njegovo vlogo, pomen in značilnosti tako 

bomo lažje razumeli kaj trženje je in kakšne so njegove funkcije v posamezni opredelitvi.   

2.2.1 Vloga trženja 

Vloga trženja je na trgu in v podjetju zelo pomembna, zato jo je potrebno skrbno načrtovati in 

nadzorovati. V podjetju oz. notranjem okolju je trženje nekakšna povezovalna veriga med 

proizvodnjo, prodajo, financami, raziskavami, kadrovanjem in razvojem. Trženje je povezano 

z vsemi našteteimi dejavnostmi v podjetju, ki pa so lahko usklajene ali pa se med seboj 

izključujejo. Vemo, da ima vsak dejavnik svoje zmožnosti in želje, ki niso vedno 
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kompatibilne z drugimi, zato je povezovalna vloga trženja ključnega pomena, kajti le tako 

lahko podjetje najzanesljivejše osvoji ciljni trg in ciljne kupce. 

Pomembno je, da se podjetje posveti tudi notranjemu trženju in to so v veliki meri zaposleni. 

Še posebej je to pomembno pri direktnem kontaktu službe trženja s ciljnimi kupci, ker nam 

nezadovoljstvo zaposlenega lahko zmanjša učinek skrbno načrtovanega ciljnega trženja ali pa 

nam zadovoljni zaposleni doda »nekaj več«, kar bo zadovoljilo ali preseglo želje ciljnih 

kupcev. Na takšen način lahko pridobimo najučinkovitejše in tudi najcenejše trženje naših 

proizvodov. 

Kadar govorimo o vlogi trženja na trgu, naj si bo domačem ali tujem, lahko rečemo, da 

trženje pokriva vse aktivnosti, ki nas pripeljejo do načrtovanega in želenega cilja. V teh 

aktivnostih se trženje razlikuje od prodaje. Vloga prodaje je proizvod prodati s takojšnjim 

dobičkom. Ko je proizvod prodan, je cilj dosežen. Poudarek je na izdelku in takojšnji prodaji. 

Pri vlogi trženja govorimo o zadovoljevanju potreb ciljnih kupcev na trgu, planiranje je 

dolgoročno. Ti kupci vplivajo na načrtovanje proizvodnega programa ali uvoza želenega 

proizvoda, ki bo zadovoljil njihove potrebe in želje. 

Radonjič in Iršič (Priloga 3); tukaj izstopijo aktivnosti, ki se začnejo veliko prej kot trenutek 

prodaje in trajajo tudi potem, ko je potrošnik proizvod že kupil. 

Te aktivnosti so: 

– raziskovanje trga, 

– tržno planiranje, 

– tržne aktivnosti in njihovo izvajanje, 

– nadzorovanje tržnih aktivnosti in 

– kontrola nad vsemi aktivnostmi. 

Te aktivnosti postajajo pomembnejše za uspešno trženje blagovnih znamk. V kolikšnem 

obsegu in kakšni obliki bo podjetje uporabljalo trženjske aktivnosti, je največ odvisno od 

vrste podjetja in njegove velikosti. 

Vodenje trženja (marketing management) je proces načrtovanja in izvajanja trženjske 

dejavnosti, ki vsebuje oblikovanje cen, distribucijo in promocijo izdelkov, ki naj zadovoljijo 

porabnike. Trženje izvaja tržnik, prodajni referenti, oglaševalci, tržni raziskovalci, vodje 

izdelkov in blagovnih znamk, vodje trgov itd., ki se ukvarjajo s trženjem na trgu porabnikov 

(Potočnik 2005, 25). 

2.2.2 Pomen trženja 

Trženje v današnjem hiperaktivnem potrošniškem času kaže svoj vedno večji pomen. To ni 

več aktivnost samo znotraj podjetja, ampak postaja trženje način delovanja in razmišljanja 
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podjetja. Glavna aktivnost je dolgoročno vplivanje in doseganje čim večjega dobička podjetja. 

Zelo pomembno je, da je ob takšnem delovanju podjetja zadovoljen tudi ciljni kupec. Če se 

podjetje zaveda pomena trženja in ga poizkuša izvajati v čim širšem pomenu, je to dejavnik, 

ki ustvarja razliko med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji. 

Zakaj je pomembno trženje? Ker uspeh podjetja temelji na prodaji in zadovoljstvu starih in 

novih kupcev. Ker zadovoljen kupec ostane zvest, hvali izdelke, ne gleda toliko na ceno, kupi 

več izdelkov, ni tako pozoren na druge blagovne znamke in oglase, ter vrača svoje 

informacije o izdelku (pripombe in pohvale) nazaj podjetju. Z dobrim trženjem lahko rešimo 

tudi nejevoljo kupca ob reklamaciji in se s tem rešimo vračila kupnine ali celo odpovedi 

nadaljnjega sodelovanja. Kupca lahko ob reklamaciji z informiranjem in osveščenostjo o 

izdelku ali storitvi prepričamo o nakup drugega sorodnega izdelka ali v nov nakup.  

2.2.3 Značilnosti trženja 

Značilnosti trženja se v osnovi osredotočajo na kupca, segmentiranje trga, pozicioniranje trga 

in konkurenčnost. Razlike se pokažejo, kadar govorimo o malih ali velikih podjetjih. 

V malih podjetjih bi med osnovne značilnosti lahko uvrstili tudi medsebojne odnose. 

Medsebojni odnosi so zelo pomembni, saj gre lahko velikokrat za majhen tim zaposlenih, ki 

se dnevno srečuje in sodeluje med seboj. Mala podjetja bi v tem lahko našla konkurenčno 

prednost in to na trgu dobro izkoristila. S tem lahko povežemo tudi mreženje, ki je pomemben 

dejavnik trženja. Ker so mala podjetja finančno bolj omejena od velikih podjetij, imajo manj 

specializiranih kadrov (kar se spet navezuje na finance) in imajo manjši vpliv na trgu. Zato se 

mreže malih podjetij sestavljajo predvsem iz poznanstev, poslovnih in panožnih mrež. 

Značilnosti takšnega mrežnega trženja so osebni stiki in prav tako bolj osebni poslovni 

odnosi, neformalno komuniciranje, vzajemnost in stalno sodelovanja. Mala podjetja razvijajo 

sodelovanje na osebni ravno, zato se dostikrat posluje na podlagi dogovora in brez pogodbe. 

Takšni odnosi so za mala podjetja ključni. 

Za velika podjetja in korporacije, ki imajo ponavadi več lastnikov oz. delničarjev, je značilno, 

da je njihova prioriteta »dobiček«. S finančnimi sredstvi nimajo omejitev in si tako posledično 

lahko privoščijo bolj specializirane kadre, vlaganje v inovacije, razvoj in zunanje sodelavce 

ali time. Mreže si ustvarjajo predvsem med poslovnimi in panožnimi partnerji, s katerimi 

vzdržujejo poslovni odnos, in jih redno »negujejo«. Kadar ključna oseba zapusti podjetje, to 

ne predstavlja škode, ker poslovno sodelovanje temelji na pogodbah. Večja in vplivnejša 

podjetja so na trgu in imajo večji tržni delež, kar pa ni vedno prednost. Zaradi svojega obsega 

in velikosti so na trgu veliko manj fleksibilna in se težje prilagajajo posameznim kupcem in 

njihovim željam. 



12 

Trženje je interdisciplinarno povezano z vsemi drugimi funkcijami v organizaciji, saj brez 

učinkovitega trženja med organizacijami in etičnomoralnih managerjev ne bi bilo uspešnega 

poslovanja in gospodarskega razvoja (Meško Štok 2011, IV). 

2.3 Trženjski splet  

Pri obravnavi marketinških konceptov, nalog in pravil poslovanja je posebnega pomena 

marketinški ali trženjski splet po obrazcu 4xP. V teoriji in praksi marketinga se je uveljavila 

ta formula, ki jo na kratko imenujemo marketinški splet. To je kombinacija marketinških 

spremenljivk, ki jih podjetja morajo kontrolirati, če naj doseže ustrezno prodajo na ciljnem 

trgu. V novejšem obdobju se je marketinški splet razširil s tremi dodatnimi prvinami, tako da 

pri obravnavanju storitev govorimo o formuli 7xP. Nekateri avtorji sicer prikazujejo ceno na 

zadnjem mestu, vendar je iz praktičnih razlogov razumljivejša po tukaj navedenem vrstnem 

redu (Devetak 2007, 27).  

Zakaj 4xP in 7xP?  

Črka P v angleščini označuje prvo črko besede oz. posamezne sestavine trženjskega spleta. 

4xP definicija velja za materialne izdelke, pri trženju storitev pa dodamo še 3P in dobimo 

definicijo 7xP. Trženjski splet v teh dveh oblikah se uporablja najpogosteje. 

Pompe in Vidic (2008, 88) ugotavlja, da sta oba spleta primera tržnih produktov, in da v 

praksi vse redkeje najdemo popolnoma ločen izdelek od storitve (navaja primer, ko kupimo 

izdelek in ob okvari koristimo tudi servis, ki se šteje za storitev, ali obratno, ko koristimo 

storitev kot psihično zdravljenje). Vendar avtor zagovarja že v osnovi trženjski splet 5-ih 

sestavin oz. trženjski splet 5xP. 

2.3.1 Trženjski splet izdelka 4P  

1P.Product (izdelek/storitev) - Pompe (2008, 89) ugotavlja, da izdelek/storitev vpliva na 

kupčevo nakupno vnemo. Zajema otipljive lastnosti (embalaža, velikost) in neotipljive 

lastnosti (videz, vonj, blagovna znamka). Na podlagi teh lastnosti si kupec ustvari prvi vtis o 

izdelku, ki je lahko dober ali slab. Na tem pa temeljijo nadaljnji nakupi izdelka. 

Proizvod (izdelek ali storitev) je zasnovan na osnovi želja, zahtev in potreb tržišča, kupcev, 

odjemalcev, potrošnikov. Zasnova proizvoda nastaja v notranjem okolju organizacije (trženje 

– proizvodnja; prodaja – tehnična priprava dela – nabava) kot pobuda in odločitev za snovanje 

in inovacijo novih proizvodov. V zunanjem okolju pa gre za sodelovanje organizacije 

odjemalke in organizacije dobaviteljice. V organizaciji odjemalki podajo idejno zasnovo 

proizvoda, ki ga potrebujejo, v organizaciji dobaviteljici, pa izdelajo prototip proizvoda, 

sestavijo ponudbo (Meško Štok 2011, 67).  
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2P.Price (cena) - bistvo strategije diferenciacije tržne cene je v tem, da organizacija 

segmentira trg za nov proizvod z namenom, da bi vsakemu segmentu ponudila enak ali delno 

spremenjen proizvod po različnih cenah glede na kakovost, količino, čas, po namenu uporabe, 

glede na rok plačila, na dobavne roke in drugo (Meško Štok 2011, 69).  

Pompe (2008, 89) pravi, da je cena eden najpomembnejših dejavnikov, ko se kupec odloča za 

nakup. Pomeni mu vrednost, katero mora plačati za pridobljene koristi. Na kakšen način 

izdelek ali storitev plača, je pa odvisno od podjetja. Podjetja ponujajo kupcem različne 

ugodnosti, popuste in posebne ponudbe (lizing, obročno odplačevanje) in jih tako spodbujajo 

k nakupu.  

