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POVZETEK 

Izkoriščanje prevladujočega poloţaja trgovcev v trgovini blaga široke potrošnje je praksa, ki 

se je, tako kot v razvitejših drţavah v preteklosti, ustalila tudi v Sloveniji. S poizkusi odprave 

pojava premoči odjemalca se ubada veliko drţav in strokovnjakov po vsem svetu, konkretnih 

rešitev pa še ni. Ugotovitve, ki jih podajajo različni viri, sovpadajo s pričevanjem neposredno 

vpletenih dobaviteljev o razmerah, ki omejujejo konkurenčnost na slovenskem 

medorganizacijskem trgu z izdelki za vsakdanjo rabo. Čeprav so v literaturi navedeni različni 

pristopi, ki naj bi omogočali izboljšanje poloţaja dobaviteljev v odnosih s trgovci, se noben 

od teh še ni izkazal za učinkovitega. Tudi predstavniki dobaviteljev, ki poslujejo s slovenskimi 

trgovskimi verigami, gledajo nanje z veliko mero dvoma. 

Ključne besede: Porterjevih pet sil, trgovina z izdelki široke potrošnje, odnos dobavitelj – 

trgovec, premoč odjemalca, monopson, oligopson, pogoji poslovanja, trgovske blagovne 

znamke. 

SUMMARY 

The exploitation of the leading position of retailers in the grocery retail market is a 

phenomenon that in the past occurred in developed countries and has recently affected the 

Slovenian market. Many experts and countries worldwide try to suppress the phenomenon of 

buyer power but they have not found a solution yet. The findings, presented by different 

sources, coincide with directly involved suppliers’ descriptions of the conditions limiting the 

competitiveness on the Slovenian inter-organizational grocery market. Although the literature 

describes different approaches that may improve the position of suppliers in their relationship 

with retailers, neither of them proved to be successful. These theoretical approaches are 

questionable also for the suppliers’ representatives that deal with the Slovenian retail chains. 

Key words: Porter's five forces, grocery market, suplier – retailer relationship, buyer power, 

monopson, oligopson, terms and conditions, private brands. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V Sloveniji je trgovina na drobno, tako kot v zahodnih drţavah nekoliko prej, naredila 

ogromen razvojni korak v zadnjih dveh desetletjih. Med vsemi trgovskimi kategorijami pa je 

trgovina z ţivili nedvomno najhitreje in najučinkoviteje prilagodila svoj način poslovanja od 

vizije vse do zadnjega operativnega procesa na tak način, da je v relativno kratkem času 

občutno izboljšala svoj poloţaj na medorganizacijskem trgu in v medorganizacijskih odnosih 

(Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 7). Če smo bili še pred dvajsetimi leti 

vajeni malih privatnih trgovin, razpršenih po vsej drţavi brez vsakršne povezave med njimi 

(Potočnik in Hrastelj 1995, 55–6), imamo danes velike trgovske centre in trgovine z ţivili 

vseh velikosti v lasti zgolj treh trgovskih velikanov (če izpustimo diskontne prodajalne, nekaj 

privatnih trgovin in redke franšizne trgovine v lasti proizvodnih podjetij, ki skupaj 

predstavljajo še vedno zanemarljiv odstotek trgovcev) (Valicon 2007, 11). Razvoj trgovine je 

skozi leta povlekel za seboj veliko sprememb, za nekatere večjih (podjetja, s katerimi trgovci 

poslujejo in sodelujejo, t.j. dobavitelji, distributerji itd.), za druge manj očitnih (končni kupci 

ali širša javnost).  

Princip povezovanja malih poslovnih subjektov v večjega in zato močnejšega, so trgovska 

podjetja izpeljala učinkovito in tako spremenila pogoje na trgu sebi v korist. Po Porterjevi 

teoriji petih konkurenčnih sil se začne kazati moč odjemalca (angl. buyer power), ko je na 

trgu izpolnjenih nekaj ključnih pogojev (Porter 2008, 83–4; Recklies 2010; QuickMBA 

2010):  

- če na trgu sodeluje veliko manjših dobaviteljev z enim samim ali z nekaj velikimi trgovci, 

- če trgovci kupujejo velike količine blaga in je njihova koncentracija visoka, 

- če je diferenciacija produktov nizka in so ti zlahka zamenljivi s substituti, 

- če je preskok na alternativne artikle dokaj enostaven in ni pogojen z visokimi stroški, 

- če produkti za trgovca niso strateško pomembni, 

- če trgovec pozna proizvajalne procese in stroške, ki so z njimi povezani.  

Vsi ti pogoji so se, tako kot sprva na zahodu, kasneje uresničili tudi na slovenskem trgu. 

»Izrazite strukturne spremembe v zadnjem desetletju, v katerem je slovenski sektor trgovine 

na drobno dosegel eno najvišjih stopenj koncentracije v Evropi /…/, pa nastalim velikim 

trgovskim druţbam omogočajo prevladujoč poloţaj v odnosih do dobaviteljev« (Urad 

Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 3). Dobavitelji, ki z enim samim trgovcem 

ustvarijo tudi do 50 % svoje letne realizacije, so zato od njih odvisni. Tako odvisnost pa 

trgovska podjetja vse bolj izkoriščajo z namenom maksimiziranja lastnih dobičkov. To počno 

na vseh nivojih poslovanja in sodelovanja: z vsiljevanjem cen, popustov, kupo-prodajnih 

pogojev, rokov dobave itd. (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 3–6).   
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Pojavi se raziskovalno vprašanje: Ali je s trenutno ustaljenimi razmerami, ki vladajo 

medorganizacijskim odnosom na trgu izdelkov široke potrošnje, še moč najti strategije, s 

katerimi bi dobavitelji uravnoteţili svoj poloţaj in katere strategije bi to omogočale? 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je analizirati trenutno stanje v odnosih med trgovci in dobavitelji na 

slovenskem trgu ter preučiti moţnosti, ki jih imajo dobavitelji v boju za pogajalsko moč v 

poslovanju z velikimi trgovskimi podjetji, ki popolnoma obvladujejo svojo panogo in z njo 

povezane dejavnosti v Sloveniji.  

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so: 

- predstaviti trenutno situacijo v poslovanju med dobavitelji in trgovci izdelkov široke 

potrošnje na slovenskem trgu, 

- analizirati ekonomski izvor pogajalske moči, ki si jo lastijo trgovska podjetja in njeno 

uporabno vrednost v odnosu do dobaviteljev in konkurence, 

- predvideti nadaljnje pretnje na trgu izdelkov široke potrošnje. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so: 

- pridobiti uporabne informacije in predloge vezane na problematiko zaostrenih odnosov 

med obema stranema na trgu z izdelki široke potrošnje v Sloveniji,   

- preučiti strategije za odpravo odvisnosti slovenskih dobaviteljev od odjemalcev, 

- ugotoviti praktično izvedljivost moţnih rešitev ter predstaviti priloţnosti in pretnje, ki so 

z rešitvami povezane. 

1.3 Metode raziskovanja 

Diplomsko delo je v teoretičnem delu podprto z analizo in interpretacijo primarnih in 

sekundarnih virov. Iz strokovne literature, bodisi domače kot tuje, so bile z metodo 

kompilacije črpane temeljne ugotovitve na področju odnosov med trgovci in dobavitelji nekoč 

in danes; po potrebi so opisane z deskriptivno metodo. Uporabljena je bila tudi metoda analize 

vsebin poročil Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju UVK) in 

drugih poročil drţavnih uradov, ki so v pomoč pri predstavljanju teoretičnih izhodišč za 

raziskavo.  

V empiričnem delu naloge je poleg metod analize vsebin dostopnih dokumentov ter metode 

deskripcije, uporabljena tudi metoda intervjuja, ki je ključnega pomena pri pridobivanju 

informacij od neposredno vpletenih ljudi. Polstrukturiran intervju je bil opravljen s petimi 

osebami zaposlenimi v podjetjih dobaviteljev. Vsi opravljajo funkcije, ki od njih zahtevajo 

spopadanje s problematiko odnosov med trgovci in dobavitelji na slovenskem trgu. Intervjuji 

so bili zasnovani na način, da ne ugotavljajo le trenutnega stanja, temveč stremijo tudi k 
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iskanju mogočih rešitev, njihovi izsledki pa so sluţili kot podlaga nadaljnjemu raziskovanju v 

empiričnem delu naloge. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Diplomsko delo temelji na predpostavki, da obe strani (tako trgovci kot dobavitelji) 

neprestano iščejo načine, s katerimi bi maksimizirali lasten dobiček in poenostavljali celotno 

poslovanje v smer, ki ima na tak ali drugačen način svoj cilj v boljšem poslovnem izidu. V 

nasprotju s strokovnimi članki in drugimi viri, katerih verodostojnost je potrjena, moram za 

informacije, pridobljene iz intervjujev predpostavljati, da so le te plod objektivne razlage 

dejstev in niso pod vplivom lastnih mnenj intervjuvancev ali izkrivljene zaradi osebnih 

izkušenj in/ali zamer. Ker so osebni pogovori potekali le z zaposlenimi v podjetjih 

dobaviteljev, predpostavljam, da se trgovci vedejo enako do vseh podjetij, od katerih 

kupujejo. Predpostavljam torej, da njihov odnos ni diskriminatoren do enih ali drugih iz 

neekonomskih razlogov (tj., da neenakopravni odnosi nimajo pridobitvenih ciljev).  

Diplomsko delo se omejuje preteţno na obravnavanje problematike odnosov med trgovci z 

izdelki široke potrošnje (preteţno segment ţivil) in njihovimi dobavitelji (ţivilsko 

predelovalna podjetja in uvozniki) na Slovenskem. Med trgovce tako štejemo predvsem tri 

večje trgovske verige na Slovenskem: Mercator, Engrotuš in Spar Slovenija. V delu pa so 

omenjeni tudi ostali trgovci. Med dobavitelji sem zaradi raznolikosti obravnaval tako velika 

proizvajalno-predelovalna podjetja kot tudi manjša uvozna podjetja. 

V času nastajanja diplomske naloge so se ravno začele izvajati v praksi nekatere smernice, ki 

jih je v obliki zavez, z odločbo leta 2009, postavila drţava z namenom regulacije segmenta 

trgovine z izdelki za vsakdanjo rabo. Ker imajo zaveze tudi pravno veljavo in direkten vpliv 

na poslovno prakso med trgovci in dobavitelji, sem v diplomskem delu prikazal trenutno 

stanje in ga tudi primerjal s preteklim, ko drţavne regulacije še ni bilo. 

Glavna omejitev pri ugotavljanju stanja v odnosih je bila nezmoţnost kontaktiranja in 

pridobivanja uporabnih informacij od trgovskih podjetij, kar pa ne vpliva bistveno na rezultate 

analize. 
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2 TEORETIČNA RAZLAGA EKONOMSKEGA IZVORA POGAJALSKE MOČI 

NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU 

Osnove ekonomske teorije so zaradi uporabnosti in jasnejšega dojemanja večinoma razloţene 

na podlagi imaginarnega ekonomskega okolja, ki mu vlada popolna konkurenca. Slednja 

predvideva popolnoma uravnovešen trg (ne glede na blago, s katerim se trguje: potrošno 

blago, storitve, delovna sila), na katerem noben od subjektov, ki na trgu deluje nima boljših 

pogojev ali je podvrţen večjim pretnjam od ostalih, njemu konkurenčnih subjektov.  »V 

popolni konkurenci mora biti število kupcev in prodajalcev veliko. /…/ Predpostavka o 

mnogih ponudnikih in povpraševalcih potemtakem implicira nezmoţnost dogovorov med 

trţnimi subjekti« (Lah in Ilič 2007, 72–3). V takem okolju se nivoja ponudbe in 

povpraševanja uravnavata sama. »/Tako prodajalci kot kupci/ nimajo moţnosti vpliva na cene. 

Obe strani sprejmeta ceno, ki jo trg oblikuje, končna cena na trgu pa je tista, pri kateri ni 

preseţka ponudbe ali povpraševanja« (Asdmundson 2010, 48). V primeru, da en ali več 

prodajalcev na svojem trgu prevladuje, se oblikuje monopolna ali oligopolna ureditev (Lah in 

Ilič 2007, 72– 3). Če obratno, eden ali več kupcev obvladuje trg, govorimo o monopsonu ali 

oligopsonu (Thornton 2004, 257). Ker je trg popolne konkurence povsem teoretičen in se v 

praksi ne pojavlja, na trgih ponavadi vlada monopolna ali oligopolna oz. monopsona ali 

oligopsona ureditev. Različne trţne ureditve so prikazane v Preglednici 1. 

Preglednica 1: Temeljne oblike konkurence glede na število tržnih udeležencev 

Število ponudnikov 

 

 

Število  

povpraševalcev 

EN DVA MALO MNOGO 

EN 
Obojestranski 

monopol 
 

Omejeni 

monopson 
Monopson 

DVA  
Obojestranski 

duopol 

Omejeni 

duopson 
Duopson 

MALO 
Omejeni 

monopol 
Omejeni duopol 

Obojestranski 

oligopol 
Oligopson 

MNOGO Monopol Duopol Oligopol 
Popolna 

konkurenca 

Vir: Lah in Ilič 2007, 72. 

Obravnavani trg trgovine široke potrošnje oblikujejo tri skupine subjektov: dobavitelji 

(proizvajalci, uvozniki in distributerji), trgovci in končni potrošniki (širše prebivalstvo), pri 

čemer se obravnavana problematika osredotoča predvsem na prvi dve skupini. V splošnem sta 

ti dve kategoriji subjektov na trgu soodvisni, saj je v končni fazi njun uspeh odvisen od njune 

sposobnosti zadovoljevanja potreb tretje skupine, tj. končnih kupcev. V realnosti pa 

sodelovanje med trgovci kot odjemalci in dobavitelji kot prodajalci blaga, oblikuje trg zase, ki 

je veliko kompleksnejši, ko se ga analizira podrobneje. Na bolj razvitih trţiščih, ki so 

obravnavana v tej analizi, je v nasprotju od monopolne/monopsone ureditve veliko večja 
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verjetnost, da se oblikuje oligopolna/oligopsona ureditev, kjer manjše število večjih subjektov 

obvladuje večji del trga (Brassington in Pettitt 1997, 68). Segment trgovine z izdelki široke 

potrošnje ni nobena izjema, le da se je skozi čas oligopol prevesil s strani dobaviteljev na 

stran odjemalcev (trgovcev), saj je proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev z globalizacijo 

in uvedbo proste trgovine vse več, trgovcev pa s povezovanjem, prevzemi in širjenjem vse 

manj, vendar so veliko večji. Ko nekaj večjih odjemalcev obvladuje večji del trga, so 

vzpostavljeni pogoji za pojav odvisnosti dobaviteljev ali premoči odjemalcev (angl. buyer 

power) (Dobson 2005, 531; Chen 2008, 242; Porter 2008, 83).  

 

Slika 1: Porterjev model petih konkurenčnih sil 

Vir: Porter 2008, 80; Value Based Management.net 2010. 

Porter v svojem modelu petih konkurenčnih sil (glej Sliko 1) pravi, da so na trgu vsi subjekti 

podvrţeni delovanju petih konkurenčnih sil, ki jih določa več dejavnikov (Porter 2008, 80–6; 

Value Based Management.net 2010): 

- struktura (velikost, število ipd.) dobaviteljev, 

- struktura (velikost, število ipd.) odjemalcev, 

- obstoj substitutov (produktov, storitev ipd.), 

- potencialni novi vstopi subjektov na trg. 

Pri tem obstajajo različne moţnosti razporejenosti sil, ki pogojujejo poloţaj subjektov na trgu. 

Na zaprtem trgu, kjer so vstopne ovire visoke, ni veliko razpoloţljivih substitutov izdelkov ali 

storitev in deluje le nekaj dobaviteljev; le ti imajo visoko pogajalsko moč v odnosu s svojimi 
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odjemalci, saj predstavljajo edini vir izdelkov in storitev. Definicija premoči odjemalca je 

obratna definiciji premoči prodajalca. Premoč prodajalca nastopi takrat, ko prodajalec zaradi 

obvladovanja večinskega deleţa trga, oblikuje cene na podlagi marţ, ki so višje od marţ, ki bi 

jih sicer oblikoval konkurenčni trg. Nasprotno se kaţe premoč odjemalca, ki prisili 

dobavitelje v oblikovanje niţjih cen, kot bi jih sicer oblikoval konkurenčni trg z večjim 

številom odjemalcev (Scheelings in Wright 2006, 207; Chen 2008, 242). Porterjev model 

pogojuje rast moči odjemalcev z odprtostjo trga, ki jim nudi veliko alternativ pri izboru svojih 

dobaviteljev in bogato paleto substitutov produkta, obratno pa ima dobavitelj na izbiro malo 

odjemalcev, ki delujejo na trgu (Porter 2008, 84–5; Recklies 2010; QuickMBA 2010). Ker en 

sam odjemalec predstavlja visok procent prodajne realizacije dobaviteljem, le-ti nimajo 

moţnosti oblikovanja razpršenega (diferenciranega) trga odjemalcev in jim vsak od 

izgubljenih kupcev predstavlja velik (lahko tudi nevzdrţen) izpad prodaje. Taka odvisnost 

vodi dobavitelja v sprejem tudi zelo slabih pogojev poslovanja, da se izogne izgubi 

odjemalca. Visoka pogajalska moč odjemalca pa ne prinaša nujno le slabih vplivov na trg, če 

je uporabljena v pravi meri in nima oderuškega namena. Odjemalec lahko namreč v takih 

pogojih spodbuja konkurenco med dobavitelji, ki so tako primorani investirati v razvoj vse 

kakovostnejše in cenejše proizvodnje; pridobljeni popusti pa se lahko na policah kaţejo v 

potrošniku laţje dostopnih izdelkih, kar samo po sebi predstavlja tudi promocijo trgovca. 

Vendar pa pritisk na dobavitelje ne sme presegati mej, ki bi zavrle moţnosti investicijskega 

financiranja ali celo sprotnega poslovanja (Dobson in Chakraborty 2008, 343–4). V trgovskih 

oligopsonih pa se kaj hitro pojavi usklajeno delovanje, ki izniči pretirano potrebo po 

konkurenčnih prednostih med trgovskimi verigami, kar maksimizira dobičke ravno na račun 

dobaviteljev in v končni fazi končnih porabnikov, saj so ti prav tako kot dobavitelji, omejeni 

pri izbiri ponudnikov izdelkov (trgovin) (Food & Water Watch 2010). 
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3 KRONOLOŠKI PREGLED PREVEŠANJA POGAJALSKE MOČI MED 

TRGOVCI IN DOBAVITELJI 

Čeprav seţejo nastanki klasične trgovine v daljno zgodovino, se je pospešena rast trgovskega 

sektorja, kot ga poznamo danes, pojavila šele po industrijski revoluciji, ko so čedalje širša 

uporaba strojev, odprava tlačanstva, oblikovanje delavskega razreda in pospešena 

urbanizacija, ustvarili pogoje za razvoj stalne trgovine. Zaradi mnoţične proizvodnje pa je 

nastala tudi potreba po mnoţični distribuciji dobrin. To funkcijo, ki jo je prevzela trgovina na 

debelo in drobno (Potočnik 1998a, 4–5). Z nadaljnjim globalnim razvojem so se pogoji za 

razmah trgovine le še izboljševali. Vse večji pomen mednarodnega gospodarstva ter 

pomikanje v razvoj terciarnega (storitvenega) sektorja sta korenito spremenila druţbeno 

socialno strukturo prebivalstva. Tehnološki in tehnični napredek je izenačil standarde in 

uskladil potrebe porabnikov, pri čemer je potrebno upoštevati, da je proizvodnja standardnih 

izdelkov cenejša, usklajene ţelje porabnikov pa omogočajo proizvajalcem vstop na večje 

število trgov. Skladen s proizvodnjo pa je tudi razvoj trgovine (Potočnik 1998a, 10–11).  

Preglednica 2: Kratek pregled načinov poslovanja trgovskih podjetij 

Vir: Potočnik 1998a, 5. 

Konec 70-ih let je postindustrijski razvoj zahodnega sveta omogočal visoko raven proizvodnje 

dobrin, višja kupna moč prebivalstva pa visoko raven njihove porabe. Od začetka 20. stoletja 

se je trgovina pojavljala v več oblikah (glej Preglednico 2), ki so odraţale njen razvoj skozi 

čas. Po letu 1980 pa se je začela doba trgovskih multinacionalk (Potočnik 1998a, 5, 10). 

Leto Oblika 

do leta 1850 Razvoj klasične postreţne prodaje 

1852 Prva blagovnica Bon Marché v Parizu 

1890 Diskontne prodajalne – »five and ten cent store« v ZDA 

1912 Prva samopostreţna prodajalna v ZDA 

1920 Prva »cash & carry« v ZDA 

1941 Prve samopostreţne prodajalne v Evropi (Švica, Švedska) 

pred 1950 Razvoj potrošniških zadrug (Švica-Migros) 

pred 1950 Pojav »cargo« prodajaln, zametka nakupovalnih centrov (go by car = cargo) 

1950 – 1970 »Zlata leta« veleblagovnic 

do 1950 Razvoj nakupovalnih centrov v ZDA 

po 1950 Razvoj nakupovalnih centrov v Evropi 

po 1950 Širok razmah samoizbirnega in samopostreţnega načina prodaje 

1958 Prva samopostreţna prodajalna v Sloveniji (Ljutomer; 1959 v Ljubljani) 

1960 – 1975 »Zlata leta« kataloške prodaje v Evropi 

1973 – 1980 Teţave nakupovalnih centrov zaradi energetske krize 

po 1980 Hiter razvoj trgovskih multinacionalk 

1982 Poenotenje UPC in EAN kodiranja izdelkov; hiter razvoj računalniškega spremljanja 

blagovnih tokov 

po 1990 Razvoj »elektronske« prodaje prek računalniških omreţij, Interneta itd. 

po 1991 Vstop trgovskih multinacionalk na slovenski trg (Interspar) 
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3.1 Začetki trgovskih verig v tujini 

Trgovsko poslovanje je z razvojem telekomunikacijskih sredstev in razmahom računalniške 

tehnologije stopilo na novo raven. Informacijska tehnologija je ob vzpostavitvi enotnega 

kodiranja izdelkov leta 1982 (EAN koda v Evropi in UPC koda v ZDA) omogočila 

spremljanje zalog od nabave pa vse do prodaje končnemu kupcu. Tako so se racionalizirali vsi 

osnovni procesi trgovine in občutno zniţali stroške distribucije, skladiščenja, marketinških 

dejavnosti ipd. Razvoj je pomembno vplival tudi na ostale subjekte v proizvodno prodajni 

verigi – na proizvajalce in kupce. Proizvodnja je bila ţe povsem industrializirana in 

robotizirana, kar je omogočalo ogromne proizvodne količine, istočasno pa je tudi kupec imel 

vse boljši ţivljenjski standard in z njim povezane drugačne potrebe in omejitve. Če je bil prej 

končni porabnik geografsko omejen, je s pojavom intenzivne urbanizacije in prevoznih 

sredstev, ki so postala dosegljiva širšemu prebivalstvu, ta omejitev izginila. Koncentracija 

prebivalstva in zadovoljiva kupna moč sta le dva od pomembnih dejavnikov, ki sta trgovino 

usmerila v ekonomije velikega obsega; z njo se je začela doba trgovskih centrov in širokih 

trgovskih verig. Če je bila trgovina v preteklosti odvisna od oddaljenosti od kupca, je danes 

zanjo pomembno zagotavljanje dovoljšnjega prostorskega obsega (parkirna mesta, 

dostopnost…), kar sili trgovska podjetja celo v to, da danes gradijo največje trgovske enote 

izven centrov, na mestnem obrobju (Potočnik 1998a, 12–13, 17–22). Večje trgovske enote pa 

pomenijo tudi manjšanje njihovega števila. V Angliji je bil tako ţe med začetkom 50-ih in 

začetkom 90-ih let videti občuten padec števila trgovskih enot na 1000 prebivalcev z 9,5 na 

6,0. (Potočnik 1998a, 20). V zadnjih 30-ih letih 20. stoletja pa se je ta pojav še stopnjeval, 

tako se je na primer v Italiji število trgovin med leti 1970 in 1990 zmanjšalo kar za 40%, do 

leta 2000 pa še za polovico (Giulietti 2007, 110). Trgovske verige so z ekonomijo velikega 

obsega poleg omogočanja kupcem, da so vse potrebne dobrine široke potrošnje pridobili na 

enem mestu, predvsem izboljšale svoj poloţaj v proizvodno prodajni verigi, najbolj na račun 

dobaviteljev. Če so v preteklosti večji proizvajalci prodajali mnogim manjšim trgovcem ter 

tako imeli glavno besedo v sodelovanju, se je v dobi rasti trgovskih multinacionalk ta proces 

obrnil in velika trgovska podjetja, ki so naročala vse večje količine blaga, postavil v poloţaj 

diktiranja pogojev poslovanja (Dobson in Chakraborty 2008, 356–7; Koç in drugi 2010, 158). 