3P.Place (prostor, prodajne poti) - Pompe (2008, 89)  poudarja, da če je za kupca pot, da 

pride do izdelka, zapletena in zamudna, se bo ta redko odločil za nakup. Še vedno najbolj 

velja stavek »da je izdelek potrebno ponuditi na pravem mestu, pravi čas, za čim manjše 

stroške«. Živimo v času globalizacije, hitrega napredka in vedno večjega prilagajanja kupcu, 

zato bo kupec kupil izdelek, ki mu je ponujen v njegovi bližini in mu nudi največ 

zadovoljstva z najmanj napora pri nakupu. 

4P.Promotion (tržne poti, promocija, pospeševanje prodaje) - naloge tržnih poti so: 

pospeševane prodaje, informiranje, pogajanje, ponujanje, fizična distribucija in spremljajoče 

storitve. Preden se odločimo za distribucijo – razpečavo poti med organizacijami – moramo 

celovito analizirati tržišče, vse okoliščine na tržišču ob upoštevanju stroškov in 

konkurenčnosti (Meško Štok 2011, 70). 

2.3.2 Trženjski splet storitev 7P 

5P.People (ljudje, udeleženci) - ljudje so nekako vedno vpleteni v proces izvajanja trženja, ne 

glede na to ali so v stiku s kupcem ali ne. Sem spadajo vsi tisti, ki izdelujejo produkt, ga 

pakirajo, skladiščijo in distribuirajo, tisti, ki oblikujejo cenovno politiko, tisti, ki so vpleteni v 

proces tržnih komunikacij ter tisti, ki produkt neposredno priporočajo ali prodajajo kupcem. 

Zato je vsako njihovo neupoštevanje v trženjskem spletu nedopustno in neodgovorno (Pompe 

2008, 90). 

6P.Processing (izvajanje storitev) - je fizično izvajanje obljube, ki jo ponudnik ponuja 

kupcem. Procesiranje storitve telovadbe v centru za fitnes izvajajo usposobljeni trenerji, ki se 

vedejo na določen način in tako poskrbijo, da doživimo pričakovano telovadno izkušnjo 

(Pompe 2008, 91). 

Procesi so pravila, procesi oz. standardi, ki določajo izvajanje določenih storitev, ki jih ena 

stran lahko nudi drugi. Izvajanje procesov pa je odvisno od ljudi, ki jih izvajajo. Če je 

izvajanje procesa za stranko oz. kupca zadovoljivo, lahko razmerje nadgrajujemo  v partnerski 
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odnos in se usmerimo v poprodajne storitve. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da se vsega ne da 

predvideti vnaprej in je improvizacija včasih ključnega pomena. 

7P.Physical evidence (fizični dokazi) - so nekakšna sporočila, ki jih podjetje pošilja svojim 

odjemalcem oz. kupcem. To se odraža kot vse kar kupec vidi, sliši in občuti. Pri izdelkih 

štejemo za fizične dokaze na primer obutev, oblačila, pripomočke za gospodinjstvo, tehnične 

izdelke …  Pri storitvah pa so fizični dokazi na primer spričevalo, bančno potrdilo, potrdilo, 

račun, avijonska karta …  

Med fizične dokaze štejemo tudi reklamni material, npr. letake, kataloge, internetne strani … 

Dostikrat ravno ti fizični dokazi sprožijo pri kupcu željo ali zanimanje, da bi preizkusili 

storitev, ki je predmet nakupa. Najpomembnejše je, da reklamni material odraža dejansko 

stanje oz. dejansko ponudbo, ker je kupec drugače lahko razočaran in se naslednjič ne bo 

odločil za nakup naše storitve. To pa lahko pripelje do hudih posledic za naš posel. 

Sestavine trženjskega spleta moramo postaviti v takšno razmerje, da postanejo učinkovito 

sredstvo pozitivnega spodbujanja potrošnikove pozornosti in naklonjenosti. Dobro je treba 

raziskati, katere so vplivne točke spleta in na njih graditi optimalen marketinški načrt. Naša 

naloga je, da preverimo konkurenčni prostor tehnološke kompetence, kupce in načrtujemo 

različne strateške opcije za vsak element trženjskega spleta. Šele na vseh teh dognanjih lahko 

sestavimo resnično učinkovit trženjski načrt (Pompe 2008, 95). 

2.4 Strateško trženje  

Pojem »strategije« izhaja iz grščine (gr. stratos = nauk o postopkih, načrtovanju in vodenju 

vojaških operacij) in je najprej pomenil voditi vojno, v podjetjih pa jo uporabljajo predvsem  

v pomenu iskanja najboljše poti do uresničitve zastavljenih ciljev. Pojem je pridobil pomen v 

ekonomsko-poslovnih vedah predvsem v zadnjih treh desetletjih, z razvojem strateškega 

načrtovanja in strateškega managementa (Vukasović 2012, 314).  

Proces strateškega načrtovanja se je v večini trgovskih podjetij začel šele pred kratkim. 

Splošno znani potrebi po tržni usmerjenosti se potreba po dolgoročnem strateškem trženjskem 

načrtovanju sprva ni pridružila, saj so vodstva trgovskih podjetij že po tradiciji in izkušnjah 

usmerjena h kratkoročnemu odločanju. Pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo pri 

svojem poslovanju v hitro spreminjajoče se konkurenčnem okolju, so navajena reagirati takoj, 

da bi bila kratkoročno »hitro spet na nogah«. Učinkovito strateško trženjsko načrtovanje pa 

zahteva dolgoročen pristop (Potočnik 2001, 132). 

V interesu posameznika ali v interesu organizacij moramo imeti dobro zastavljeno strategijo, 

to je pot do cilja. Tako posameznik kot organizacija morata skrbeti za dobro organiziranost v 

procesu dela in poslovanja; posameznik in tudi managerji in vodilni strokovnjaki, ki zastopajo 

delodajalca, morajo imeti dovolj izkušenj iz preteklega poslovanja in dela; biti morajo aktivni, 
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pozitivno naravnani, da zastavljene cilje dosežejo na pravi način, na pravem kraju, ob pravem 

času, kar pomeni, da morajo nenehno razvijati in uporabljati nova znanja (Meško Štok 2011, 

20). 

Vukasović (2012, 315-316) ugotavlja, da je strategija v trženju načrtovana dolgoročno. Za 

dolgoročno konkurenčnost podjetja na trgu, mora podjetje osvajati nove porabnike na trgu, 

razvijati nove izdelke, ustvarjati pozitivno podobo podjetja in seveda dosegati načrtovan 

dobiček. Bistvo strategije trženja je biti boljši od konkurence. Vendar zagotovo reči, katera 

strategija je najprimernejša, je praktično nemogoče. Bistvo je, da se zastavijo osnovni napotki 

strategije, ki si jih podjetje prilagaja dani situaciji na trgu in podjetju. 

Radonjič in Iršič (2011, 133) predstavljata, da podjetja s strategijo določijo, v katero smer se 

bo podjetje razvijalo, določijo cilje, opredelijo razvoj izdelkov, določijo vire za dosego ciljev 

in na kakšen način bodo cilj dosegli. Pri opredelitvi strategije so zelo pomembni izsledki 

tržnih raziskav in analiz, kar je osnova za aktivnosti trženja. Zato podjetje najprej izbere ciljni 

trg, ga preuči in na podlagi analiz oblikuje trženjski splet. Analize jim dajo informacijo o trgu, 

ter kako izkoristiti priložnosti ali se izogniti možnim nevarnostim. V strategijo trženjskega 

spleta mora podjetje vključiti in poudariti svoje konkurenčne prednosti. Biti mora pripravljeno 

na vsak korak konkurence, ki jih lahko posnema in posledično zmanjša njihovo uspešnost. 

Zato so najboljše strategije trženjskega spleta tiste, ki jih konkurenca ne more posnemati in 

hkrati ogroziti njihovega uspeha.  

Med glavne sestavine strategije podjetja štejemo strategijo trženja, ki je sestavljena iz: 

– strateškega izhodišča, 

– strateške analize, 

– strateške diagnoze, 

– strateškega načrtovanja, 

– finančnih ciljev trženja in 

– spremljanja in nadzora. 

Strateško izhodišče 

Je poslanstvo podjetja, ki nam pove, s kakšno dejavnostjo se ukvarja podjetje, komu je 

namenjena, ter kakšna je filozofija podjetja. Sestavljeno je iz ključnih sestavin podjetja, kot so 

zgodovina podjetja oz. pretekli dosežki, sedanje reference podjetja, tržno okolje, viri podjetja 

in zelo pomembno - znanje zaposlenih. Z opredelitvijo poslanstva podjetje oblikuje vizijo in 

smotre svojega delovanja na daljše obdobje.  

Poslanstvo naj bo takšno, da daje podjetju zadostno varnost ob zunanjih vplivih in 

spremembah, skladno mora biti tudi s smotri organizacije. Nevarno se je lotevati programov, 

za katere organizacija nima dovolj sredstev in primernih zmožnosti, oz. ne more uveljavljati 
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nobenih temeljnih zmožnosti. Spodbud za takšno ravnanje je na trgu veliko in zdi se, da bi 

bila organizacija najuspešnejša, če bi imela največjo širino in globino nabora izdelkov in 

storitev, da bi torej lahko ustrezala kar največjemu številu odjemalcev in uporabnikov. V 

praksi se hitro pokaže, da je to napačna predpostavka in da se organizacije, ki se odločajo za 

dodajanje ali odvzemanje programov brez temeljne strateške analize, znajdejo kmalu v velikih 

težavah. Zato je tako zelo pomembno, da organizacija jasno opredeli in spoštuje meje svojega 

poslanstva (Biloslavo 2008, 115). 

Strateška analiza 

Je sestavljena iz notranje in zunanje strateške analize, ki sta osnova za pripravo strategije 

trženja.  

Z notranjo strateško analizo ocenjujemo splošno finančno in trženjsko stanje znotraj podjetja. 

Sem prištevamo analizo zadovoljstva porabnikov in njihovo zvestobo, analizo učinkovitosti 

trženjskih programov, analizo dobičkonosnosti prodaje ipd. Trženje je v tesni povezavi s 

proizvodnjo, raziskavami in razvojem, financami, človeškimi viri, zato mora notranja analiza 

podati stanje vseh ključnih funkcij v podjetju. Opozoriti mora na morebitne probleme, 

omejitve, prednosti, slabosti in dolgove znotraj podjetja (Vukasović 2012, 308). 

Zunanja strateška analiza vključuje analizo porabnikov, analizo konkurentov, analizo panoge 

oziroma trga in analizo dejavnikov v makrookolju. Analiza zunanjega okolja opozori na 

priložnosti in nevarnosti, trende ter na morebitne negotovosti (Vukasović 2012, 308).  

Strateška diagnoza 

Radonjič in Iršič (2011, 134-135) razlagata, da se organizacije poslužujejo različnih strateških 

analiz, s katerimi si pomagajo, da lažje določijo strateško diagnozo, ki jim pomaga ugotoviti 

prednosti in slabosti organizacije v notranjem okolju organizacije in zunanjem okolju. Z njimi 

raziščejo priložnosti in grožnje v okolju zunaj organizacije. Za analiziranje si organizacije 

pomagajo z različnimi analizami med katerimi so najpogostejše: 

– SWOT analiza, 

– portfeljska analiza, 

– metoda življenjskega ciklusa, 

– PIMS metoda, 

– metoda verige vrednosti in  

– metoda tržne vrzeli. 