Trgovina navsezadnje predstavlja edini prodajni kanal, ki dosega širše prebivalstvo in je zato 

ključnega pomena za proizvajalce (Potočnik 2000, 105). Trgovska podjetja so postala v 

kratkem kapitalsko močna in se začela ţe med leti 1970 in 1980 (v ZDA) ter v začetku 90-ih 

(v Evropi) med seboj povezovati na različne načine (zdruţitve, prevzemi, franšizingi…) (Vida 

2002, 30 po Kocjančič 2004, 1). Tako so se predvsem v ZDA in zahodni Evropi od konca 90-

ih let pojavili trgovski mogotci kot so Wal Mart, Rewe, Carrefour, Spar ipd. (Potočnik 1998a, 

21). Ob tem pa so trgovska podjetja so še vedno obdrţala centralizirane nekatere osnovne 

funkcije svojega poslovanja kot so uprava, nabava in skladiščenje. (Potočnik 1998a, 20–1, 25, 

50–1, Porter 2008, 87–8). Informacijska tehnologija je trgovcem omogočila vse bolj 

racionalno vodenje celotnega poslovanja, globalizacija trgovine pa je pospešila njihovo 

ekspanzijo. Hiter razvoj trgovskih verig se je v zadnjih letih razširil po vsem svetu, tudi v 
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manj razvite deţele, čeprav je najvišja koncentracija največjih trgovskih multinacionalk še 

vedno v ZDA in drţavah zahodne Evrope (glej Sliko 2) (Deloitte 2009, 28). 

 

Slika 2: Deleži največjih 250 trgovcev na svetu po regijah/državah 

Vir: Deloitte 2009, 28. 

3.2 Ekspanzija trgovskih verig v Sloveniji 

V Sloveniji se je začelo povezovanje trgovcev nekoliko kasneje kot v razvitem zahodnem 

svetu in sicer po letu 1990, ko je domače trgovsko podjetje Mercator začelo z načrtnim 

širjenjem na podlagi prevzemov in franšizinga. S prevzemom sodobne trgovske poslovne 

prakse, ki narekuje širjenje v obliki večjih trgovskih centrov in centralizacijo vodenja 

trgovske verige, je kasneje sledil tudi drugi največji domači trgovec – Engrotuš. Medtem pa 

so na slovenski trg ţe vstopali tudi tuji trgovski velikani, kot so Spar in E.Leclerc. Enako kot 

v zahodnem svetu se je tudi v Sloveniji začela koncentracija v trgovini na drobno občutno 

višati in dosegla v zadnjem desetletju eno najvišjih stopenj v Evropi (Urad Republike 

Slovenije za varstvo konkurence 2008, 3). Majhni samostojni trgovci so zaradi 

nekonkurenčnosti začeli izumirati ali so jih prevzele večje trgovske verige. Tako so izginila 

trgovska podjetja: Jestvina, Vele, Ţivila Kranj, Oskrba in mnoge manjše privatne trgovine. 

Tisti trgovci, ki so preţiveli, pa so bili prisiljeni stopiti v franšizing bodisi enega ali drugega 

trgovskega velikana, saj so bili drugače na trgu cenovno predragi in potrošnikom nezanimivi. 

Z vstopom v Evropsko unijo pa se je vstop tujih trgovcev na slovenski trg nadaljeval 

predvsem na področju diskontne prodaje. Tako imamo danes več tujih diskontnih trgovskih 

verig kot so Eurospin, Lidl in Hofer. Manjše trgovske enote, ki še niso pod okriljem večjih 

trgovskih podjetij so na odročnih (za trgovske verige nezanimivih) lokacijah in se preţivljajo 
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z oskrbovanjem redkejšega lokalnega prebivalstva, ali so povezane med seboj v večja 

zdruţenja, na podlagi katerih so vsaj deloma konkurenčne velikim trgovskim podjetjem 

(trgovine pod okriljem kmetijsko gozdarskih zadrug ali večjega dobavitelja) (Potočnik 2000, 

106–7). Različne raziskave so pokazale (glej Sliko 3), da si tri največja trgovska podjetja 

skupaj lastijo od vsaj dvotretinjskega do celo več kot 80 % trţnega deleţa v Sloveniji (Vagaja 

2007; Valicon 2007, 11). 

 

Slika 3: Tržni deleži največjih trgovcev v Sloveniji 

Vir: Valicon 2007, 11; Vagaja 2007. 

Na slovenskem trgu deluje precejšnje število večjih in manjših dobaviteljev ter uvoznikov, ki 

oskrbujejo trgovske verige z izdelki široke potrošnje. Njihovi stroški (bodisi proizvodni, 

bodisi uvozno-distribucijski) so precej nefleksibilni, kar pomeni, da se vsako poslabšanje v 

pogojih poslovanja neposredno kaţe v poslovnem izidu podjetja (Pučko in Rozman 1998, 

147–50; Porter 2008, 85).  

Leta 2008 je UVK ob pojavu sumov izkoriščanja trgovcev v škodo dobaviteljev opravil širšo 

raziskavo, v kateri je bilo anketiranih večje število dobaviteljev, ki na slovenskem trgu 

oskrbujejo trgovska podjetja v segmentu trgovine na drobno. Ob razčlenitvi strukture 

prihodkov od prodaje dobaviteljev se je pokazalo, da le ti naredijo v povprečju več kot 96 % 

prodajne realizacije z le štirimi trgovskimi podjetji (Mercator, Spar, Tuš in E.Leclerc) in le 

nekaj manj kot 3 % z vsemi ostalimi odjemalci (glej Preglednico 3) (Urad Republike 

Slovenije za varstvo konkurence 2008, 19-20). 
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Preglednica 3: Struktura prihodkov od prodaje dobaviteljev v prodaji na drobno po 

skupinah trgovskih družb 

Trgovske družbe 2005 2006 2007 

Velike trgovske druţbe: Mercator, Spar, Tuš in E.Leclerc 96,3% 96,4% 96,4% 

Diskontni verigi: Hofer in Lidl  0,2% 0,3% 0,5% 

Druge trgovske druţbe 3,5% 3,3,% 3,2% 

SKUPAJ 100% 100% 100% 

Vir: Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 19-20. 

Kasneje so rezultati raziskave pokazali, da trgovci, v odnosu do dobaviteljev, izkoriščajo 

svojo premoč na več načinov; ti se dotikajo vseh procesov sodelovanja od nabavnih pogojev, 

cen in rabatov do neutemeljenih dodatnih prispevkov ter drugih načinov bodisi finančnega 

izkoriščanja, bodisi izkoriščanja informacij, ki jih imajo dobavitelji pa vse do usklajenega 

delovanja, ki vsebuje večino lastnosti kartelnega dogovarjanja (Urad Republike Slovenije za 

varstvo konkurence 2008, 3–6, 8–9). 
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4 ODNOSI MED TRGOVCI IN DOBAVITELJI 

4.1 Odnosi med trgovci in dobavitelji na splošno 

Odnose med trgovci in dobavitelji sestavlja več različnih faktorjev na različnih ravneh. 

Njihovo sodelovanje se začne z analizo potreb končnih kupcev. Tako proizvajalec/distributer 

kot trgovec stremita k oblikovanju take ponudbe, ki bo najbolj zadovoljevala končnega 

potrošnika (Dolinšek in Rozman 2006, 64–65 in 75–78; Kračun in Festić 2006, 92). Naloga 

proizvajalca je, da tak produkt razvije in ga nato karseda učinkovito proda po različnih 

prodajnih kanalih (bodisi direktno končnemu kupcu, bodisi trgovcu ali preko različnih 

distributerjev). Naloga distributerja/uvoznika je, da tak produkt poišče na trgu in ga uspešno 

preproda direktno potrošniku ali trgovcu. V praksi proizvajalci in distributerji, ki trgujejo z 

artikli široke potrošnje, ponujajo večino svojega blaga končnim potrošnikom skozi trgovino 

na drobno. »/Le ta namreč/ vsebuje vse dejavnosti, potrebne za prodajo blaga in storitev 

končnim porabnikom za njihovo osebno porabo« (Potočnik 2000, 105).  Trgovec spremlja 

potrebe potrošnikov in v lastno ponudbo sprejema čim bolj primerne artikle, s katerimi bo v 

določenem obdobju najbolje izkoristil svoje prodajne površine in z njimi ustvaril največji 

promet. Potočnik (2000, 107) zato pravi, da so najpomembnejše odločitve trgovcev na drobno 

naslednje: 

- odločitve o sortimentu in nabavi izdelkov, 

- odločitve o storitvah in vzdušju v prodajalni, 

- odločitve o ceni izdelkov, 

- odločitve o trţnem komuniciranju, 

- odločitve o lokaciji in velikosti posamezne prodajalne. 

V teoriji naj bi trgovska podjetja tudi sama iskala primerne asortimane in navezovala stike z 

dobavitelji (Završnik 2004, 59–67), vendar jim je v praksi dandanes tako iskanje skorajda 

odveč, saj pri večini dobrin končni porabniki nimajo posebnih preferenc do ene ali druge 

blagovne znamke (v nadaljevanju BZ), niti do dobaviteljev. Le ti prihajajo k trgovcem s 

ponudbami a jih je toliko, da imajo trgovci skorajda le še funkcijo izbire med njimi (Mills 

2003, 147). Prva faza takega izbora so razlogi za iskanje novega dobavitelja ali novega 

produkta. Završnik (2004, 55) med glavnimi razlogi za iskanje in izbiranje dobavitelja s strani 

trgovca navaja: 

- Dobavitelj preneha poslovati oziroma izdelovati določene nabavne dobrine. 

- Cene vhodnih materialov se nenormalno povečajo. 

- Kakovost materialov lahko pade na nesprejemljivo raven. 

- Dobavitelj ne more tehnološko slediti zahtevam kupca (zastarela tehnologija). 

- Podjetje lahko doda svoji ponudbi nov izdelek, kar lahko zahteva nakup dodatnih 

nabavnih dobrin, ki jih dobavitelj nima v svojem proizvodnem programu, zato je potrebna 

nabava pri drugem dobavitelju. 



Odnosi med trgovci in dobavitelji 

13 

Ob tem Završnik (prav tam) dodaja, da na obseg iskanja vplivajo še naslednji dejavniki: 

- stopnja zadovoljstva z dobavitelji, 

- spremembe v zahtevah končnega potrošnika, 

- moţnost finančnih prihrankov, 

- tehnološke izboljšave v proizvajalnih procesih, 

- izboljšane storitvene ugodnosti alternativnih dobaviteljev, 

- spremembe v izdelčnih zahtevah vključno s potrebo po novi opremi. 

Ko se pojavijo razlogi za iskanje novega dobavitelja, trgovci začnejo s postopkom izbire 

dobaviteljev po določenih kriterijih. Potočnik (2001, 200) določa kriterije izbire v naslednjih 

točkah: 

- dobičkonosnost in obseg prodaje (odločilna kriterija, ostali kriteriji bodo določali 

uspešnost le teh), 

- sortiment, 

- vrednost za porabnika, 

- potrebna predstavitvena promocija, 

- značilnosti dobavitelja, 

- zanesljivost, 

- cene in popusti, 

- zahteve glede fizične distribucije. 

Trgovci upoštevajo poleg teh kriterijev ţe v fazi izbire tudi lastnosti dobavitelja, ki bodo 

vplivale na odnos trgovec – dobavitelj. Med take lastnosti spadajo predvsem velikost 

dobavitelja in količine, ki jih trgovec dobavlja od njega. Prednosti velikega dobavitelja so 

predvsem v tem, da lahko vedno zagotavlja dovoljšnje količine blaga in se praviloma 

posluţuje naprednejših proizvodnih tehnologij. Tak dobavitelj pa predstavlja tudi pretnjo 

odvisnosti od njega, saj se dobavitelj, ki ima sklenjeno pogodbo za dobavljanje širokega 

asortimana trgovcu, zaveda svoje moči. Zamenjava takega dobavitelja je teţja in v kratkem 

času ter brez stroškov teţko izvedljiva. Manjši dobavitelj je hitro zamenljiv in lahko 

obvladljiv v medsebojnih odnosih, vendar morda ni zmoţen zadovoljevati vseh potreb trgovca 

(količine blaga, zahteve po spremembah v asortimanu ipd.) (Potočnik 1998b, 62–4). Po 

mnenju Završnika (2004, 74–5) mora trgovec pri izbiri dobavitelja upoštevati še ali dobavitelj 

posluje tudi s konkurenčnimi trgovci ter na kakšen način, saj obstaja moţnost prenašanja 

know-how-a h konkurenci. Dobavitelji pa so v veliki meri tudi koristen vir informacij. 

Trgovci lahko pridobijo od dobaviteljev razne koristne podatke o cenah (tako nabavnih kot 

maloprodajnih), pogojih poslovanja in poslovnih praksah pri konkurenčnih trgovcih, sluţijo 

pa lahko celo kot prenašalec informacij med enim in drugim trgovskim podjetjem. V tem 

primeru trgovci lahko komunicirajo preko dobavitelja in celo vzpostavljajo razne dogovore, ki 

imajo v skrajnem primeru tudi sestavine kartelnega dogovarjanja (Whelan 2009, 823–6). 

Trgovci primeru obravnavanega trga z visoko koncentracijo, svojo pogajalsko moč koristijo 
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preteţno z dvema ciljema: » (a) doseganje najniţjih moţnih cen dobaviteljev za dobavo blaga, 

(b) obvladovanje pogojev poslovanja /…/« (Dobson in Chakraborty 2008, 349). 

Dobavitelji se (za razliko od trgovcev) ne posluţujejo tako razdelanih kriterijev izbora 

odjemalcev lastnega blaga, saj so načeloma vsi kupci na trgu zanimivi in hkrati vsi 

predstavljajo priloţnost širitve prodajnih poti ter povečanja lastnega trţnega deleţa. Izbor je 

tako omejen predvsem na ciljne končne kupce. Visoko kakovostnega produkta ali odmevnejše 

blagovne znamke morda dobavitelj ne ţeli pozicionirati v diskontne verige in trgovske enote s 

cenenim blagom (vendar v tem primeru ponavadi ţe trgovec ne sprejme takega asortimana 

zaradi previsoke cene in različne cenovne strategije). Ko proizvajalec ali distributer določi 

ciljno skupino kupcev, se poda v iskanje trţnih poti in svojo ponudbo predstavi trgovcem, ki 

imajo dostop do končnih potrošnikov. Cilji dobavitelja so precej podobni ciljem trgovca, tj. 

karseda povečati prodajni obseg in pri tem obdrţati čim višje marţe.  

Strokovnjaki v veliki meri poudarjajo pomen dobrega sodelovanja in tesnih odnosov med 

trgovci in dobavitelji kot inštrument za dosego boljših poslovnih rezultatov obojih. Tako sta 

Hutt in Speh (2001, 89 po Cerar 2008, 19–20) določila tri vrste odnosov med dobavitelji in 

trgovci kot je razvidno iz Slike 4. 

 

Slika 4: Vrsta odnosov med trgovcem in dobaviteljem 

Vir: Hutt in Speh 2001, 89 po Cerar 2008, 20). 

Študije namreč kaţejo, da so poslovni rezultati obeh vpletenih organizacij pri tesnejšem 

sodelovanju boljši. Teţave se rešujejo hitreje, procesi so bolj rutinski in racionalnejše 

izvedeni. Še posebej pa je pomemben odprt tok informacij in medsebojno zaupanje; vse to 

lajša tekoče poslovanje (De Ruyter in Semeijn 2002, 403–5; Cavusgil in drugi 2008, 117). 

Raziskave so pokazale, da je tak tip sodelovanja zelo oteţen v primeru, ko ima ena od 

sodelujočih strani očitno pogajalsko premoč. Čeprav se poslovni rezultati nekoliko izboljšajo, 

podrejena stran (v tem primeru dobavitelj) vedno izraţa nezadovoljstvo s poloţajem v 

poslovni navezi. Kot razloge za to pa navaja, da iz takega načina sodelovanja dejansko največ 

Transakcijska izmenjava Izmenjava dodane 

vrednosti 

Sodelovalna izmenjava 

Anonimne 

transakcije/avtomatski 

nakupi 

Popolno sodelovanje in 

integracija med 

partnerjema 
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pridobi trgovec in da so pridobljene koristi neenakomerno porazdeljene med partnerjema. 

Táko nezadovoljstvo vselej ogroţa odnose med organizacijami; te so zato zelo previdne pri 

odločanju o takem načinu sodelovanja (Corsten in Kumar 2005, 90–1). 

4.2 Odnosi med trgovci in dobavitelji v Sloveniji 

Kljub kontinuiranemu zaostrovanju razmer med trgovci in njihovimi dobavitelji na 

Slovenskem, je bila problematika neenakovrednih poloţajev v poslovanju med obema 

skupinama vse do konca leta 2007 precej izolirana. Reševanje tovrstnih tem je bilo omejeno 

na subjekte, ki so bili neposredno vpleteni v verigi dobavitelj - odjemalec v panogi trgovine z 

artikli široke potrošnje. Konec leta 2007 pa se je ob pojavu globalne podraţitve kmetijskih 

surovin (sprva ţita, nato še ostalih) začela problematika razmer v trgovini široke potrošnje 

pojavljati v javnosti. Nenadne visoke podraţitve maloprodajnih cen osnovnih potrebščin kot 

sta kruh in meso so v javnosti odmevale do take mere, da se je tako medijska kot politična 

sfera lotila iskanja razlogov skoka cen. Motivacija za začetek reševanja spornih situacij v 

segmentu trgovine v Sloveniji je bila, po besedah Bogomirja Kovača iz Ekonomske fakultete, 

namreč »/…/ veliko bolj politična kot ekonomska. /…/ Problem je očitno nastal šele tedaj, ko 

se je zganila javnost zaradi visokih napovedanih podraţitev hrane in storitev, ki neposredno 

prizadenejo vsakdanjega potrošnika kot povprečnega volivca in kajpada tudi inflacijske 

indekse.« (Marn 2007). Ker so trgovci skok maloprodajnih cen opravičevali z dvigom 

nabavnih cen dobaviteljev (Ţurnal24.si 2008; Marn 2007), tj. ţivilsko predelovalnih podjetij 

in ditributerjev, so se slednji nemudoma ubranili in svoj minimalni dvig nabavnih cen 

(posledica dviga cen surovin na svetovnih trgih) javno objavili. Razkorak med dvigom 

nabavnih in maloprodajnih cen je jasno kazal na določene nepravilnosti v cenovni strukturi 

izdelkov, kar je sproţilo podrobne analize marţ, ki te cene sestavljajo. Iskanja udeleţenca 

proizvodno-prodajne verige, ki si lasti najvišji deleţ v končni ceni, so se lotili tako mediji 

(Delo.si 2007; Siol.net 2008; 24ur.com 2008; Rtvslo.si 2008) kot drţava. Ta je preko UVK 

opravila še obseţnejšo analizo, ki je zajemala poleg problematike cen tudi presojo vseh 

ostalih dejavnikov, prisotnih v odnosih med trgovci in dobavitelji (Urad Republike Slovenije 

za varstvo konkurence 2008). Rezultati analize so pokazali, da se pogajalska premoč večjih 

trgovskih podjetij odraţa na skorajda vseh ravneh poslovanja z dobavitelji. Na podlagi teh 

rezultatov je UVK leta 2009 sklenil vsaj delno urediti medorganizacijski trg v segmentu 

trgovine z artikli široke potrošnje. Večja trgovska podjetja, pri katerih je bil potrjen sum 

kršitve 9. člena
1
 Zakona o preprečevanju omejitve konkurence (ZPOmK-1) in 82. člena

2
 

pogodbe Evropske skupnosti (Prečiščena različica pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 

2006), je prisilil v pripravo in podpis zavez (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 

                                                 
1
 9. člen ZPOmK-1: Prepoved zlorabe prevladujočega poloţaja 

2
 82. člen pogodbe ES: Prepoved zlorabe prevladujočega poloţaja enega ali več podjetij na skupnem 

trgu ali njegovem znatnem delu, v kolikor bi lahko prizadela trgovino med drţavami članicami. 
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2009a, za celoten seznam zavez glej Prilogo 1), ki naj bi občutno izboljšale poloţaj 

dobaviteljev na trgu z visoko koncentracijo trgovskih podjetij (Svenšek 2009). Zaveze je sicer 

pripravila druţba Mercator, d. d., vendar so jih podpisala vsa tri največja trgovska podjetja v 

Sloveniji (tudi Spar Slovenija, d. o. o. in Engrotuš, d. d.) (Urad Republike Slovenije za 

varstvo konkurence 2009b – glej Prilogo 2; Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 

2009c – glej Prilogo 3). 

Za boljši in natančnejši prikaz trenutnega stanja v odnosih med trgovci in dobavitelji v 

trgovini z artikli široke potrošnje v Sloveniji sem v empiričnem delu uporabil poleg dognanj 

iz dostopnih dokumentov, ki raziskujejo omenjeno tematiko, tudi informacije, pridobljene z 

intervjuji. Opravljeni so bili s predstavniki dobaviteljev, ki trenutno zasedajo ali so v 

preteklosti zasedali poloţaje, na katerih so bili zadolţeni za stik s trgovskimi podjetji in 

krojenje odnosov (poslovnih in neformalnih) z njimi. Med drugim bom pridobljene 

informacije in podatke primerjal s podatki pridobljenimi z analizo UVK iz leta 2008 in skušal 

ugotoviti, ali se je stanje v odnosih med trgovci in dobavitelji v Sloveniji v zadnjih letih po 

ukrepih in s podpisom zavez spremenilo, ter v kolikšni meri. 
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5 PREGLED KRITIČNIH TOČK V ODNOSIH MED TRGOVCI IN DOBAVITELJI 

V SLOVENIJI 

Za pridobivanje aktualnejših in verodostojnih informacij o tem, v katerih točkah in zakaj 

prihaja najpogosteje do sporov med trgovci in dobavitelji na slovenskem trgu, sem se odločil 

opraviti intervjuje s predstavniki podjetij, ki večino svojih poslov opravlja prav s trgovci z 

največjimi trţnimi deleţi v segmentu trgovine z artikli široke potrošnje. Ugotovitve sem 

razdelal in jih predstavljam v nadaljevanju. 

5.1 Podatki o intervjuvancih  

Intervjuval sem pet predstavnikov različnih podjetij, ki delujejo na slovenskem trgu kot 

dobavitelji trgovskim podjetjem. Intervju pol-strukturiranega tipa je bil povsem anonimen, saj 

se dobavitelji neradi izpostavljajo, ko gre za opisovanje poslovnih odnosov z lastnimi 

odjemalci. Kljub temu, da so nekateri predstavniki bili pripravljeni sodelovati tudi v primeru, 

da bi intervju ne bil anonimen, sem ocenil, da bodo odgovori bolj objektivni, če ostanejo 

imena predstavnikov in podjetij neznana. Vsi intervjuvanci delajo v podjetjih, ki ponujajo 

artikle v segmentu ţivil. Podjetja se med seboj razlikujejo po velikosti in dejavnosti. Dve 

podjetji spadata v kategorijo večjih organizacij (z nad 250 zaposlenimi), eno podjetje v 

kategorijo srednje velikih organizacij (z do 250 zaposlenimi), eno v kategorijo majhnih 

organizacij (z do 50 zaposlenimi), eno podjetje pa je kategorizirano kot mikro organizacija (z 

do 10 zaposlenimi). Tri organizacije spadajo med proizvodno-predelovalna podjetja, dve pa 

med uvozno-distributerska; med njima je tudi eno iz tujine (italijansko podjetje). V 

Preglednici 4 navajam delovne poloţaje intervjuvanih oseb ter kategorije podjetij, v katerih so 

zaposleni. 

  



Pregled kritičnih točk v odnosih med trgovci in dobavitelji v Sloveniji 

18 

Preglednica 4: Nazivi intervjuvancev in kategorije organizacij kjer so zaposleni 

Trenutni/bivši položaj 

intervjuvane osebe v 

podjetju 

Dejavnost podjetja 
Velikost 

organizacije 

Poimenovanje 

dobavitelja v 

nadaljevanju 

Vodja ključnih kupcev 
Ţivilsko predelovalna 

industrija/Proizvodno podjetje 
Velika druţba Dobavitelj A 

Vodja ključnih kupcev 
Ţivilsko predelovalna 

industrija/Proizvodno podjetje 
Velika druţba Dobavitelj B 

Vodja prodaje 
Proizvodno 

podjetje/Uvoznik/Distributer 

Srednje velika 

druţba 
Dobavitelj C 

Vodja prodaje Uvoznik Majhna druţba Dobavitelj D 

Direktor Uvoznik/Distributer Mikro druţba Dobavitelj E 

Na vprašanje, ali so bili posredno ali neposredno vključeni v postopkih  pogajanj z odjemalci, 

v sklepanje pogodb in usklajevanje pogojev poslovanja ter koliko let izkušenj imajo na takih 

in podobnih poloţajih, so vsi intervjuvanci odgovorili, da so bili neposredno vključeni v 

razgovore s trgovci. Vsi intervjuvanci imajo več kot deset let izkušenj na podobnih poloţajih, 

trije od petih pa celo več kot petnajstletne izkušnje.  