SWOT (angl. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threat) analiza je v slovenskem knjižnem 

jeziku navedena kot SPIN (Slabosti, Prednosti, Izzivi, Nevarnosti) analiza.  
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Biloslavo (2008, 72) pravi, da SPIN analizo štejemo med osnovne elemente strategije trženja, 

ki pokaže položaj podjetja na posameznem področju v primerjavi s konkurenco. Spin analiza 

omogoča analizo notranjih prednosti in slabosti, hkrati pa pokaže zunanje priložnosti in 

nevarnosti v poslovnem okolju. Ker je metoda Spin analize precej enostavna za uporabo, jo 

velikokrat v podjetjih podcenjujejo, kar posledično pripelje do površne uporabe in 

nenatančnih rezultatov. Spin analiza je enostavna za uporabo, le dobro moramo poznati 

podjetje, značilni so majhni stroški uporabe, ker je enostavna, nudi fleksibilnost, ker ne 

potrebuje zahtevnega informacijskega sistema, omogoča integriranost oz. povezovanje 

različnih podatkov  in sodelovanje med managerji ali različnimi oddelki. 

Biloslavo (2008, 75) pojasnjuje, da ima tudi SPIN analiza nekaj pomanjkljivosti, ki jih je 

pametno upoštevati, nikakor pa ne zasenčijo prednosti same analize. Med te štejemo: 

– Prepoznane prednosti pred konkurenco še ne garantirajo trajnostne konkurenčne 

prednosti. Kadar prepoznane prednosti ne prinašajo velikih koristi, so popolnoma 

nekoristne in neuporabne v podjetju. Snovati strategijo na podlagi takšnih prednosti pred 

konkurenco je lahko za podjetje pogubno. 

– Opazovanje zunanjih izzivov in nevarnosti je lahko ozko gledano in organizacija 

spregleda področje, kjer se snujejo nove ideje, ki prinašajo spremembe v njihovo 

poslovno okolje. 

– Analiza Spin prepoznava stanje podjetja v nekem določenem trenutku, ne pozna pa 

procesa, ki je podjetje pripeljal do te ravni. Ravno tako analiza ne prepozna procesov, ki 

bodo v bodoče spremenili sedanje stanje. Lahko se zgodi, da podjetje preveč kritično 

oceni neko področje, ki ga konkurenca in poslovni partnerji vidijo kot zelo uspešno.  

Pri izdelavi Portfeljske analize je pomembno, da organizacija pravilno opredeli program in 

programsko enoto. Program je proizvod (izdelek, storitev) ali družina proizvodov za ciljno 

skupino udeležencev (ciljni segment trga). Praviloma ima organizacija več programov in vsak 

program naj bi imel tudi svojega skrbnika, po navadi pa tudi programsko enoto. Programska 

enota naj programu zagotavlja primeren položaj v ciljnih segmentih trga, oz. pri ciljnih 

skupinah odjemalcev (Biloslavo 2008, 82-83). 

Med slabosti portfeljske analize uvrščamo tudi njeno usmeritev v programe in programske 

enote, ne pa v temeljne zmožnosti organizacije (Biloslavo 2008, 83).  

Portfolijske analize so strokovnjaki razvili, da bi z njimi lažje opredeljevali pozicijo enega ali 

več izdelkov ali celo organizacije na trgu. Poznamo več portfelijskih modelov, največkrat se 

uporabljata model »delež trga : rast«  (BCG model-Boston Consulting Group) in model 

»konkurenčnost : privlačnost trga« (GE matrika – McKinsey).  

Radonjič in Iršič (2011, 269) pravi, da Metoda Življenskega Ciklusa upošteva, da ima vsak  

izdelek svojo življenjsko dobo, ki jo lahko razdelimo v štiri faze: uvajanje, rast, zrelost in 

upadanje. Najpogosteje je takšna življenjska doba izdelka grafično prikazana. V fazi uvajanja 
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se izdelek predstavi na trgu in predstavlja le strošek za organizacijo. V tej fazi izdelek še ne 

prinaša dobička, se pa dobiček poveča in narašča v fazi rasti, ko je izdelek že prepoznan in 

zanimiv za kupca. Donos dobička se umiri v fazi upadanja, ko je trg nasičen z izdelkom in 

želi nekaj novega oz. nekaj drugačnega .  

PIMS analiza (angl. profit impact of marketing strategy – vpliv dobička na oblikovanje 

marketinške strategije) je metoda ugotavljanja vplivov marketinških strategij na 

dobičkonosnost SPE (strateško poslovne enote) in predstavlja metodološki okvir za 

ugotavljanje razlik v dobičkonosnosti posameznih SPE v različnih tržnih pogojih. 

Pomembnost PIMS analize kot metodološkega orodja za strateško načrtovanje marketinga je 

v zagotavljanju informacij o pričakovani dobičkonosnosti SPE v različnih tržnih pogojih in 

pri uporabi različnih marketinških strategij (Radonijič in Iršič 2011, 270).  

Radonjič, Iršič (2011, 272) razlaga, da je  Metodo Analize Verige Vrednosti  razvil M. E. 

Porter, ki pojasnjuje, da je konkurenčna prednost za organizacijo korist in hkrati vrednost, ki 

jo podjetje prenaša na odjemalce. Za to vrednost so odjemalci pripravljeni plačati različno, 

glede na korist, ki jim jo prinaša.  

Z Metodo Analize Vrzeli analiziramo položaj načrtovanega trženja organizacije in 

ugotavljamo, kje se pojavijo vrzeli in kako jih odpraviti. Z analizo poslovne vrzeli 

ugotavljamo odstopanja med pričakovanimi in načrtovanimi poslovnimi aktivnostmi 

organizacije na relaciji »izdelek – trg« (Radonjič in Iršič 2011, 273).  

Strateško načrtovanje  

Trženjsko načrtovanje je osnovno vodilo, ki podjetje vodi do ciljev, oz. opredeli, kaj podjetje 

želi doseči. Določeni so na podlagi poslovanja podjetja, preteklih izkušenj in dosežkov. Pri 

določanju ciljev je potrebno upoštevati pravila, kot so: cilji morajo biti merljivi, umeščeni v 

pravi kraj in čas in morajo biti usklajeni s cilji z drugih področij v podjetju. Tržni cilji morajo 

biti realni, fleksibilni in imeti pogoje za uresničitev.  

Tavčar (2002, 91) pravi, da nam trženjski cilji omogočajo izboljševanje tržnega deleža in 

umestitev v malih korakih. Posledice lahko prinesejo spreminjanje pravil v panogi in 

ustvarjanje novega prostora za tekmovanje.  

Da pa tržniki ostanejo v stiku z novostmi zunaj podjetja in spremembah na tržišču, 

pridobivajo podatke in informacije iz časopisov, strokovnih revij, kontaktirajo odjemalce, 

dobavitelje, distributerje in diskutirajo s sodelavci. Za lažje in natančnejše določanje tržnih 

ciljev v podjetju se tržniki zelo pogosto in najraje poslužujejo raznih anket in raziskav, ki jih 

delajo sami v podjetju ali se poslužujejo javnih raziskav.  



19 

Finančni cilji trženja 

Vukasovič (2012, 309) poudarja, da podjetja določijo prihodke, ki bodo doseženi preko 

prodaje in odhodke, ki bodo s tem povezani. Med odhodke je potrebno vključiti tudi stroške 

raziskav, razvoja, trženja in dodatnega osebja, ki bo s prodajo povezano. Načrt prodaje naj bo 

na letni ravni, lahko pa ga skrajšajo na četrtletno ali celo na mesečno raven. Še posebej je 

pomembno, kadar se uvaja nov izdelek, da podjetja spremljajo stroške trženja na krajši 

termin. 

Tržniki pri uvajanju izdelka ali storitve najprej uporabijo podatke računovodstva, ki se 

nanašajo na pretekle izkaze. Pokažejo nam porabo financ za naročila in vrednost prodaje o 

stroških oglaševanja, stroških raziskav, stroških zunanjih sodelavcev in o razpoložljivih 

financah. 

Finančni in računovodski podatki, ki se nanašajo na nabavo, skladiščenje in prodajo blaga, so 

najpomembnejši notranji vir podatkov tržno-informacijskega sistema. Sistem notranjih 

podatkov posreduje informacije o rezultatih, sistem tržnega obveščanja pa informacije o 

dogajanju na trgu (Potočnik 2005, 79).  

Spremljanje in nadzor 

Nadziranje je pomembno zato, ker vsaka organizacija dokazuje svojo uspešnost pri 

odjemalcih ali porabnikih – v procesu, ki je trženje ali menjava. Trženje ali menjava ima 

izdaten delež v celotnih stroških organizacije; ker trženje terja mnogo zahtevnega osebnega 

dela, odpade nanj tudi četrtina ali tretjina in celo večji del stroškov (Tavčar 2002, 254). 

Vodstvo mora preverjati potek in rezultate trženja za posamezne izdelke ali storitve, da ne 

prihaja do velikih odstopanj med zastavljenimi cilji in dejanskim doseganjem teh ciljev. 

Predhodno se določi obdobje (tedensko, mesečno, četrtletno, letno), v katerem se bo 

pregledovalo in preverjalo podatke trženja. Najpogosteje podjetje uvede kontrolo trženja, ki 

nadzoruje potek izvajanja letnega načrta trženja, dobičkonosnosti in učinkovitosti. S 

spremljanjem in nadziranjem podjetje želi izboljšati učinkovitost posameznih trženjskih 

dejavnosti in v najkrajšem času odpraviti ozka grla. Kadar pa so dejanski podatki pod 

pričakovanimi, nastanejo težave, zato je potrebno ob strateškem načrtu trženja načrtovati tudi 

krizni načrt trženja izdelka ali storitve.  

Uspešnost strateškega trženja se ne kaže samo v prodaji in dobičku, ampak v doseganju vseh 

stopenj trženjske usmeritve v podjetju. Ravno tako je pomembno, da podjetje ne zadovolji le 

lastnih potreb in interesov ali samo potrebe kupca, ampak se zavzame za etično in družbeno 

odgovorno trženje. 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA ISKRA 

Blagovna znamka je ime, oznaka, oblika ali katerakoli druga značilnost izdelka, ki določa 

razliko med izdelki različnih proizvajalcev. Z blagovno znamko lahko opredelimo posamezni 

izdelek, skupino izdelkov in vse izdelke nekega proizvajalca. 

3.1 Blagovna znamka 

Če izrazimo blagovno znamko z besedami, črkami in številkami, ki jih lahko verbaliziramo, je 

ta del blagovne znamke ime blagovne znamke. Ime blagovne znamke zagotavlja natančno 

razlikovanje izdelka od izdelkov konkurentov, poenostavlja nakupni proces v prodajalnah in 

izraža kakovost v očeh kupca. Kadar blagovno znamko prikazuje simbol ali oblika, ki jih ne 

moremo verbalizirati, govorimo o oznaki blagovne znamke.  

Podjetja blagovne znamke pravno zaščitijo pri pristojnem uradu za zaščito patentov. 

Registrirana blagovna znamka (angl. trade mark) daje lastniku blagovne znamke izključno 

pravico do uporabe imena ali oznake blagovne znamke (Potočnik 2005, 206-207). 

Blagovne znamke so kompleksne danosti, ki se sicer porajajo v trženjskih načrtih, a v resnici 

obstajajo predvsem »v glavah« porabnikov. So predvsem posledica trajnega procesa, v 

katerem odjemalci usklajene dejavnosti v organizaciji, ki potekajo z namenom zagotavljanja 

nekega skupka vrednost, tolmačijo in ponotranjijo tako, da nadgradijo svoje življenje, in da 

organizacija, ki se ne odziva na povratne informacije, poveča verjetnost za uspeh blagovne 

znamke (de Chernatony 2002, 35). 

Prvo vprašanje, povezano z oblikovanjem strategije blagovnih znamk, je, ali naj sploh 

podjetje razvije blagovno znamko ali ne. Kadar so njegovi izdelki enaki ali podobni izdelkom 

konkurentov, jih je težko razlikovati in poudariti posebnost (npr. pri surovinah) (Potočnik 

2005, 209). 

Zelo pomembno pri blagovni znamki je njeno oglaševanje, ki managerjem v podjetjih 

postavlja prave izzive. Pomembno je, da marketinška služba pri oglaševanju poudari 

predvsem kvaliteto blagovne znamke, kot pa da kupca zasuje z veliko gmoto raznih 

informacij. Glede na to, da človeški možgani uspejo obdelati največ do sedem informacij 

hkrati, je pomembno, da marketinška služba v podjetju upošteva tudi takšne informacije in 

kupca ne »prenasiči« s podatki.  

Z uporabo sodobne tehnologije in zadostnimi vlaganji lahko konkurenti danes posnemajo 

funkcionalno prednost vodilne blagovne znamke in jo prehitijo. Eden od načinov za zaščito 

izvirnosti znamke je, da jo zavijemo v čustvene vrednote, ki jih uporabniki včasih cenijo bolj 

kot funkcionalne. Kot je že bilo omenjeno v zvezi z zaznavnimi procesi, odjemalci le redko 

podrobneje analizirajo blagovno znamko z namenom, da bi odkrili njene čustvene vrednote. Z 
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metaforično uporabo znamke kot osebnosti – ki se včasih kaže tudi z nastopom znanih 

osebnosti v oglasih zanjo – odjemalci precej laže sprejmejo njene čustvene vrednote (de 

Chernatony 2002, 48-49). 

Potrošniku blagovna znamka olajša izbiro oz. nakup izdelka, ker na podlagi blagovne znamke 

kupec lahko oceni kakovost izdelka in ve, kaj lahko pod tem imenom in znamko pričakuje. 

Določene blagovne znamke določajo status kupca in ji zaradi tega statusa postanejo zvesti. 

Zaradi te zvestobe je za podjetje manj naporno uvajanje novega izdelka in zato oglaševanje 

blagovne znamke pripomore k prepoznavnosti različnih izdelkov ene blagovne znamke.  

Managerji si razlagajo blagovno znamko kot luč, ki kaže pravo pot. Blagovna znamka v 

podjetju predstavlja vizijo podjetja - vizijo vodilnih predstavnikov podjetja. Zato je 

pomembno, da pri ustvarjanju in upravljanju blagovne znamke sodeluje vodilni v 

poslovodstvu, ki si oblikujejo predstavo o svetu, v katerem bo njihova blagovna znamka 

pustila velik pečat in določen vpliv na potek dogodkov v njihovi okolici ali svetu. 

Blagovne znamke razdelimo v tri skupine: 

1. Blagovna znamka, ki jo razvija proizvajalec,  določa njeno ceno, način promoviranja in 

kupcu zagotavlja poznavanje proizvajalca izdelka. Z zagotavljanjem dodatnih storitev 

kupcu (servis, garancija) si podjetje poskuša zagotoviti stalne kupce in konstantno 

povpraševanje po njihovi blagovni znamki. 

2. Blagovna znamka, ki jo razvijajo trgovci je povezana z imenom trgovca, to pa še ne 

zagotavlja, da bo kupec seznanjen z informacijo, kdo je proizvajalec izdelka. Trgovci to 

izkoriščajo predvsem zaradi dosežene večje marže. To je precej pogosto na tehničnem in 

živilskem področju.  

3. Generični izdelki se nahajajo v diskontnih trgovinah in so cenejši. Znano je le ime izdelka, 

ki ponavadi nakazuje, kaj ta izdelek ponuja, ni pa naveden proizvajalec. Ravno zaradi 

pomanjkljivih podatkov kupci vedno manj zaupajo v takšne »diskontne izdelke«. 

3.2 Blagovna znamka Iskra 

Blagovna znamka Iskra si je že v zgodnjih petdesetih letih pridobila ugled in prestižno mesto 

na domačem in tujem trgu. Že tedaj je postala, in to je še vedno, sinonim za kakovost, 

zanesljivost, sodobnost … vsega, kar se izdeluje in prodaja z njenim imenom. V svojih 65-ih 

letih je dosegala zavidanj vredne vzpone in doživljala tudi padce. Bila pa je dovolj trdna, da je 

premagala vse težave in vztrajala tudi tedaj, ko so številne, tudi ugledne slovenske blagovne 

znamke izginile s prizorišča skupaj s tistimi, ki so jih predstavljali. V Iskri so se tudi v 

tranzicijskih letih zavedali, da je blagovna znamka izjemna, celo strateška, vrednost in so jo 

temu primerno cenili in negovali kot izjemen vrednostni sinonim. 65 let blagovne znamke 
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sodi že v mozaik zgodovine, tiste zgodovine, ki jo sooblikuje in soustvarja človek. Iskro so - 

in jo še - sooblikovali in soustvarjali številni zaposleni, številne generacije, ki so svoja znanja 

prelile v konkretno delo, v tehnološke rešitve in izdelke, ki so cenjen izvozni artikel na vseh 

kontinentih sveta. Tudi vse ostrejša globalizacijska konkurenca izdelkov pod blagovno 

znamko Iskra ne uspe izriniti s prizorišča najkakovostnejših in najpopolnejših. Poslovni 

partnerji že vse od začetka v blagovni znamki Iskra prepoznavajo kakovost in visoko stopnjo 

sodobne tehnološke razvitosti izdelkov, ki se jih v razvojno-proizvodnem procesu nenehno 

nadgrajuje z inovativnimi - razvojnimi znanji domačih strokovnjakov ter strokovnjakov 

univerz in raziskovalnih institucij. Blagovna znamka Iskra je sinonim za poslovno odličnost. 

Njeno prepoznavnost se meri globalno, potrjujejo pa jo kupci, ki se vedno znova vračajo.  

Upravljanje blagovne znamke Iskra je usmerjeno v ohranjanje in negovanje njenega velikega 

ugleda in v zagotavljanje pravne zaščite doma in po svetu. Njena pravna zaščita obsega med 

drugim tudi redno spremljanje prijav registracij Iskrini identičnih ali z njeno zamenljivih 

blagovnih znamk drugih prijaviteljev po svetu ter ustrezno ukrepanje za zaščito Iskrinih 

pravic, ki pripadajo registriranim blagovnim znamkam. Iskra ima neposredno ali posredno 

prek mednarodne registracije zaščiteno svojo blagovno znamko kar v 54-ih državah sveta. 

Poleg tega je bila blagovna znamka Iskra med prvimi registrirana tudi kot evropska blagovna 

znamka. Za vsem tem stojijo ljudje, zaposleni, ki so pisali in ki še vedno pišejo zgodovino 

blagovne znamke Iskra (Iskra b. l. a). 

Zgodovina blagovne znamke Iskra 

Začetki Iskre segajo v leto 1945, ko je z osvoboditvijo v slovenske roke prešlo tekstilno 

podjetje pred vojno poimenovano Jugočeška, med vojno pa spremenjeno za potrebe nemške 

vojske v kovinsko industrijo LGW (Luftfahrgerätewerk) in se preimenovalo v Strojne 

tovarne. Te so se leta 1946 preimenovane v Iskra. Idejni 'oče' imena Iskra in zasnove 

današnjega logotipa (Slika 1) je pokojni prof. dr. Mirjan Gruden, ki je leta 1946 svoj predlog 

utemeljil takole: »Tovarna se bo razvijala in rasla; iz iskre nastane plamen, naj se tudi naša 

Iskra razplamti. Kot elektrotehniki imamo v svoji stroki z iskro opravka ves čas. Iskra je 

simbol začetka nekega procesa« (Iskra b. l. b).      

  

 

Slika 1: Zasnova današnjega logotipa – dr. Marjan Gruden 

Vir: Iskra b. l. c. 
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Profesor Gruden je dokončno oblikovanje predloga logotipa prepustil zdaj že tudi pokojnemu 

Milanu Erbežniku (Slika 2). Erbežnikov predlog logotipa so posredovali ministrstvu za 

industrijo in rudarstvo, ki ga je vodil Franc Leskošek Luka. Predlog se je na ministrstvu 

'medil' že od zgodnje jeseni leta 1945, nakar se je izvedelo, da šesti krak zvezde ni 

sprejemljiv. Zato je bila izdelana nova, še danes uporabljana inačica zvezde oziroma logotipa  

(Iskra b. l. b).  

 

Slika 2: Popravek logotipa - Milan Eberžnik 

Vir: Iskra b. l. c. 

8. marca 1946 je tedanji minister za industrijo in rudarstvo Franc Leskošek Luka podpisal 

sklep, v katerem je zapisano: »Z ozirom na svoječasno stavljeni predlog na preimenovanje 

dejansko obstoječe in obratujoče tvrdke Strojne tovarne, Kranj, pristajam, da se ta tvrdka 

preimenuje in registrira v javnih knjigah kot Iskra - tovarna za elektrotehniko in fino 

mehaniko, Kranj« (Iskra b. l. b). 

In z registracijo tvrtke Iskra je bil ustvarjen logotip (slika 3), ki je v veljavi še danes.    

    

          

Slika 3: Danes uporabljen logotip Iskra, Milan Eberžnik (barvna in črnobela slika) 

Vir: Iskra b. l. d. 

3.3 Strateško načrtovanje trženja blagovne znamke Iskra 

Koncept strateškega trženja blagovne znamke Iskra smo si v podjetju Ceing d.o.o. zastavili 

tako, da zadovoljimo svoje kupce (trgovce) in posledično tudi končne kupce v trgovinah, 

hkrati pa ustvarimo zadosten dobiček za naše poslovanje in stroške. Naš cilj v začetku 



24 

plasiranja blagovne znamke Iskra ponovno na trg je bil narediti znamko ponovno 

prepoznavno. V pomoč nam je vsekakor bil logotip blagovne znamke Iskra in samo ime Iskra, 

ki je skozi leta ostal enak. Pri zastavljanju cilja smo se ukvarjali s tremi vprašanj:  

– Kaj želimo doseči? 

– Koliko moramo doseči? 

– Kdaj moramo doseči?  

Dolgoročni cilj je, da bi se obdržali in okrepili naš položaj na slovenskem trgu in se uspešno 

prilagajali vedno zahtevnejšemu trgu in kupcem, pri tem pa uspešno stopali tudi na tuje trge.       