Vsi intervjuvani so vnaprej dobili vprašalnik (glej Prilogo 4), ki so ga izpolnili sami ter vrnili, 

preden sem z vsakim posebej opravil intervju. Odgovori iz vprašalnika naj bi sluţili le boljši 

pripravi pogovorov, vendar so kasneje, ob primerjavi z odgovori iz osebnih srečanj, ţe 

nakazali določeno stopnjo zaostrenosti odnosov med trgovci in dobavitelji na slovenskem 

trgu. Vprašalniki so namreč bili posredovani in vrnjeni preteţno v elektronski obliki, v nekaj 

primerih celo z uporabo sluţbenih naslovov elektronske pošte, kar je privedlo do tega, da so 

bili odgovori precej splošni. Iz njih se je dalo razbrati celo, da so odnosi s trgovci dobri ter da 

je medsebojno sodelovanje enakopravno, pogoji poslovanja pa določeni obojestransko, pri 

čemer obe strani sklepata kompromise in iščeta skupni jezik. Ob podrobnejši obravnavi istih 

vsebinskih točk v osebnih pogovorih pa je prišlo do velikih razkorakov med odgovori na 

enaka ali podobna vprašanja. Razlog za to najdemo v nelagodju intervjuvancev pri podajanju 

kritičnih mnenj o poslovanju s trgovci v pisni obliki, ali bolje rečeno na način, ki ima 

formalne lastnosti, četudi je bil vprašalnik anonimen in so bili vsi vnaprej obveščeni, da gre za 

zbir informacij, ki sluţijo ustvarjanju diplomskega dela. Pazljivost pri pisnih odgovorih 

predstavnikov dobaviteljev in nezmoţnost vzpostavitve stikov s predstavniki trgovcev na 

temo odnosov in načina poslovanja z lastnimi dobavitelji pa kaţeta na dejstvo, da je zaupanje 

med prvimi in drugimi v segmentu trgovine široke potrošnje v Sloveniji precej omejeno.  

Intervjuvanci so pred diskusijo o podrobnostih pogojev poslovanja s trgovci navedli število 

kupcev, s katerimi podjetje, za katerega delajo, posluje, ter na splošno opisali vrsto odnosov, 

ki jih imajo z njimi (glej Preglednico 5).  
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Preglednica 5: Število kupcev s katerimi posluje dobavitelj 

Dobavitelj Število kupcev 

dobavitelja 

(cca) 

A 100 

B 2000
3
 

C 10 

D 5
4
 

E 5 

Na vprašanje, ali se skozi čas število kupcev povečuje ali zmanjšuje, so bili odgovori enotni. 

Vsi so poudarili, da se je v zadnjem desetletju (predvsem med leti 2000 in 2005), število 

odjemalcev drastično zmanjšalo, saj so se v tem času s prevzemi manjših trgovskih verig in 

mnogih privatnih trgovin oblikovali le trije veliki trgovci, ki imajo na tak ali drugačen način 

pod okriljem večino trgovskih enot na Slovenskem. Poleg tistih prevzetih lastniško, je namreč 

še veliko manjših, ki so bile zaradi spremenjenih razmer na trgu in nezmoţnosti konkurenčnih 

cen v primerjavi z velikimi trgovskimi verigami, primorane z njimi stopiti v franšizing 

Potočnik 2000, 106–7). Tako se je število odjemalcev nekega dobavitelja lahko v kratkem 

času ne le razpolovilo, temveč dobesedno zdesetkalo. Med odgovori je zaslediti: 

- »Število odjemalcev se je zmanjšalo za vsaj 40%.« 

- »Sedaj imamo le še tretjino kupcev v primerjavi s preteklim stanjem, čeprav je obseg 

prodaje enak ali celo večji.« 

- »Prej jih je bilo (kupcev) več, potem jih je prevzel Mercator. Obseg prodaje je isti, pogoji 

pa so se poslabšali.« 

Čeprav bi se sprva dalo sklepati, da tak pojav poenostavi poslovanje dobaviteljev, ki sedaj 

komunicirajo z le nekaj kupci v primerjavi s kompleksnim obvladovanjem poslovanja z 

velikim številom odjemalcev, so vsi intervjuvanci izrazili ţeljo po ponovni vzpostavitvi stanja 

pred spremembami. Kot glavne razloge za to navajajo: 

- »Laţje je bilo delati z večjim številom manjših trgovcev.« 

- »Ko je bilo več manjših kupcev, so bili odnosi veliko bolj osebni in zato boljši«. 

- »Zdruţevanje je skoncentriralo moč trgovcev, ki jo praviloma tudi uveljavljajo.« 

- »Spremembe niso prinesle boljšega poslovnega izida, le ta se je poslabšal, ker so se naše 

cene zaradi pritiska kupcev zniţale.« 

- »Prej se je dalo vse zmeniti, danes pa teţko pridemo sploh do sestanka.« 

                                                 
3
 V število odjemalcev niso všteti le tisti v segmentu trgovine. Podjetje namreč prodaja tudi sveţ kruh 

in ima zato tudi večje število manjših odjemalcev (privatnikov), med katerimi so tudi pekarne ipd. 
4
 Podjetje ima v splošnem veliko več odjemalcev, vendar so za obravnavanje problematike 

diplomskega dela relevantni le odjemalci, prisotni na slovenskem trgu. Večino svojih poslov opravi 

dobavitelj v tujini (podjetje je registrirano v Italiji). 
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Ob vprašanju, kakšni so v splošnem odnosi s trgovskimi podjetji in kaj vpliva nanje, so vsi 

kot glavni dejavnik izpostavili velikost trgovskega podjetja in količino prometa, ki ga z 

določenim trgovcem opravi dobavitelj. Med sekundarnimi dejavniki pa so bili našteti še: 

- dobro ime in prepoznavnost BZ, ki ju ponuja dobavitelj, pri čemer lahko končnemu 

potrošniku zanimiva BZ izboljša poloţaj dobavitelja v razmerju s trgovcem, 

- velikost, izvor in tradicija dobavitelja; pri tem so večji in bolj razpoznavni domači 

dobavitelji (predvsem proizvajalci) zaradi splošne narodne zavesti javnosti v prednosti, 

čeprav vsi izprašani poudarjajo, da so ob vse širši globalizaciji trga, te prednosti danes ţe 

zanemarljive, 

- osebne in prijateljske vezi med predstavnikoma dobavitelja in trgovca. 

Ob zadnjem dejavniku pa je zanimivo, da so kar trije od petih intervjuvancev poudarili, da je 

potrebno ločevati poslovne pogoje od poslovnih odnosov. Pogoji naj bi bili namreč vedno 

vezani na medsebojni promet med podjetjema, odnosi pa vplivajo na obseţnost tega prometa. 

Ob tem dodajajo, da je ţe ena sama prijateljska naveza z vodjo nabave (ali še višjim 

predstavnikom) trgovskega podjetja lahko ključnega pomena pri plasiranju produktov 

dobavitelja v prodajno mreţo. Kljub temu, da taka praksa sklepanj pogodb ni sporna, je po 

mnenju dobaviteljev sporno dejstvo, da se nemalokrat na podlagi osebnih odnosov med 

trgovcem in dobaviteljem, na policah prodajaln pojavljajo draţji in manj kakovostni produkti, 

kot bi jih sicer lahko trgovsko podjetje pridobilo pri konkurenčnem proizvajalcu ali 

distributerju. Ob tem pa se vsi predstavniki dobaviteljev zavedajo, da načela svobodne 

trgovine ne predvidevajo nikakršnih omejitev pri izboru poslovnih partnerjev in se zato nihče 

od njih ne more sklicevati na kršitve kakršnih koli pravil ali zakonov, temveč le na 

neracionalno razpolaganje z razpoloţljivimi viri na trgu. 

Za boljše razumevanje trenutnega stanja so intervjuvanci navedli razčlembo skupnega 

prometa podjetja po posameznih trgovskih verigah. Iz take razčlembe je namreč takoj vidno, 

ali je v kupo-prodajnem odnosu katera od strank v prevladujočem ali odvisnem poloţaju. 

V Preglednici 6 prikazujem deleţe skupne realizacije dobaviteljskih podjetij intervjuvancev 

po trgovskih verigah. 
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Preglednica 6: Struktura prihodkov od prodaje dobaviteljev v prodaji na drobno po 

trgovskih verigah 

 
Dobavitelji (deleţ prihodkov od prodaje 

dobaviteljev v %) 

Trgovske verige A B C D E 

Poslovni sistem Mercator, d. d. 45 40 46 80 70 

Spar, d. o. o. 20 20 6 10 20 

Engrotuš, d. d. 18 20 28 / / 

E.Leclerc 5 2 1 5 5 

Diskontne trgovine Lidl, Hofer, Eurospin / 5 / / / 

Drugi kupci 12 13 19 5 5 

SKUPAJ 100 100 100 100 100 

Iz zbranih podatkov je vidno, da vsi intervjuvani dobavitelji opravijo večinski del svojega 

prometa z le dvema ali s tremi trgovci, kar jih nedvomno postavlja v poloţaj močne 

odvisnosti od njih. Mercator, kot največja in najbolj razširjena trgovska veriga v Sloveniji, 

prav vsem od izprašanih dobaviteljev predstavlja najmanj 40 % deleţ celotne prodajne 

realizacije, nekaterim pa še mnogo več. Med dobavitelji pa so tudi taki, ki imajo celotno (ali 

večinsko) realizacijo razprto le med dvema verigama, kar pomeni, da je tak dobavitelj 

popolnoma odvisen od obeh. Konec sodelovanja z eno od večjih verig tako predstavlja 

dobavitelju neznosen izpad prodaje, ki ga zaradi stanja na trgu visoke koncentracije trgovcev 

ne more nadomestiti nikjer drugje, ker poleg največjih treh trgovcev z izdelki vsakdanje rabe, 

ni drugih primernih prodajnih kanalov. Vse ostale manjše trgovske verige in privatne trgovine 

skupaj še vedno ne predstavljajo dovoljšnjega obsega, da bi lahko konkurirale nabavnim 

količinam trgovskih velikanov (Valicon 2007, 11; Vagaja 2007). Istočasno moramo vedeti, da 

ima vsaka trgovska veriga veliko število dobaviteljev in le za redkokateri produkt nima ţe v 

ponudbi ali vsaj v rezervi njegovega substituta. 

V nadaljevanju so podrobneje obdelani pogoji poslovanja, ki so plod pogajanj med trgovci in 

dobavitelji. Ker pogajalska moč ni enakomerno razporejena med obema stranema, so 

pogodbe, ki jih določajo, mnogokrat enostransko pogojene, pogodbena določila pa pogosto 

niso po godu vsem podpisnikom. Iz opravljenih intervjujev in pregleda razpoloţljivih virov, 

ki obravnavajo problematiko zaostrenih odnosov med trgovci in dobavitelji v Sloveniji 

ugotavljam, da lahko glavne vzroke sporov med obema stranema strnem v dve kategoriji. 

Prva so pogoji poslovanja, druga pa pojav in širitev trgovskih blagovnih znamk ter vse 

posledice tega pojava. 
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5.2 Pogoji poslovanja 

Med osnovne pogoje poslovanja, ki jih določa pogodba, sklenjena med dobaviteljem in 

trgovcem, sodijo: 

- plačilni roki, 

- cene in cenovna politika, 

- rabati in super rabati, 

- popusti in pogoji, povezani s promocijo in pospeševanjem prodaje, 

- drugi pogoji. 

Ob obravnavanju navedenih točk pa bodo omenjene tudi druge zahteve in dolţnosti 

dobaviteljev, ki niso jasno definirane v pogodbah, ali jih celo ni v njih. 

5.2.1 Sklenitev pogodbe 

Pogodbe, sklenjene med podjetji v segmentu, ki jih obravnava diplomsko delo, ureja Zakon o 

obligacijskih razmerjih ali bolj natančno Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ), pri čemer 

je pogodba opredeljena kot sporazum med dvema ali več strankami, v kateremu pogodbene 

stranke opredelijo medsebojne pravice in obveznosti (Pogodba.net 2011). OZ vsebuje poleg 

vseh sestavin pogodb in pogodbenih razmerij tudi nekaj temeljnih načel, ki veljajo za vsa 

obligacijska razmerja. V sklopu obravnavane tematike je smiselno omeniti vsaj nekatera med 

njimi: 

- Prosto urejanje obligacijskih razmerij, ki pravi, da »/u/deleţenci prosto urejajo 

obligacijska razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali 

z moralnimi načeli« (Obligacijski zakonik, 3. čl.). 

- Enakopravnost udeleţencev v obligacijskih razmerjih, ki pravi, da so »/u/deleţenci v 

obligacijskem razmerju /…/ enakopravni« (Obligacijski zakonik, 4. čl). 

- Načelo vestnosti in poštenja, ki pravi, da »/p/ri sklepanju obligacijskih razmerij in pri 

izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh razmerij morajo udeleţenci 

spoštovati načelo vestnosti in poštenja. Udeleţenci v obligacijskih razmerjih morajo v 

prometu ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji« (Obligacijski zakonik, 5. čl). 