Pri strateškem trženju blagovne znamke Iskra na področju MGA, vrt, ogrevanje, orodje in 

zabavna elektronika smo se v našem podjetju ravnali predvsem po tem, ali je izdelek sezonski 

in ali je za kupca zanimiv ne glede na letni čas. Ker je blagovna znamka Iskra že bila prisotna 

na slovenskem trgu, smo ugotovili, da promocija kot predstavitev popolnoma novega izdelka 

na našem trgu ne bo potrebna, pomembno je le, da se znamka na tržišču ponovno prične 

pojavljati, obdrži kvaliteto, inovativnost in dobro ime, po katerem je bila znana že v 

preteklosti.  

K temu je pripomoglo konstantno pojavljanje različnih izdelkov, za različna področja tehnike 

in elektronike znamke Iskra, na slovenskem in tujem trgu. Že samo ime Iskra je naziv podjetja 

ISKRA d.d., ki je delniška družba, sestavljena iz več posameznih družb, ki pokrivajo vsaka 

svoje področje (Iskra TELA; elektronika, antenski program, transformatorji in jedra, 

kondenzatorji, Iskra INVEST; upravljalec objektov, energetika, investicijski inženiring, Iskra 

MIS; prenapetostna zaščita, naprave za nadzor elektromotorjev, nizkonapetostna stikalna 

tehnika, Iskra SITEMI; avtomatizacija železniškega in cestnega prometa in TEVIS; agencija 

za kadre) (Iskra b. l. e).   

Meško Štok (2011, 57) poudarja, da lahko dobavitelj na osnovi znanja o kupcih in tržišču 

vpliva na trošenje kupca in ga napelje na željo po kupovanju. Tu pa se pokaže razlika v 

trženju med organizacijami in trženju potrošnikom. Značilno je, da organizacija uporablja 

izdelke za opravljanje svoje dejavnosti, potrošnik pa uporablja izdelek za svojo osebno rabo 

in išče korist, ki jo bo imel od izdelka. Naj si bo ta korist čustvena ali materialna.    

Meško Štok (2011, 66) izpostavlja, da je pri raziskavi trga pomembno ugotoviti družbene 

potrebe, značilnosti trga, kupno moč in moč konkurence. Raziskava trga je najpomembnejša 

funkcija trženja. Tržne raziskave razdelimo na raziskave za mizo, raziskave na terenu ali 

kombinacijo obeh.  

Pri pisanju moje zaključne naloge sem se pri izdelavi raziskave oz. ankete posluževala obeh 

metod, tako raziskovanja za mizo, torej podatke direktno v našem podjetju Ceing, d. o. o., in 

raziskave na terenu in spletu, kjer sem anketirala kupce.  
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3.4 Trženje blagovne znamke Iskra 

Takoj ko smo v našem podjetju prejeli licenco za trženje blagovne znamke Iskra, smo se 

želeli hitro pojaviti na trgu in strankam ponovno ponuditi izdelke Iskra. Kupce smo hoteli 

opomniti, da je ta blagovna znamka na področju orodja, vrta, MGA in zabavne elektronike še 

živa, in da bo ponovno predstavljena in vedno bolj zastopana.    

Radonjič in Iršič (2011, 106) ugotavlja, da rast stroškov za marketinške aktivnosti v 

organizaciji narekuje racionalno porabo razpoložljivih sredstev. Rast stroškov pa povzročajo 

napori pri iskanju, identificiranju, analiziranju stikov in ohranjanju odnosov z odjemalci. 

Hitro pa ugotovi, da je ohranjanje stikov z obstoječimi poslovnimi partnerji bistveno cenejše 

kot ponavljajoče se iskanje novih. Kot rezultat tovrstnega ohranjanja stikov in dolgoročnih 

odnosov z poslovnimi partnerji takšen odnos preraste v koncept marketinga povezav (angl. 

relationship marketing).  

Ker smo podjetje, ki se ukvarja s prodajo izdelkov na veliko, smo izkoristili našo prednost in 

te izdelke ponudili največjim slovenskim trgovcem (Spar, Tuš, Jager, Mercator in Mercator 

Tehnika, Živex, Akvonij, Harvey Norman, Merkur, Baumax, Bauhaus, itd.). Z največjimi 

slovenskimi trgovci smo poslovno sodelovali že predno smo prejeli licenco za blagovno 

znamko Iskra, zato smo to izkoristili in izdelke Iskra promovirali preko akcij in oglaševanja v 

letakih teh trgovcev, včasih pa tudi preko »jumbo« plakatov. Ravno tako smo uporabili svoje 

prijatelje, sorodnike in gradili mrežo kupcev. Pojavil se je zelo pomemben faktor, ki  včasih v 

trenutku povzroči zelo velike zaloge, s tem pa tudi povezane zelo velike stroške. Vsakemu 

trgovcu smo morali zagotoviti akcijski artikel, ki ni bil prisoten pri drugih trgovcih v 

Sloveniji. Prisiljeni smo bili uvesti pester asortiman orodij, grelnih enot, kosilnic in MGA. 

Enak artikel smo lahko prodali le trgovcu v državah bivše Jugoslavije, ta pa je spet zahteval, 

da ga v njihovi državi istočasno ne promovira ali oglašuje noben drug trgovec.  

Za slovenska podjetja je trg nekdanje Jugoslavije zelo pomemben. Za nas je ta trg zanimiv, 

ker poznamo razmere na trgu, njihove nakupovalne navade, religijo, poslovne običaje, lokalna 

mikro okolja in je zato lažje izrabiti izziv na teh dinamičnih trgih.  

Ahčan (2001, 72-73) predstavlja anketo, ki so jo izvedli v državah bivše Republike 

Jugoslavije (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora). Gre za anketo o 

prepoznavnosti slovenskih blagovnih znamk, ki so jih razvrstili v skupine: obleka in obutev, 

kozmetika in higiensko-farmacevtski izdelki, gospodinjski aparati - elektronika, pijača in 

hrana. Med najbolj prepoznavne slovenske blagovne znamke so anketiranci navedli znamke: 

Mura, Krka, Gorenje, Iskra, Fructal, Elan in Ljubljanska banka. Zanimivo je to, da je 

blagovna znamka Iskra zelo prepoznavna na področju elektronike in gospodinjskih aparatov, 

čeprav se je asortiman teh izdelkov po razpadu sistema Iskra precej zožil in počasi izginjal iz 

polic v trgovinah. 
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Po drugi strani pa priklic blagovnih znamk v skupinah izdelkov in storitev, ki smo jih zajeli v 

raziskavi kaže, da je deset let po ločitvi skupne države le še peščica slovenskih blagovnih 

znamk globoko usidranih v zavesti porabnikov. V tem obdobju se je pojavila nova skupina 

(mladih) porabnikov, ki ni več čustveno navezana na skupno državo in nima posebnega 

odnosa do slovenskih izdelkov. To so sicer porabniki z najnižjo stopnjo etnocentrizma in so 

pripravljeni posegati po izdelkih (katerih koli) tujih znamk (Ahčan 2001, 78).  

V podjetju Ceing d. o. o. smo se povezali preko prijateljev ali z obiskovanjem sejmov s 

posameznim podjetjem v posamezni državi, kateremu dobavljamo naše izdelke, oni pa naprej 

distribuirajo po državi v kateri imajo sedež podjetja. Naša partnerska podjetja prav tako 

nudijo svojim odjemalcem oz. kupcem servisne usluge, mi pa jim zagotavljamo rezervne dele. 

To se je v začetku zdela najboljša strategija in izkazalo se je, da je bila prava. Prihranilo nam 

je precej stroškov za oglaševanje in raziskave.  

V spodnji analizi je prikazana rast prodaje Iskra izdelkov razvrščen po letih od leta 2009 do 

31.10.2013 na področju MGA (Preglednica 1), vrt (Preglednica 2), orodje (Preglednica 3), 

ogrevanje (Preglednica 4) in zabavna elektronika (Preglednica 5), izraženih v znesku - evrih. 

Vsi zneski so v neto ceni brez DDV. Znesek letne prodaje sem izračunala iz povprečne 

prodajne cene izdelka v tekočem letu in številu komadov prodanega izdelka. Podatke sem 

pridobila v internem program podjetja Ceing, d. o. o.. 
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Preglednica 1: Pregled prodaje po posameznem letu za izdelke MGA 

Leto prodaje                         MGA                                                           € 

Leto 2009 83.711,82    

Leto 2010 229.097,12    

Leto 2011 648.558,29    

Leto 2012 682.814,27    

Leto 2013 do 31.10.2013 488.010,15    

V letu 2010 smo v podjetju razširili asortiman malih gospodinjskih aparatov (v preglednici 1), 

kar se je precej poznalo na pestrosti ponudbe, še večjem povpraševanju in hkrati tudi na 

povečani prodaji. Prvotno smo predstavljali samo plinske kuhalnike, električne kuhalnike, 

sesalce in vrečke za sesalce. V letu 2011 pa smo asortiman razširili še s paličnimi mešalniki, 

paličnimi mešalniki s sekljalniki, mešalniki, mešalniki s posodo, kontaktnimi žari, 

električnimi žari, aparati za mletje mesa ter sesalniki.  

Preglednica 2: Pregled prodaje po posameznem letu za izdelke Vrt 

Leto prodaje                           Vrt                                                             € 

Leto 2009 156.784,31    

Leto 2010 755.131,18    

Leto 2011 923.664,21    

Leto 2012 1.195.097,26    

Leto 2013 do 31.10.2013 1.463.931,39    

Pri artiklih, ki si smo jih v podjetju ponujali pri asortimanu vrt (v preglednici 2), so bili trije 

modeli nitnih kosilnic in visokotlačni čistilec. V letu 2010 pa smo asortiman razširili na 13 

modelov nitnih in potisnih ali samohodnih kosilnic, ter 2 modela motornih žag. V letu 2011 

smo izbiro še povečali na 26 različnih modelov nitnih in potisnih ali samohodnih kosilnic ter 

6 modelov motornih žag. V tako veliko izbiro modelov so nas s postavljanjem zahtev, da 

nima enakega modela noben drug trgovec v Sloveniji, prisilili naši kupci. Zato smo nekaj 

modelov kosilnic imeli dogovorjenih že v naprej ali pa smo jih uvozili pod blagovno znamko 

že znanega trgovca in ne Iskre. Modeli, ki niso imeli naziva Iskra niso zajeti v tej preglednici.   

Preglednica 3: Pregled prodaje po posameznem letu za izdelke Orodje Hobi in Profi 

Leto prodaje          Orodje Hobi in Profi                                                € 

Leto 2009 210.267,58    

Leto 2010 333.295,76    

Leto 2011 443.325,22    

Leto 2012 499.090,06    

Leto 2013 do 31.10.2013 352.961,88    
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Pri orodju (v preglednici 3) smo začeli z veliko izbiro, ker je bila blagovna znamka Iskra 

poznana predvsem po hobi orodju Iskra in tukaj smo imeli največjo izbiro artiklov. Vendar 

smo z leti tudi tukaj dodajali lepše, boljše in kvalitetnejše modele orodja. V letu 2010 smo 

popestrili asortiman orodja s petimi modeli profesionalnega orodja, ki so bili namenjeni bolj 

obrtnikom, samostojnim podjetnikom in podjetjem, zato smo tudi trgovce kot ponudnike 

iskali le v bolj profesionalnih trgovinah (Slovenijales, Bauhaus, Baumax, Merkur). Ker se je 

profesionalno orodje zelo dobro prodajalo, smo v letu 2012 popestrili izbiro še z osmimi 

dodatnimi modeli profesionalnega orodja Iskra.  

Preglednica 4: Pregled prodaje po posameznem letu za izdelke Ogrevanje in Hladilna 

tehnika 

Leto prodaje Ogrevanje in Hladilna tehnika                                            € 

Leto 2009 125.066,52    

Leto 2010 251.783,86    

Leto 2011 302.469,04    

Leto 2012 386.492,35    

Leto 2013 do 31.10.2013 272.256,36    

Ko smo se pričeli ukvarjati z izdelki za ogrevanje (v preglednici 4), smo se najprej 

osredotočili na radiatorje in kakšen model kaloriferjev. V letu 2010 smo znatno povečali 

izbiro radiatorjev in kaloriferjev, ker je samo povpraševanje od nas to zahtevalo. V letu 2011 

smo vključili tudi modele halogenskih grelnikov in konvektorskih grelnikov. V letu 2012 smo 

dodali še kvarčni in keramični grelnik, namizne in stoječe ventilatorje, ki pa so delno zajeti v 

prodaji iz preglednice, ker niso bili vsi znamke Iskra, ampak že za naprej določenega kupca, 

ki pa je želel svojo blagovno znamko. V letu 2013 smo povečali še izbiro ventilatorjev in 

artiklov za hlajenje ter k ventilatorjem dodali še prenosni hladilec zraka.  

Preglednica 5: Pregled prodaje po posameznem letu za izdelke Zabavna elektronika 

Leto prodaje          Zabavna elektronika                                                   € 

Leto 2009 63.552,48    

Leto 2010 122.193,76    

Leto 2011 81.757,81    

Leto 2012 35.010,76    

Leto 2013 do 31.10.2013 4.752,64    

Pri zabavni elektroniki (v preglednici 5) smo se bolj ravnali po povpraševanju kupcev. Videli 

smo, da naši odjemalci iščejo sobne antene, ki so bile še vedno aktualne kljub vsem 

modernim in naprednim digitalnim kabelskim TV operaterjem. Zato jih še danes ponujamo in 

so v naši redni ponudbi. Tržno nišo smo videli tudi v uvozu prenosnih radiev s CD 

predvajalnikom in radiev, hkrati pa smo ponudili tudi elektronske klaviature. Tako smo v letu 

2010 razširili ponudbo tudi na tem področju. V letu 2013 smo to skupino izdelkov precej 

opustili, ker smo finančni vložek povečali pri preostalih skupinah Iskra izdelkov. 
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Preglednica 6: Pregled izvoza v države bivše Republike Jugoslavije 

Leto izvoza  Znesek Izvoza v € 

Letni promet   

Ceing, d.o.o. v  € Izvoz v % 

Leto 2009 12.310,00 2.563.526,38 0,48 

Leto 2010 300.362,29 3.481.430,12 8,63 

Leto 2011 786.327,95 3.487.757,40 22,55 

Leto 2012 659.968,36 3.166.192,27 20,84 

Leto 2013 do 31.10.2013 1.222.878,24 2.852.001,00 42,88 

V preglednici 6 je prikazan izvoz oz. rast prodaje Iskra izdelkov v republikah bivše 

Jugoslavije, razvrščen po letih od leta 2009 do 31.10.2013 na področjih MGA, vrt, ogrevanje, 

orodje in zabavna elektronika izraženih v znesku-evrih. Vsi zneski so izraženi v evrih (€) v 

prodajni ceni brez DDV. Zadnji stolpec nam ponuja podatke o izvozu izdelkov Iskra, 

izraženih v odstotkih (%). Države bivše Republike Jugoslavije v katere izvažamo so: Hrvaška, 

Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija in Kosovo.  

V stolpcu, kjer so navedeni letni prihodki od prodaje v podjetju Ceing d.o.o., so prikazani 

prihodki iz dejavnosti, ki se ukvarjajo z uvozom, prodajo in izvozom izdelkov. Moram 

omeniti, da so podatki za leto 2013 povzeti iz internega programa, ker uradnega letnega 

poročila za to obdobje še ni. Dejavnost Wellness-a Aspara je popolnoma izključena iz teh 

zneskov v preglednici. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA CEING, D. O. O. 

Podjetje Ceing, d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 1993 kot pravno registrirana družba z 

omejeno odgovornostjo s sedežem v Šentjurju pri Celju in je v 100% lasti ustanovitelja oz. 

zastopnika g. Luka Flandra in se financira iz lastnih sredstev. Ustanovitelj podjetja je bil v 

tem času še študent, zato je podjetje z aktivnejšim delovanjem pričelo nekaj let kasneje.  

Pričeli smo z uvozom neposnetih CD in DVD medijev, ter pisarniških in računalniških 

pripomočkov blagovne znamke AIDATA. Zaradi velikega povpraševanja smo najeli poslovne 

prostore in skladišče, ter pričeli z uvozom računalniških enot, radijev, TV, DIVX, CD-

predvajalnikov, naprav za video nadzor, audio naprav, računalniške opreme ... Imamo lastno 

blagovno znamko KLAN, ki smo jo tudi pravno zaščiti pri Uradu RS za intelektualno lastnino 

v Ljubljani.  

Leta 2006 smo kupili zemljišče s starejšim objektom in pričeli z gradnjo novega 

večnamenskega objekta, v katerem naj bi se nahajalo glavno skladišče, pisarniški prostori, 

wellness s kozmetiko in fitnesom, ter fizioterapija. Leta 2009 smo zaključili gradnjo in se 

preselili v nove prostore z večjim skladiščem in novo dejavnostjo - Wellnessom (Wellness 

Aspara). Hkrati smo pridobili licenco za razvoj in trženje blagovne znamke Iskra za Slovenijo 

in področja jugovzhodne Evrope.  

Iskrini izdelki, ki jih dizajnira, razvija in distribuira Ceing, so poznani po cenovni dostopnosti, 

kljub temu pa segajo v srednji plus razred kvalitete. Dobra blagovna znamka zagotavlja dobro 

ime pri bankah, dobaviteljih in prinaša varnost v naložbah. Izdelki se razvijajo v Sloveniji, 

poreklo proizvodnje pa je Kitajska. Ceingovi strokovnjaki kontrolirajo kvaliteto tako v 

Sloveniji kot tudi na Kitajskem. Vzorci posameznih serij se predhodno testirajo pri 

profesionalnih uporabnikih v Sloveniji. Proizvodna serija pa se redno vzorči in nadzoruje na 

Kitajskem. 

Ceing jamči kvaliteto izdelkov z garancijo servisa ali zamenjave in želi ponovno uveljaviti 

Iskro kot kvalitetno znamko iz Slovenije, ki bo prvak med tehničnimi izdelki za profesionalno 

in široko rabo (Ceing 2013). 

Iz tega je mogoče videti, da podjetje trži v glavnem znanje zaposlenih s področja komerciale, 

managementa in komunikacije. Naš tim sestavljajo visoko produktivni zaposleni, ki se 

prilagajajo vsem spremembam in sledijo vsem prihajajočim novostim. V Ceing-u bomo vedno 

spodbujali strokovni razvoj zaposlenih in jim ga brez zadržkov tudi omogočali.  Velik del 

dobička je vloženega nazaj v podjetje - v opremo, razvoj in izobraževanje. S tem se povečuje 

znanje, ki v prenesenem pomenu pomeni povečanje premoženja in osnovnega kapitala.  

O dobičku zadnjih nekaj let ne moremo govoriti, ker nam je investicija v nove prostore, 

posojila, gradnjo in povečanje asortimana izdelkov Iskra izčrpala večino kapitala. Podjetje 



31 

skrbi za likvidnost, zato se trudimo, da svoje obveznosti v večini poravnava sproti, razen 

plačil v tujino, ki so skoraj vsa izvedena po principu »plačilo po predračunu«.  

Poslovanje podjetja Ceing, d. o. o. temelji na tem, da je komunikacija zelo pomembna, naj bo 

to med prodajalcem in kupcem ali pa med zaposlenimi v podjetju. Na osnovi pozitivne 

komunikacije se v podjetju gradijo uspehi na vseh področjih. 
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5 RAZISKAVA 

Za pisanje moje zaključne naloge sem pri anketi upoštevala obe metode raziskovanja: osebno 

anketiranje in anketiranje preko spleta. Pri anketiranju preko spleta sem se zaradi preproste 

uporabe, hitrega pregleda in možnosti vmesnega pregleda odzivov ankete odločila za anketo 

na strežniku Google.com oz. Drive.Google.com. Kupce sem anketirala tudi osebno po 

trgovinah in kasneje vse izpolnjene ankete zaradi lažjega pregleda rezultatov vnesla v 

elektronsko obliko.  

5.1 Anketa 

Anketa je potekala od julija do oktobra 2013 in sem jo uradno zaključila oz. zaprla za spletno 

reševanje 11. 11. 2013. Vsebuje 12 vprašanj o prepoznavnosti blagovne znamke Iskra na 

slovenskem trgu. Zastavila sem tudi nekaj osnovnih vprašanj (spol in starost), ki so mi dala 

informacije o generacijski pripadnosti anketirancev. Anketa popolnoma temelji na 

prepoznavnosti blagovne znamke Iskra in prepoznavnosti posameznih izdelkov. Zanimalo me 

je, kje so anketiranci zasledili ponovno pojavljanje blagovne znamke Iskra, ali so se že 

odločili kdaj za nakup izdelka blagovne znamke Iskra in katere so prednosti oz. slabosti 

blagovne znamke Iskra. Anketni list je v celoti prikazan v Prilogi 1. 

Preko spleta sem se posluževala elektronskih naslovov naših poslovnih partnerjev, prijateljev, 

sorodnikov in socialnega omrežja (Facebook). Želela sem pridobiti čim bolj generacijsko 

različne odgovore, ker me je predvsem zanimal odziv mlajše generacije.  

Zaradi predvidevanja, da predvsem starejša generacija ni toliko aktivna na spletu, sem 

anketirala naključno izbrane kupce v trgovinah, ki so bile tako živilske branže kot tehnične. 

Izbirala sem trgovine in trgovce s katerimi tudi naše podjetje Ceing, d. o. o. poslovno 

sodeluje. V vseh teh trgovinah Iskra izdelki niso prisotni, prisotne so tudi ali samo druge naše 

blagovne znamke in izdelki.  

5.2 Interpretacija rezultatov ankete 

Zaradi lažjega pregleda rezultatov ankete sem se odločila, da rezultate, ki jih bom predstavila 

grafično, navedem med Priloge. Opisni del pa bom predstavila v tem poglavju.  