- Prepoved povzročanja škode, ki pravi, da je »/v/sak /…/ dolţan vzdrţati se ravnanja, s 

katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo« (Obligacijski zakonik, 10. čl). 

- Poslovni običaji, uzance, praksa, ki pravi, da se »/v/ obligacijskih razmerjih gospodarskih 

subjektov /…/ za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo poslovni 

običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med strankama« (Obligacijski zakonik, 12. čl). 

Sodelovanje med trgovcem in dobaviteljem se začne s predstavitvenim sestankom. 

Predstavnik dobaviteljskega podjetja predstavi svojo ponudbo vodji nabave ali nabavnemu 

referentu (odvisno od velikosti in pomembnosti dobavitelja) trgovskega podjetja, ki je 

pristojen za izbiro in sklenitev pogodb z novimi dobavitelji (Završnik 2004, 56–7). Če 
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dobaviteljeva ponudba ustreza potrebam trgovskega podjetja, se predstavniki dogovorijo o 

sklenitvi pogodbe, ki vsebuje vse dolţnosti in pravice obeh strani in določa poslovni odnos 

med njima.  

Raziskava UVK iz leta 2008 in ugotovitve iz intervjujev, ki sem jih opravljal v letu 2011 

kaţejo na to, da so pogodbe med trgovci in dobavitelji v trgovini široke potrošnje v Sloveniji 

še vedno preteţno enoletne ali pogodbe za nedoločen čas. En od intervjuvanih navaja sicer 

tudi dvoletne in štiriletne pogodbe pri čemer pa vsi udeleţenci potrjujejo, da se ne glede na 

trajanje pogodbe, prodajni pogoji sklepajo letno. Nihče ne posluje s trgovskimi podjetji na 

podlagi ustnega dogovora ali drugih vrst dogovorov.  

Intervjuvanci so ob vprašanju o opisu sklepanja pogodbenih točk enotno odgovorili, da se 

postopek sklepanja pogodb bistveno razlikuje glede na odjemalca, s katerim pogodbo 

sklepajo. Dobavitelji, ki poslujejo tudi z manjšimi trgovskimi podjetji, so namreč povedali, da 

so pogodbe s slednjimi veliko bolj enostavne od pogodb, ki določajo poslovna razmerja z 

večjimi trgovci. Razlika pa ni le v vsebini poslovnih pogojev, temveč tudi v načinu določanja 

le-teh. Manjši odjemalci se namreč, po besedah dobaviteljev, dogovarjajo s predstavniki 

prodajalcev o različnih točkah v pogodbi, kar privede do končnega rezultata - pogodbe, ki sta 

jo sporazumno sestavljali obe pogodbeni stranki. Take pogodbe pa ponavadi vsebujejo le 

osnovne točke, brez katerih se poslovnega razmerja ne da opredeliti. Te so: 

- opredelitev obeh pogodbenih strank (dolţnosti in pravice), 

- predmet pogodbe, 

- cene in rabati, 

- super rabati, vezani na realizacijo, 

- dobavni pogoji, 

- plačilni roki. 

Vse ostalo pa je, po izjavah intervjuvancev, v razmerju z manjšimi trgovskimi podjetji stvar 

sprotnih dogovorov znotraj rednih poslovnih aktivnosti. 

Pogodbe, sklenjene z večjimi trgovskimi verigami, so obseţnejše in kompleksnejše. Poleg 

osnovnih elementov vsebujejo še kup pod-alinej in klavzul. Tako na primer dobavitelji 

poročajo še o: 

- fiksnih super rabatih, 

- pogojih, vezanih na pospeševanje prodaje in promocijo, 

- pogojih oglaševanja, 

- vnaprej določenem zahtevanem številu akcij in projektov, 

- penalih za različna neizpolnjevanja dolţnosti dobavitelja, 

- posebnih privilegijih pri plačilnih rokih (posebni cassa sconto popusti), 

- ter drugih pogojih, ki se razlikujejo od trgovca do trgovca. 
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Ob dodatnih pogojih pa dobavitelji najbolj toţijo glede načina zastavljanja pogodb s 

trgovskimi velikani. Prav vsi intervjuvanci so namreč potrdili, da je sklepanje pogodb s tremi 

največjimi trgovci v Sloveniji skorajda enostransko pogojeno ter da se ţe v tej fazi partnerstva 

jasno pokaţe premoč odjemalca. Dobavitelj dobi včasih pogodbo v podpis ţe pripravljeno in 

brez moţnosti za večje spremembe ali prilagoditve, čeprav taka pogodba vsebuje tudi 

določila, ki se jih ţe po načelih dobre poslovne prakse ne da ali ne more določati enostransko. 

Točke, v katerih je enostransko določanje pogojev, po mnenju dobaviteljev neetično in v 

nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, so: 

- plačilni roki, 

- komercialni prispevki, 

- določanje stopenj in pogojev, vezanih na rabate in super rabate, 

- cene in cenovna politika (včasih), 

- humanitarni in sponzorski prispevki, 

- drugi pogoji. 

Na vprašanje, kakšne moţnosti ima dobavitelj ob nestrinjanju s pogoji v pogodbi (ne glede na 

to ali je to prvi podpis ali le letno usklajevanje pogojev), ki mu jo predloţi večja trgovska 

veriga, so bili odgovori precej podobni: 

- »Dobavitelj nima nobenih drugih moţnosti. Podpiše ali pa ne.« 

- »Zamenjajo te s konkurenčnim asortimanom, ti si pa izgubil pol trga.« 

- »Dobavitelj reskira krčenje sortimenta, manjši dobavitelji tudi prekinitev sodelovanja.« 

- »Lahko imaš teţave s pozicioniranjem svojih produktov, kar se hitro pozna tudi na 

prodaji.« 

- »Lahko se slikaš.« 

Večina posledic (oz. sankcij), ki doletijo dobavitelja, ki ne sprejme postavljenih pogojev, po 

navedbah intervjuvancev, sicer ni jasno zavedenih v pogodbah, vendar so  »vsem jasne«. 

Dodajajo pa, da se tudi v nadaljnjem sprotnem sodelovanju v odnosu med velikim trgovcem 

in dobaviteljem tovrstne prakse bistveno ne spremenijo. Naj omenim še, da so v primerjavi z 

analizo UVK iz leta 2008, odgovori dobaviteljev še vedno precej podobni, iz česar lahko 

sklepam, da se na področju pogodb, pogodbenih točk in v postopku sklepanja le teh, poslovna 

praksa v odnosih med trgovci in dobavitelji v trgovini široke potrošnje v Sloveniji ni bistveno 

spremenila.  

5.2.2 Plačilni roki 

Plačilni roki so ena ključnih točk vsake pogodbe o poslovanju in opredeljujejo »/…/ skrajni 

rok oziroma dan, ko mora kupec celotni znesek računa nakazati na transakcijski račun 

/prodajalca/« (Litostroj 2006, 5. čl 1. odstavek). Plačilne roke med gospodarskimi subjekti 

ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), ki v 5. členu določa da: 
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(1) Plačilni rok med gospodarskimi subjekti ne sme biti daljši od 60 dni. 

Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 a ne daljši od 120 dni, 

če je dolţina roka dogovorjena v pisni obliki in če tak rok ne prestavlja dogovora 

iz prejšnjega člena. 

(2) Če drug zakon ne določa drugače, začne rok iz prejšnjega odstavka teči z 

dnem: 

– dogovorjenim za prejem blaga ali opravo storitve, če je dan prejema blaga ali 

oprave storitve dogovorjen in je blago prejeto ali storitev opravljena pred 

dogovorjenim dnem ali na dogovorjeni dan, 

– prejema blaga ali oprave storitve, kadar je dan prejema blaga ali oprave storitve 

dogovorjen, vendar je blago prejeto ali storitev opravljena z zamudo, ali kadar dan 

prejema blaga ali oprave storitve ni dogovorjen. 

Ob vprašanju ali so plačilni roki, določeni v pogodbah s trgovci, razumljivi, je večina 

izprašanih poudarila, da so pri manjših trgovcih plačilni roki stvar dogovora in niso pretirani, 

poleg tega pa so količine blaga manjše, posledično pa tudi zneski. Vsem se pa zdijo sporni 

plačilni roki treh največjih trgovcev; ti so precej daljši in neutemeljeni. Medtem ko večjim 

dobaviteljem taki roki ne povzročajo teţav v tekočem poslovanju, pa je predstavnik manjšega 

uvozno-distributerskega podjetja povedal, da mora zaradi predolgih plačilnih rokov, svoje 

terjatve do največjih trgovcev prodajati faktoring organizaciji, ki mu zagotovi takojšnjo 

likvidnost, saj drugače ne uspe financirati sprotnega poslovanja in nabave. Finančne druţbe, 

ki ponujajo odkupe terjatev, to počno le s preverjenimi plačniki (v našem primeru trgovci), pri 

katerih ni nikakršnih dvomov o plačilni disciplini, sluţijo pa na račun dobavitelja, ki v 

zameno za takojšnje plačilo, zaračuna svojo terjatev do trgovca finančni druţbi za določen 

procent ceneje (Potočnik 1998b, 210–14). Odgovore na vprašanje kako dolgi so plačilni roki, 

ki jih imajo dobavitelji sklenjene v pogodbah z manjšimi in večjimi trgovci, povzemam v 

Preglednici 7.   

Preglednica 7: Plačilni roki večjih in manjših trgovskih podjetij 

Dobavitelj Plačilni rok večjih trgovcev Plačilni rok manjših trgovcev 

A 90 dni Različno, od 30 do 60 dni  

B 90 dni Različno, od 30 do 90 dni 

C 90 – 100 dni Različno, od 30 do 60 dni 

D 90 dni ali več / 

E 90 dni 30 dni 

Zaveze (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2009a, glej Prilogo 1), ki so jih leta 

2009 podpisala tri največja trgovska podjetja v Sloveniji, v obravnavajo 10. točki tudi dolţino 

plačilnih rokov in določajo zgornjo mejo; ta je 90 dni. Dobavitelji v intervjujih potrjujejo, da 

se je tudi večji trgovci načeloma drţijo, zraven pa dodajajo, da s takimi omejitvami niti 

nimajo pretirane potrebe po kršitvah.  
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Ko govorimo o plačilnih rokih, je potrebno omeniti tudi dodatni popust, ki ga lahko pridobijo 

trgovci; tj. popust za predčasno plačilo ali t.i. cassa sconto. O taki boniteti poročajo 

dobavitelji predvsem v odnosih z večjimi odjemalci; ti tovrstne popuste postavijo kot pogoj 

poslovanja, čeprav 9. točka zavez, ki preprečujejo zlorabo prevladujočega poloţaja trgovcev, 

jasno določa, da trgovci, razen v primeru izrecne ţelje dobavitelja, ki jo izrazi v pisni obliki, 

ne smejo uveljavljati takih popustov. Popust za predčasno plačilo v teoriji prinaša prednosti 

tudi dobaviteljem, zato ga slednji včasih ponudijo tudi manjšim trgovcem ter jih tako 

motivirajo, da takoj poravnajo dolgove. Ob vprašanju ali prihaja do razlik v pojmovanju in 

izvrševanju cassa sconto popustov med manjšimi in večjimi odjemalci, so bili odgovori 

pritrdilni. Najpogosteje omenjene razlike prikazujem v Preglednici 8. 

Preglednica 8: Razlike v pojmovanju in izvrševanju cassa sconto popustov pri manjših 

in večjih trgovcih 

 Manjši trgovci Večji trgovci 

Kdo popust določa? Sporazumno z dobavitelji. Trgovec ga zahteva v pogodbi. 

Kaj se šteje kot 

predčasno plačilo in je 

osnova za uveljavitev 

popusta? 

Plačilo v roku največ petih 

do osmih dneh po prejetju 

fakture. 

Plačilo v 30 dneh od prejetja 

fakture. Dva od petih 

dobaviteljev sta odgovorila, da 

je pogoj za uveljavitev cassa 

sconto popusta, plačilo na 

valuto. 

Kdo določa višino 

popusta? 
Dobavitelj. Trgovec. 

Kakšna je višina 

popusta za predčasno 

plačilo? 

Različno. Maksimalno 2 %. Minimalno 2%. Tudi 3,5%. 

Zamudne obresti so določene v pogodbi, vendar je po izjavah dobaviteljev relevantna le 

stopnja zamudnih obresti, ki jih mora plačati dobavitelj v primeru prekoračitve roka, saj 

pravijo, da v praksi dobavitelji ne zaračunavajo zamudnih obresti trgovcem ţe zaradi čistega 

ohranjanja dobrih odnosov. Trije od petih sogovornikov so vseeno potrdili, da so se od zavez 

(leta 2009) nekoliko uskladile zamudne obresti dobavitelja in trgovca, ki so bile v preteklosti 

do prvih diskriminatorne (UVK 2008,  33). Kljub temu pa ugotavljam, da se splošna praksa 

glede plačilnih rokov v zadnjih letih ni bistveno spremenila. 