V Prilogi 2 so grafično prikazani odgovori 78-ih anketirancev. Prva dva grafa prikazujeta spol 

in starost anketirancev (vprašanje 1 in 2 v anketi). V anketi je sodelovalo 32 moških (41 %) in 

46 žensk (59 %). Pri anketiranju sem dokaj enakomerno zajela oba spola, vendar je nekoliko 

več anketirancev ženskega spola. V starosti od 18-30 let je sodelovalo 18 anketirancev (23 

%), od 31-40 let je sodelovalo 29 anketirancev (37 %), od 41-50 let je sodelovalo 22 

anketirancev (28 %) in nad 50 let je sodelovalo 9 anketirancev (12 %). To nam pove, da so 
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anketiranci precej mešane starosti, kar je bil tudi moj namen. Naslednji graf prikazuje 

prepoznavnost blagovne znamke Iskra in njeno prepoznavnost po posameznih skupinah. Na 

vprašanje (3. vprašanje v anketi) o poznavanju blagovne znamke Iskra je z da odgovorilo 75 

anketirancev (96 %), z ne je odgovorilo 0 (0 %) anketirancev in z ne vem so odgovorili 3 

anketiranci (4 %). To pomeni, da je blagovna znamka Iskra poznana, ne glede na starostno 

generacijo. Pri vprašanju (4. vprašanje v anketi) o prepoznavnosti posameznih skupin 

izdelkov Iskra, največ anketirancev pozna izdelke iz skupine Orodja 47 (30 %), sledijo mu 

MGA (mali gospodinjski aparati) 44 (28 %), izdelke iz skupine Vrt pozna 27 anketirancev (17 

%), izdelke iz skupine Ogrevanje jih pozna 21 (14 %) in najmanj anketirancev pozna izdelke 

iz skupine Zabavna elektronika 16 (10 %). To pokaže, da je blagovna znamka Iskra še vedno 

prisotna v spominu anketirancev predvsem po izdelkih, ki so bili najbolje zastopani v času 

bivše Republike Jugoslavije. Pri ponovnem pojavljanju blagovne znamke Iskra na 

slovenskem trgu (5. vprašanje v anketi), so anketiranci zasledili oglaševanje največkrat v 

letaku določenega trgovca, ki so ga dobili v nabiralnik 37 (28 %), pogosto tudi preko 

sorodnikov in prijateljev 30 (23 %), na internetu 26 (20 %), v dnevnih časopisih in revijah 18 

(14 %), na sejmih 12 (9 %), jumbo plakatih 5 (4 %) in drugje 4 (3 %). Pod drugo so 

anketiranci navedli odgovore kot so nikjer, v trgovini in na polici. Na vprašanje (6. vprašanje 

v anketi) ali so že kdaj kupili kakšen izdelek Iskra je kar 69 (88 %) anketirancev odgovorilo, 

da je že kupilo kakšen koli izdelek Iskra, 6 (8 %) jih ni kupilo nobenega in 3 (4 %) so 

dogovorili z ne vem. Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo kateri izdelek so kupili (7. 

vprašanje v anketi). Največkrat so kupili MGA (male gospodinjske aparate) 37 (36 %), sledijo 

odgovori Orodje 32 (31 %), Vrt 12 (12 %), Ogrevanje 10 (10 %), Zabavna elektronika 8 (8 

%) in nič od Iskre 6 (4 %). Pri vprašanju »Zakaj so se odločili za nakup Iskra izdelka?« (8. 

vprašanje v anketi) so se anketiranci opredelili predvsem na ceno 41 (29 %), kar niti ni tako 

presenetljivo glede na ekonomsko stanje v Sloveniji. Za nakup glede na tradicijo, se je 

odločilo 31 (22 %) in na blagovno znamko 28 (20 %), kar nakazuje na prepoznavnost 

blagovne znamke skozi generacije. Zastopani so še razlogi kakovost 25 (18 %), hitro 

servisiranje 7 (5 %), pestra izbira izdelkov 3 (2 %) in drugo 6 (4 %). Pod drugo so anketiranci 

vpisali, »nisem se odločil« in »izdelano na Kitajskem«.  

V naslednjem delu ankete sem želela dobiti rezultat oz. odziv anketirancev o blagovni znamki 

Iskra glede na ostale blagovne znamke, ki so na izbiro oz. dostopne v trgovinah. Kot največjo 

prednost blagovne znamke Iskra (9. vprašanje v anketi) so opredelili ceno 39 (24 %), tradicijo 

35 (22 %), blagovno znamko 32 (20 %) in ugodno razmerje med ceno in kvaliteto 26 (16 %). 

Ti štirje faktorji so uvrščeni najvišje, vsi naslednji rezultati se najmanj razpolovijo. Naslednje 

je hitro servisiranje 11 (7 %), reklama oz. oglaševanje 9 (6 %), pestra izbira izdelkov 8 (5 %), 

pomanjkanje konkurence 1 (1 %) in drugo 1 (1 %). Pod drugo je anketiranec napisal 

»izdelano na Kitajskem«.  

Pri vprašanju »Kako vplivajo na nakup naslednje značilnosti?« (10. vprašanje v anketi)  sem 

jih razdelila na več kategorij. Prva je bila blagovna znamka, kjer so se anketiranci opredelili, 



34 

da nikoli ne vpliva 2 (3 %), redko 16 (21 %), občasno 27 (35 %), pogosto 28 (36 %) in redno 

5 (6 %). To je pokazatelj, da še obstaja spoštovanje in prepoznavnost Iskra blagovne znamke. 

Pri kategoriji cena so se anketiranci opredelili, da nikoli 1 (1 %), redko 7 (9 %), občasno 15 

(19 %), pogosto 41 (53 %) in redno 14 (18 %). To nam dokazuje, da ima cena poglavitno 

vlogo pri odločitvi nakupa za večino anketirancev, kar na slabe ekonomske razmere v državi 

niti ni presenetljivo. Pri kategoriji tradicija ravno tako pogosto 26 (33 %) vpliva na nakup 

izdelkov blagovne znamke Iskra, le občasno 23 (29 %), redko 13 (17 %), nikoli 8 (10 %) in 

redno 8 (10 %). Kakovost izdelka pri nakupu na anketirance vpliva pogosto 35 (45 %), redno 

22 (28 %), občasno 14 (18 %), redko 6 (8 %), nikoli 1 (1 %). Sam dizajn izdelka, po rezultatih 

ankete, vpliva na kupca in ga vizualno prepriča o nakupu. Rezultati so pokazali, da le občasno 

22 (28 %), pogosto 19 (24 %), redko 17 (22 %), redno 16 (21 %) in nikoli 4 (5 %). Občasne 

storitve, kot so servis, dostava na dom in druge storitve na anketirance vplivajo občasno 27 

(35 %), pogosto 22 (28 %), redko 20 (26 %) nikoli 5 (6 %) in redno 4 (5 %). Te storitve so 

anketirancem pomembne, ne igrajo pa poglavitne vloge pri nakupu. Pestra izbira izdelkov je 

pri nakupu zaželena, ni pa zelo pomembna. Rezultati kažejo, da vpliva na nakup občasno 28 

(36 %), pogosto 22 (28 %), redko 15 (19 %), redno 7 (9 %) in nikoli 6 (8 %).  

Predpostavljala sem, da bo dejstvo, da se blagovna znamka Iskra ne proizvaja v Sloveniji,  

predstavljalo kupcu oviro ravno zaradi tradicije, ki je skozi anketo dostikrat poudarjena. 

Vendar se anketirancem očitno v tej potrošniški družbi, nasičeni z izdelki azijskega porekla, 

tudi blagovna znamka Iskra proizvedena na Kitajskem ne zdi nič nenavadnega. Tako kažejo 

tudi rezultati (11. vprašanje v anketi), da anketirancem po večini 48 (62 %) ne predstavlja 

ovire, da 24 (31 %) predstavlja oviro, in za odgovor »ne vem« se jih je opredelilo 6 (8 %). 

Zadnje - 12. vprašanje v anketi je bilo namenjeno različnim oblikam trženja blagovne znamke 

Iskra. Anketiranci so se opredelili, na kakšen način bi želeli prejemati oglase. Najbolj so bili 

zainteresirani za prejemanje oglasov preko letakov v nabiralniku 28 (35 %), drugo 24 (30 %), 

elektronska pošta 23 (28 %), preko mobilnega telefona oz. SMS-ov 5 (6 %) in klicev na 

telefon 1 (1 %). Pod drugo so anketiranci vpisovali, da ne želijo prejemati oglasov.        

Hipoteze, ki sem jih preverjala z anketo v moji raziskavi (potrditev oz. zavrnitev hipotez): 

H1: Blagovna znamka Iskra je na trgu poznana, kar pomembno vpliva na trženje BZ in njeno 

prodajo.  

Na podlagi ankete oz. interpretacije podatkov, ki so razvidni iz ankete, lahko potrdim, da je 

blagovna znamka Iskra poznana na trgu. Ni le samo poznana, ampak zelo prisotna skozi 

dolgoletno tradicijo in varovanje njenega velikega ugleda v zavesti ljudi, ne glede na 

generacijo. To pomembno vpliva na trženje blagovne znamke, saj smo si v podjetju pri 

trženju ravno zaradi prepoznavnosti blagovne znamke, njenega ugleda tako doma kot po 

svetu, prihranili velike stroške za oglaševanje, trženje in ponovni prodor na trg.  

H1 potrdimo. 
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H2: Blagovna znamka Iskra je po dobro načrtovanem trženju ponovno dobro sprejeta. 

Za načrtovanje ponovnega pojavljanja blagovne znamke Iskra na slovenskem in tujem trgu se 

je izkazalo, da smo se pravilno odločili, saj smo blagovno znamko oglaševali predvsem v 

letakih posameznih trgovcev kot akcijske izdelke. Posluževali smo se tudi mreženja med 

sorodniki, prijatelji in našimi poslovnimi partnerji. To se je izkazalo za zelo učinkovito, saj 

smo v zelo kratkem času kupcem ponovno predstavili in ponovno ponudili izdelke blagovne 

znamke Iskra, kupci pa so jo pozitivno sprejeli.  

H2 potrdimo. 

H3: Blagovna znamka Iskra predstavlja kupcem kvaliteto in pomembno vpliva na poslovno 

odličnost podjetja. 

Blagovna znamka Iskra predstavlja kupcem kvaliteto. S pomočjo ankete sem ugotovila, da ta 

trditev ne drži popolnoma. Kupcem blagovna znamka Iskra predstavlja kvaliteto, vendar je 

kvaliteta primerna ceni. Torej, ker je blagovna znamka Iskra cenovno v srednjem ali nižjem 

razredu, so anketiranci razvrstili izdelke blagovne znamke Iskra po kvaliteti v srednji ali nižji 

razred. Vendar njena prepoznavnost in nizka cena pozitivno vplivata na prodajo, kar pa je 

razvidno iz preglednic (Preglednica od 1-5), ki sem jih naredila po prodaji posameznega 

izdelka blagovne znamke Iskra za posamezno koledarsko leto. To nam kaže tudi preglednica  

izvoza v republike bivše Jugoslavije (Preglednica 6). To pa pomembno vpliva na poslovno 

odličnost podjetja.   

H3 delno potrdimo. 
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6 UGOTOVITVE 

Z raziskavo, ki sem jo opravila za namen moje zaključne naloge, sem želela preveriti 

prepoznavnost blagovne znamke Iskra na slovenskem trgu. Ta raziskava je prva, ki se je 

izvajala v našem podjetju za namene blagovne znamke Iskra in nam je nudila informacije na 

podlagi katerih smo sprejeli določene odločitve in ukrepe.   

V anketi je sodelovalo 78 anketirancev. Poskušala sem zajeti oba spola, čeprav sem anketirala 

več žensk. Tudi preko spleta mi je na poslano anketo odgovorilo več žensk kot moških. 