5.2.3 Cene in cenovna politika 

Podjetje prodaja svoje proizvode ali storitve na trgu po neki prodajni ceni. Pri tem 

razumemo s prodajno ceno določeno v denarju izraţeno vrednost, ki jo podjetje 

iztrţi za svoj proizvod ali storitev. /…/ Njihova višina vpliva na višino prodajne 
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vrednosti proizvodov ali storitev in s tem v posledici na višino poslovnega uspeha, 

ki ga ustvari v poslovnem obdobju (Pučko in Rozman 1998, 200). 

Proizvajalci se pri oblikovanju cen posluţujejo predvsem dveh temeljnih pristopov (Potočnik 

2000, 134–5):  

- oblikovanja cen na podlagi stroškov (izračuna lastno ceno, pod katero podjetje ne more 

zniţati prodajne cene ter všteje še razliko do ciljne cene; tako ciljna cena pokriva stroške 

proizvodnje in prodaje ter prinaša ţeleni dobiček), 

- oblikovanja cen na podlagi cen drugih ponudnikov in povpraševanja (pri tem določajo 

spodnjo mejo cene stroški, zgornjo pa odziv porabnikov). 

Potočnik (2000, 136) še dodaja, da ne glede na način oblikovanja cen, le te vedno vsebujejo 

naslednje elemente: 

- stroške razvoja izdelka (od ideje do tehnološkega razvoja), 

- stroške proizvodnje, 

- stroške distribucije (skladiščenje, razvoz, grosistično in detajlno trgovanje), 

- stroške za trţno komuniciranje (oglaševanje, pospeševanje prodaje), 

- stroške poslovne administracije, 

- načrtovani dobiček, 

- fiskalne elemente (predpisani davek ali trošarina). 

Drugače je z oblikovanjem cen v trgovini. »Trgovina se ukvarja z neproizvodno dejavnostjo. 

Ona posreduje v blagovnem prometu. Zato kupuje blago (proizvode) od proizvajalcev in ga 

naprej prodaja svojim kupcem. /…/ V zvezi z njeno dejavnostjo seveda tudi nastajajo 

določeni stroški, ki jih mora pokrivati s prodajnimi cenami svojega trgovskega blaga« (Pučko 

in Rozman 1998, 212). Te stroške pokrije in zraven ustvari še planiran dobiček trgovska 

marža, ki se odraţa v razliki med nabavnimi in maloprodajnimi cenami (v nadaljevanju MPC) 

proizvodov, ki jih ponuja končnim porabnikom (Potočnik 1998a, 99; Pučko in Rozman 1998, 

212). »Na oblikovanje prodajnih cen vplivajo predvsem: stroški poslovanja in konkurenca, 

posebni dejavniki pa so ukrepi in intervencije drţave na področju cen« (Potočnik 1998a, 98). 

Ob tem Potočnik navaja tri vrste prodajnih cen in tri načine določanja razlike v ceni (marţe) v 

trgovini (Potočnik 1998a, 99-101). Vrste cen so: 

- običajne cene, pri katerih trgovec doda nabavni ceni proizvoda pribitek običajne marţe 

(pogosto 20 – 60 %) in se pri tem ne ozira na konkurenco, 

- diskontne cene, pri katerih trgovec planira ob niţji marţi večji obseg prodaje; na ta račun 

lahko ob nabavi večjih količin prihrani na nabavni ceni (količinski rabati), 

- ekskluzivne cene, ki bistveno presegajo običajne in si jih trgovec lahko privošči, ker: 

ponuja izpopolnjeno ponudbo; prodaja artikel, ki ga drugje ni moč dobiti; je ponujeni 

sortiment v okviru določene blagovne skupine izredno poglobljen; je prodajalna na 

izredno ugodni lokaciji. 
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Načini oblikovanja cen so: progresivni, retrogradni in diferenčni. Podrobneje so predstavljeni 

v Preglednici 9. 

Preglednica 9: Prikaz načinov kalkuliranja razlike v ceni v trgovini 

Zaporedje v kalkulaciji 
Metode kalkuliranja 

Progresivna Retrogradna Diferenčna 

Nabavna cena znana iščemo znana 

Odvisni stroški + -  

Materialni stroški + -  

Plače + - iščemo razliko 

Ostali stroški + -  

Prodajna cena (brez davka) Iščemo Znana znana 

Davek + + + 

Končna prodajna cena    

Vir: Potočnik 1998a, 100. 

Iz strokovne literature, ki obravnava področje oblikovanja cen, je moč sklepati, da prodajne 

cene dobavitelja (nabavne cene trgovca) določa prodajalec sam, medtem ko MPC proizvoda, 

po kateri je na razpolago končnemu porabniku, temelji na izključnem odločanju trgovca. V 

praksi je oblikovanje cen (tako proizvajalčevih kot trgovskih) rezultat pogajanj med obema 

stranema, pri tem pa pogajalska moč vpletenih bistveno vpliva na končni dogovor (Urad 

Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 43–7). 

Na vprašanje, kako se oblikujejo cene med trgovcem in dobaviteljem v Sloveniji, so kar štirje 

od petih intervjuvancev zagotovili, da imajo pri določanju lastnih prodajnih cen (nabavnih cen 

trgovca) proste roke, pri čemer pa morajo biti seveda ceniki trţno zanimivi. Le en predstavnik 

dobaviteljev je povedal, da so tudi nabavne cene pogojene s strani trgovcev. Glede določanja 

MPC pa so vsi predstavniki dobaviteljev zatrdili, da jih trgovska podjetja (tako manjša kot 

večja) oblikujejo samostojno ne ozirajoč se na ţelje prodajalcev. Tako so dobavitelji v 

primeru potrebe po vplivanju na končno ceno produkta na policah, primorani uporabljati 

komercialne inštrumente; ti se odraţajo v rabatih, super rabatih in drugih popustih.  

Razlika med nabavnimi in prodajnimi cenami trgovcev, ki jo določa trgovska marţa, je po 

mnenju intervjuvanih, pri manjših trgovcih razumljiva in sprejemljiva, medtem ko je pri 

večjih po njihovi oceni, očitno previsoka in neutemeljena. Odgovore dobaviteljev o razponu 

marţ po velikosti trgovcev prikazuje Preglednica 10. 
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Preglednica 10: Trgovske marže glede na velikost trgovcev 

Dobavitelj 

Marţe manjših trgovskih podjetij Marţe večjih trgovskih podjetij 

višina v % utemeljenost višina v % utemeljenost 

A 25 - 35 utemeljena 40 neutemeljena 

B 30 - 35 odvisno od primera 40 – 50 neutemeljena 

C 25 - 45 odvisno od primera 45 in več neutemeljena 

D / / 60 – 70 neutemeljena 

E 20 - 40 utemeljena 50 – 65 neutemeljena 

Ob tem naj pojasnim, da razponi trgovskih marţ, ki so jih navajali dobavitelji, ne vsebujejo le 

navadnega pribitka trgovcev, temveč (predvsem pri večjih trgovcih) tudi rabate in super 

rabate. Nekateri dobavitelji namreč pravijo, da so trgovske marţe same po sebi precej niţje in 

na prvi pogled niso pretirane, vendar pa so ob upoštevanju vseh ugodnosti, ki so jih deleţna 

sploh večja trgovska podjetja, oderuške v odnosu do končnih porabnikov. Primer seštevka 

trgovske marţe in ostalih popustov, ki sta ga navedla dva intervjuvanca in je vezan na 

največjo trgovsko verigo v Sloveniji, tj. Mercator, prikazujem v Preglednica 11. 

Preglednica 11: Razlika v ceni trgovcev – seštevek trgovske marže in ostalih popustov, ki 

jih odobri dobavitelj (primer Mercator) 

Trgovska 

marţa 

Fiksni rabat po 

pogodbi 

Fiksni super 

rabat po 

pogodbi 

Drugi popusti, 

vezani na 

komercialne 

projekte 

Skupna marža trgovca pri 

prodaji artiklov, nabavljenih 

po akcijskih cenah, po koncu 

komercialnih projektov 

cca 55 % cca 15 % cca 6 % 

cca 12 % (izdelek v 

trajno nizki ceni - 

TNC) 

cca 88 % 

od 20 do 30 % 

(izdelek v akciji) 
od 96 do 106 % 

Poleg podatkov o strukturi cen, sem iz intervjujev pridobil tudi informacije o doslednosti 

trgovcev pri prenašanju sprememb dobaviteljskih cen na MPC izdelkov v trgovinah ter kako 

so prenesene v primeru njihovega zniţanja in kako v primerih zvišanja. Intervjuvani so 

najprej povedali, da se tako kot trgovske, tudi dobaviteljske cene le redko niţajo zaradi 

osnovnih dejavnikov, ki vladajo trgu. Tako se cene, po besedah dobaviteljev, niţajo le v 

naslednjih primerih: 

- ob očitnem padcu cen osnovnih surovin na globalnem trgu, 

- v primeru, da ţeli dobavitelj pospešiti prodajo in na MPC nekega produkta vpliva z 

odobritvijo dodatnega popusta na trgovčevo nabavno ceno, 

- ob lansiranju novega produkta je njegova MPC niţja (vselej na račun popusta 

dobavitelja). 
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Vsi predstavniki dobaviteljev so potrdili, da se cene načeloma spreminjajo enakomerno ne 

glede na to, ali se zvišujejo ali zniţujejo. Ob tem dodajajo, da mora biti povišanje cen 

dobaviteljev vnaprej napovedano in ni nujno, da ga trgovec tudi sprejme. Pri zniţevanju MPC 

v trgovini pa trgovci ne komplicirajo, saj gre razlika v ceni vedno v strošek dobavitelja, ki 

mora za določen komercialni projekt (akcije, TNC ipd.) odobriti dodatni popust v višini 

ţelenega zniţanja. Trgovci sicer tak popust v celoti prenesejo v MPC izdelka za obdobje 

komercialnega projekta, vendar pa vsi dobavitelji pričajo o tem, da ob niţji nabavni ceni 

trgovska podjetja naročijo veliko večje količine blaga kot sicer. Tako si ustvarijo zalogo, ki jo 

po koncu akcije prodajajo po redni ceni vendar z večjo razliko med nabavno in MPC (glej 

zadnji stolpec Preglednice 11). Dobavitelj je tako prikrajšan za nekaj naročil, ki bi jih sicer 

prodal po navadni prodajni ceni. Enak scenarij se odvije v primeru napovedanih povišanj cen 

dobaviteljev zaradi višanja cen surovin, embalaţe ipd. 

Na vprašanje ali trgovska podjetja zahtevajo od dobaviteljev informacije o cenah in pogojih 

vezanih nanje, ki jih je dobavitelj sklenil s konkurenčnim trgovcem, so intervjuvanci povedali, 

da trgovski predstavniki večinoma ne povprašujejo po takih podatkih direktno. Pogovori 

potekajo bolj v smeri zahtev po enakih ali boljših pogojih, kot jih imajo konkurenčne trgovske 

verige, pri čemer pa ne vedo natančno, kakšni so ti pogoji. Trije od petih predstavnikov 

dobaviteljev so dejali, da je bila taka praksa usklajevanja cen s konkurenčnimi trgovci stalnica 

v pogajanjih vse do leta 2009, ko je s sprejemom zavez v odnosih med trgovci in dobavitelji 

posredovala drţava. Iz odgovorov se da torej sklepati, da dobavitelji načeloma ne razkrivajo 

poslovnih pogojev, sklenjenih z drugim podjetjem, vendar pa pravijo, da lahko vsi trgovci ţe 

z navadno metodo kalkulacije MPC precej natančno izračunajo vse nabavne cene svojih 

konkurentov. Popisi MPC po konkurenčnih trgovinah pa spadajo med redne aktivnosti vseh 

trgovskih podjetij (Potočnik 2001, 249–50). 

Naj dodam še, da so vsi dobavitelji pritrdili na vprašanje o obstoju prepovedi trgovcev po 

istočasnih akcijah v več verigah, pri tem pa so dodali, da je to tudi v interesu dobavitelja. 

Štirje od petih poročajo tudi o zahtevi po istočasni uveljavitvi novih cenikov po vseh 

trgovskih verigah, medtem ko eden pravi, da tega, od zavez leta 2009, ni več. 

Ko primerjam odgovore, podane v intervjujih z odgovori iz analize UVK (glej Sliko 5), 

ugotavljam, da se je poloţaj dobaviteljev na področju določanja cen in cenovne strategije 

nekoliko izboljšal, vendar le v nekaterih točkah. V splošnem pa je stanje v pogojih, ki so 

dobaviteljem najpomembnejši, precej nespremenjeno. 
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Slika 5: Pogostost značilnih pojavov dominacije pri sodelovanju z velikimi trgovskimi 

družbami v Sloveniji - cene 

Vir: Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 47. 