Uspelo mi je pridobiti anketirance vseh generacij, kar sem še posebej zadovoljna. Starejše 

sem anketirala bolj osebno, ker marsikdo sploh nima ali ne zna uporabljati interneta. Te 

rezultate sem kasneje vnesla sama. Poskušala sem zajeti anketirance iz različnih regij 

Slovenije. Raziskava je pokazala, da je blagovna znamka padla v pozabo, vendar ne 

popolnoma. Še vedno je v zavesti ljudi, v določenih izdelkih prepoznavnost prehaja skozi 

generacije. Med anketiranci se med najbolj prepoznavnimi izdelki ohranili MGA (mali 

gospodinjski aparati). To me je precej presenetilo, saj se ta blagovna skupina bolj promovira 

oz. ima večjo izbiro izdelkov komaj zadnjih nekaj let. Izdelki MGA so bili v obdobju bivše 

Republike Jugoslavije bolj slabo zastopani, izbira je bila majhna. Bolje so bili zastopani 

izdelki iz skupine Vrt (kosilnice, motorne žage), Orodje in Ogrevanje. Velik del anketirancev 

je že enkrat ali večkrat kupilo izdelke blagovne znamke Iskra, naj si bo to zase ali za 

sorodnike, prijatelje…itd. K odločitvi za nakup je anketirance prepričala  cena, kar jim  

predstavlja prednost pred drugimi blagovnimi znamkami. To nam pove, da je v današnjem 

času recesije kupcu zelo pomembna ravno cena. Ker se večina izdelkov izdeluje na Kitajskem 

vključno z Iskro, jim tudi Iskra ne predstavlja več te kakovosti in čustvene navezanosti na 

blagovno znamko kot pred leti, ko se je izdelovala v Sloveniji. Čeprav je v anketi kakovost 

omenjena precej v visokih odstotkih, je to kontraverzno z rezultati, kjer se navaja cena kot 

vzrok nakupa. Sama mislim, da so kupci trenutno zavedeni, ker imajo še vedno predstavo, da 

se Iskra izdeluje v Sloveniji. Ko pa ugotovijo, da je tudi ta znamka izdelana na Kitajskem, na 

prvo mesto od pogojev za nakup postavijo le ceno.  

Ravno obraten odziv dobivamo s trga bivše Republike Jugoslavije. Tam je blagovna znamka 

Iskra znana kod dobra in kvalitetna znamka, ki se izdeluje v Sloveniji in jo kupci kupujejo 

ravno zaradi dobrega imena iz preteklosti. Ko ugotovijo, da se Iskra ne izdeluje v Sloveniji, 

poudarijo kako so razočarani, temu je primerna tudi kvaliteta.  
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7 SKLEP 

V potrošniškem okolju, ki danes postaja zelo konkurenčno okolje v globalnem svetu, je 

pomembno, kako organizacije in njihov management razmišlja in se odziva. Organizacije so 

redno priče bolj ali manj agresivnim oglasom in informacijam, ki se pojavljajo v medijih in 

ponujajo blago potrošnikom. Zato je pomembno, da se organizacije zavedajo, da je veliko 

različnih faktorjev, ki vplivajo na odločitev potrošnika o nakupu. Podjetja morajo faktorje 

preučiti in jih izkoristiti v svojo korist, hkrati pa potrošniku ponuditi nekaj več, kar predstavlja 

poslanstvo podjetja, njihove vrednote in ne le proizvode.  

Tako si podjetja oblikujejo dolgoročni položaj na trgu in se med seboj ločijo na dobra in 

uspešna podjetja. Pri tem si pomagajo s strateškim trženjem, ki se ukvarja s samim trženjem 

blaga in nič manj pomembnim prilagajanjem podjetja na potrebe potrošnega okolja. Strateško 

trženje pomeni: prilagodljivost organizacije, taktične aktivnosti, usmerjenost v prihodnost, 

celovit pogled in proaktivnost.  

Izvajanje strateškega trženja se glede na velikost organizacije zelo razlikuje. V malih 

organizacijah so te aktivnosti bolj intimne, povezane med podjetjem in zaposlenimi. 

Zaposleni se bolj identificirajo z aktivnostmi in tudi slabše sprejemajo neuspeh. Aktivnosti se 

izvajajo v omejenem obsegu po dogovoru z lastnikom – managerjem. V velikih organizacijah 

je več finančnih sredstev in zato je strateško trženje bolj naravnano na raziskovanje trga, 

opravljanje analiz in anket. Managerji običajno niso lastniki in so zato manj čustveno 

vpleteni. Za obe vrsti organizacij velja, da najboljše ne bodo na vrhu, ker so potrošniku 

ponudile cenovno ugoden proizvod v primerjavi z konkurenco, ampak proizvod, ki ima 

zgodbo, ki odraža filozofijo podjetja. Organizacija mora biti usmerjena v svojo prihodnost, 

kar pa lahko dolgoročno uresniči z blagovno znamko, ki ima močno sporočilo, in s svojimi 

lastnostmi ostane v spominu tako notranjemu kot zunanjemu okolju podjetja.  

Cilj moje zaključne naloge je bil analizirati način trženje blagovne znamke Iskra, ki smo ga  

uporabili v podjetju Ceing d.o.o. in predstaviti, kako je to vplivalo na ponovno pojavljanje 

blagovne znamke Iskra na slovenskem in tujem trgu. Ker smo manjše podjetje, smo finančno 

zelo omejeni in zato mislim, da smo se z načinom trženja in ponovnega plasiranja blagovne 

znamke Iskra na trg pravilno odločili. Znamka je bila znana že v preteklosti, in ker sta znak in 

ime ostala enaka, smo to s pridom izkoristili in si prihranili finančna sredstva namenjena za 

oglaševanje in marketinško trženje. Naša pravilna odločitev se kaže tudi v finančnih podatkih 

podjetja. Moje mnenje je, da je edina pomanjkljivost oz. del, ki bi ga bilo potrebno izboljšati,  

kvaliteta izdelkov. To je sicer zelo težko nadzorovati, saj je proizvodnja izdelkov blagovne 

znamke Iskra na Kitajskem.      
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Priloga 1 

 

Anketa o trženju blagovne znamke Iskre 

Sem Lidija Vodušek, izredna študentka Fakultete za management Celje in vas prosim za 

sodelovanje pri anketi, ki je namenjena ugotavljanju prepoznavnosti blagovne znamke 

ISKRA na področju ogrevanja, orodja, MGA (mali gospodinjski aparati), vrt in zabavna 
elektronika.  

Anketa je sestavni del moje zaključne projektne naloge in je popolnoma anonimna. 
Vprašalnik vam bo vzel le nekaj minut vašega dragocenega časa. Prosila bi vas, da so 

odgovori vaše iskreno mnenje, ker bi želela dobiti čim bolj natančno sliko stanja 
prepoznavnosti blagovne znamke iskra. 

 

1. Spol:  

o ( ) moški  
o ( ) ženski  

2. Starost:  

o ( ) 18-30  

o ( ) 31-40  

o ( ) 41-50  

o ( ) nad 50  

3. Poznate blagovno znamko ISKRA?  

o ( ) Da  

o ( ) Ne  

o ( ) Ne vem  

4. Katere izdelke blagovne znamke ISKRA poznate ?  

o [ ] MGA (mali gospodinjski aparati)  

o [ ] Vrt  

o [ ] Ogrevanje  

o [ ] Orodje  

o [ ] Zabavna elektronika  

5. Kje ste zasledili oglas za izdelke blagovne znamke ISKRA?  

o [ ] Letak v nabiralniku  

o [ ] Internet  

o [ ] Na sejmu  

o [ ] Dnevniki in revije  

o [ ] Preko sorodnikov in prijateljev  

o [ ] Jumbo plakat  

o [ ] Other (drugo):  
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6. Ste že kdaj kupili kakšen izdelek blagovne znamke ISKRA ?  

o ( ) Da  

o ( ) Ne  

o ( ) Ne vem  

 

7. Kateri izdelek blagovne znamke ISKRA ste kupili?  

o [ ] MGA (mali gospodinjski aparati)  

o [ ] Vrt  

o [ ] Ogrevanje  

o [ ] Orodje  

o [ ] Zabavna elektronika  

o [ ] Nič od Iskre  

 

8. Zakaj ste se odločili za nakup izdelka blagovne znamke ISKRA?  

o [ ] Kakovost  

o [ ] Cena  

o [ ] Blagovna znamka  

o [ ] Tradicija  

o [ ] Hitro servisiranje  

o [ ] Pestra izbira izdelkov  

o [ ] Other (drugo): 

 

9. V čem je prednost blagovne znamke ISKRA pred drugimi blagovnimi 
znamkami?  

o [ ] Blagovna znamka  

o [ ] Cena  

o [ ] Tradicija  

o [ ] Reklama oz. oglaševanje  

o [ ] Pomanjkanje konkurence  

o [ ] Ugodno razmerje med ceno in kvaliteto  

o [ ] Hitro servisiranje  

o [ ] Pestra izbira izdelkov  

o [ ] Other (drugo): 
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10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, 
naslednje značilnosti:  

 
Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 

Blagovna 

znamka 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Cena ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tradicija ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Kakovost ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Dizajn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Dodatne 

storitve 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Pestra izbira 

izdelkov 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

11. Blagovna znamka ISKRA se ne proizvaja v Sloveniji. Ali vam to predstavlja 

oviro pri nakupu?  

o ( ) Da  

o ( ) Ne  

o ( ) Ne vem  

 

12. Ali bi želeli prejemali oglase za izdelke blagovne znamke ISKRA preko:  

o [ ] SMS  

o [ ] Elektronske pošte  

o [ ] Letakov  

o [ ] Klicev na telefon  

o [ ] Other (drugo):  

 





Priloga 2 

 

Grafična predstavitev rezultatov ankete 

 

1. Spol: 

 

 
 

2. Starost: 

 
3. Poznate blagovno znamko ISKRA? 

 
 

 

4. Katere izdelke blagovne znamke ISKRA poznate? (možnih je več odgovorov) 
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5. Kje ste zasledili oglas za izdelke blagovne znamke ISKRA? (možnih je več odgovorov) 

 
 

6. Ste že kdaj kupili kakšen izdelek blagovne znamke ISKRA?  

 
 

 

 

7. Kateri izdelek blagovne znamke ISKRA ste kupili? (možnih je več odgovorov) 
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8. Zakaj ste se odločili za nakup izdelka blagovne znamke ISKRA?  

(možnih je več odgovorov) 

 
 

9. V čem je prednost blagovne znamke ISKRA pred drugimi blagovnimi znamkami?  
(možnih je več odgovorov) 

 
 

 

10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 
značilnosti? Blagovna znamka: 
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10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 
značilnosti? Cena: 

 
 

 

10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 
značilnosti? Tradicija: 

 
 

10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 

značilnosti? Kakovost: 
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10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 
značilnosti? Dizajn: 

 
 

10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 
značilnosti? Dodatne storitve: 

 
 

 

10. Kako vplivajo na vašo odločitev o nakupu blagovne znamke ISKRA, naslednje 
značilnosti? Pestra izbira izdelkov: 
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11. Blagovna znamka ISKRA se ne proizvaja v Sloveniji. Ali vam to predstavlja oviro pri 

nakupu? 

 
 

 

 

 

 

 

12. Ali bi želeli prejemati oglase za izdelke blagovne znamke ISKRA preko:  

(možnih je več odgovorov) 
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Proces strateškega marketinga 

 
 
 

Vir: Radonjič 2011, 137 