5.2.4 Rabati in super rabati 

/… R/abat je odbitek od določene prodajne cene /…/ (Potočnik 1998a, 99). Tak popust odobri 

prodajalec kupcu kot nagrado za večje naročilo. Frekventnost in višina takih popustov pa se 

razlikuje od primera do primera (Brassington in Pettitt 1997, 433). Ob navadnem rabatu 

poznamo med količinskimi popusti tudi super rabat. »To je posebni rabat, ki ga daje 

dobavitelj za nakup nad določeno dogovorjeno vrednostjo /…/ (Damij in drugi 2007/08, 30). 

S tem dodatno stimulira kupca za čim večjo skupno nabavo. Stimulacija je pri super rabatih 

progresivna, kar pomeni, da se skladno s preseţkom dogovorjene nabavne količine viša tudi 

popust. Razmerje med nabavnimi količinami in višino popusta določajo t.i. superrabatne 

lestvice, ki jih prodajalec in kupec določita v pogodbi. Na koncu prodajnega obdobja se 

nabavne količine seštejejo in dobavitelj, skladno z lestvico iz pogodbe, prizna kupcu določen 

procent dodatnega popusta (Brassington in Pettitt 1997, 433; Damij in drugi 2007/08, 30). 

Rabati so, po pričanju dobaviteljev v intervjujih, določeni v pogodbah in se gibajo med 15 in 

25 %, pri večjih trgovcih ter med 5 in 10 % pri manjših, kar kaţe na to, da se višina rabata ni 

bistveno spreminjala v zadnjih letih. V poročilu UVK iz leta 2008 je bila, po odgovorih 

anketirancev, povprečna višina teh popustov namreč med 15 in 23 % (Urad Republike 

Slovenije za varstvo konkurence 2008, 48). Vsi predstavniki dobaviteljev so na vprašanje o 

utemeljenosti višine rednega rabata povedali, da je pri večjih trgovcih nesorazmerno visok, 

glede na prodane količine.  
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Na vprašanje o višini super rabatov intervjuvanci niso ţeleli razkriti konkretnih številk, so pa 

povedali, da so v poslovanju z večjimi trgovskimi verigami previsoki, predvsem pa 

nepravično določeni. Prav vsi predstavniki dobaviteljev so namreč potrdili, da so super rabati, 

ki jih kot pogoj postavljajo največji trije trgovci v Sloveniji, določeni fiksno in ne na podlagi 

doseţene prodajne realizacije. Tak način določanja ni v skladu z definicijo super rabata, ki jo 

navaja strokovna literatura. Kot navajajo dobavitelji, imajo v pogodbah z manjšimi trgovci še 

vedno določene lestvice in norme, ki pogojujejo višino super rabata, v pogodbah z velikimi 

trgovskimi verigami pa so super rabati osnovani na podlagi raznih prispevkov, ki jih mora 

dobavitelj plačati letno ne glede na prodajo. Konkretno za primer Mercatorja pa vsi navajajo, 

da se rabat plačuje z nakazilom na poseben transakcijski račun in ni viden na fakturah. 

Pojasnili so, da se zaradi takega načina kalkulacije super rabata, ta nikoli ne odraţa v MPC 

izdelkov in ima torej kot svojo edino funkcijo le financiranje poslovanja trgovskega podjetja. 

To pomeni, da tak popust ne prinaša nikakršnih koristi niti dobavitelju, ki ga prizna, niti 

končnemu porabniku, ki izdelek še vedno kupuje po redni ceni. Intervjuvanci so tako potrdili, 

da take popuste priznavajo izključno zato, ker jih trgovci zahtevajo in ne več kot stimulacijo 

nabave. Čeprav »zaveze«, ki so jih podpisali trgovci leta 2009 v 2 čl. določajo da se: 

/d/ruţba /…/ zavezuje, da se bo z dobavitelji dogovarjala samo za naslednji vrsti rabatov: (a) 

pogodbeni rabat in (b) logistični rabat. Pogodbeni rabat se lahko deloma izkazuje na fakturi in 

deloma izven fakture, pri čemer ima dobavitelj kadarkoli pravico, da ob razumni vnaprejšnji 

napovedi zahteva drugačno razporeditev pogodbenega rabata na tistega, ki je obračunan na 

fakturi, in tistega, ki je obračunan izven fakture/;/ 

(Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2009a, glej Prilogo 1) 

ugotavljam, da so super rabati še vedno pod vplivom večje pogajalske moči trgovcev in 

diskriminatorni do dobaviteljev. Prispevki, s katerimi večja trgovska podjetja opravičujejo 

fiksni super rabat, bodo omenjeni v nadaljevanju.  

Dobavitelji navajajo (tako kot pri cenikih), da trgovska podjetja sicer zahtevajo enake ali višje 

rabate od konkurence, vendar ne sprašujejo po konkretnih številkah odobrenih popustov pri 

konkurenčnih podjetjih, zato tudi ne vedo, ali so dosegli boljši dogovor od njih ali ne. 

Na vprašanje, za koliko so se na račun zviševanja rabatov in pojavljanja dodatnih prispevkov 

v poslovanju z večjimi trgovci zvišali stroški (v %) dobavitelja v zadnjih letih, so bili 

odgovori precej podobni. Prikazuje jih Preglednica 12. 
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Preglednica 12: Višanje stroškov dobaviteljev v poslovanju z večjimi trgovskimi podjetji 

na račun rabatov in dodatnih prispevkov 

Dobavitelj Stopnja povečevanja stroškov 

A Od 5 do 10 % v zadnjih desetih letih. 

B Od 0,25 do 2 % letno. 

C Od 10 do 15 % v zadnjih desetih letih. 

D Od 1,5 do 2 % letno, 5 % v zadnjih treh letih. 

E Za 15 % v zadnjih desetih letih. 

5.2.5 Prispevki, vezani na tekoče aktivnosti v poslovanju s trgovci 

»Poleg rabatov in super rabatov so se pri poslovanju z velikimi trgovskimi druţbami razširile 

številne druge oblike prispevkov dobaviteljev, ki prav tako kaţejo na izkoriščanje trţne moči 

/…/« (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 52).  

Iz intervjujev je razbrati, da so taki prispevki prisotni le v pogodbah z največjimi tremi trgovci 

na slovenskem trgu. Manjši trgovci pa nekatere podobne prispevke zaračunavajo dobaviteljem 

sprotno in le ob določeni posebni aktivnosti (objava v katalogu trgovca, umestitev novega 

produkta v asortiman). 

Intervjuvancem sem predloţil seznam različnih prispevkov, s katerimi trgovci bremenijo 

dobavitelje in so omenjeni v različni razpoloţljivi literaturi ter jih prosil naj označijo: 

- Ali so ţe slišali za določen prispevek? 

- Ali podjetje za katerega delajo, plačuje ta prispevek? 

- Ali se jim zdi prispevek utemeljen glede na razloge, ki jih trgovci navajajo za njegov 

obstoj? 

Odgovore povzemam v Preglednici 13. 
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Preglednica 13: Vrste prispevkov, njihov obstoj in utemeljenost v odgovorih 

dobaviteljev 

Vrsta prispevka 
Prispevek 

poznam 

Prispevek 

plačuje 

tudi naše 

podjetje 

Prispevek 

JE 

utemeljen 

Prispevek 

NI 

utemeljen 

Prispevek za uvrstitev dobavitelja 4/5 2/5 0/5 4/5 

Prispevek za ohranitev dobavitelja 2/5 1/5 0/5 2/5 

Prispevek za prostor na policah 5/5 4/5 5/5 0/5 

Prispevek za pozicioniranje blaga 2/5 2/5 0/5 2/5 

Prispevek za obravnavo na komisiji pri uvrstitvi 

proizvoda 
5/5 4/5 1/5 4/5 

Prispevek za lansiranje novega produkta 5/5 5/5 0/5 5/5 

Prispevek za stalnost pogodbe 0/5 / / / 

Prispevek za pospeševanje prodaje in promocijo 5/5 5/5 1/5 4/5 

Prispevek za promoviranje v javnih medijih 3/5 3/5 1/5 2/5 

Prispevek za otvoritev nove trgovske enote 5/5 5/5 0/5 5/5 

Prispevek za razvoj in širitev maloprodajne mreţe 5/5 5/5 0/5 5/5 

Prispevek za posebne dogodke ob obletnicah trgovskih 

centrov 
5/5 4/5 0/5 5/5 

Prispevek za prvo polnjenje polic 5/5 4/5 0/5 5/5 

Prispevek za informacijsko tehnologijo (računalniško 

nabavo) 
4/5 4/5 1/5 3/5 

Predstavniki dobaviteljev so podali pri nekaterih prispevkih tudi opisne pripombe: 

- Edini dobavitelj, ki ne plačuje prispevka za prostor na policah, je povedal, da ga je 

podjetje, kjer je zaposlen, ţelelo plačevati, pa mu tega niso odobrili trgovci, kar se odraţa 

v slabšem pozicioniranju blaga v primerjavi s konkurenčnimi dobavitelji. 

- Dobavitelji, ki plačujejo tako prispevek za prostor na policah kot prispevek za 

pozicioniranje pravijo, da je to vsebinsko enak prispevek z dvema imenoma. 

- Štirje od petih dobaviteljev zagotavljajo, da bi prispevek za pospeševanje prodaje in 

promocijo ocenili za utemeljenega, če bi te aktivnosti trgovska podjetja tudi dejansko 

izvajala. 

- Vsi ocenjujejo, da sta prispevek za otvoritev nove trgovske enote in prispevek za širitev in 

razvoj maloprodajne mreţe zelo podobna in na sploh nimata zveze z dobaviteljem, saj 

obratno trgovci ne financirajo razvoja proizvodov. 

- Štirje od petih pravijo, da bi količine blaga, ki jih dobavijo trgovcu zastonj v sklopu 

prispevka za prvo polnjenje polic, morale biti del rednih naročil, ki se jih tudi zaračuna. 

Dobavitelji so pojasnili, da morajo zaradi obveznosti plačevanja tovrstnih prispevkov, te 

stroške vračunati v lastne cene proizvodov, kar se naknadno odraţa v višjih MPC izdelkov, ki 

so zato vse manj dostopni končnim potrošnikom. 
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Ob primerjavi odgovorov iz intervjujev z odgovori iz poročila UVK iz leta 2008 ugotavljam, 

da je vidna premoč odjemalca, na področju diktiranja dodatnih pogojev in prispevkov enaka 

ali še izrazitejša kot pred nekaj leti. Tak razplet je bil morda celo predvidljiv, saj 4. čl. zavez, 

ki jih je leta 2009 sprejel UVK določa dovoljene vrste storitev in z njimi povezana 

nadomestila, s katerimi lahko trgovec bremeni dobavitelje, pušča veliko svobode v 

interpretaciji določil (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2009a, glej Prilogo 1). 

5.2.6 Pogoji, vezani na pospeševanje prodaje v trgovskih enotah in drugi pogoji 

Dobavitelji navajajo poleg vseh zgoraj omenjenih pogojev in obveznosti, ki jim jih nalagajo 

manjši, sploh pa večji trgovci, še nekatere druge. Med njimi so: 

- sponzoriranje športnih dogodkov in humanitarni prispevki, 

- pospeševanje prodaje v lastni reţiji, 

- zahteva po zamenjavi pretečenega ali poškodovanega blaga, 

- zahteva, da se za določeno storitev dobavitelj obrne na točno določenega ponudnika. 

Prispevek za humanitarne akcije in sponzoriranje športnih in podobnih dogodkov je stalnica; 

omenjajo jo prav vsi dobavitelji. Pri tem dodajajo, da je tak prispevek vsiljen s strani večjih 

trgovskih podjetij, ki z njim financira predvsem utrjevanje in širitev lastnega dobrega imena, 

saj ob tovrstnih aktivnostih kot glavni sponzor vedno nastopa sam. En od dobaviteljev je 

razloţil, da se takemu prispevku lahko izognejo le z dokazili, da podjetje ţe samostojno 

prispeva pri tovrstnih dogodkih. 

Pospeševanje prodaje v lastni reţiji zajema polnjenje in urejanje polic ter izvedbo promocij in 

degustacij v trgovinah nekega trgovskega podjetja. S to prakso so začeli dobavitelji sami ob 

ugotovitvi, da se je ob redni skrbi lastnega človeka za pozicioniranje artiklov v trgovini, 

prodaja povečala. Enak pozitiven učinek imajo promocije, ki jih predstavnik dobavitelja 

izvaja neposredno v trgovskih centrih. Vendar pa dobavitelji pravijo, da so skozi čas postale 

te dodatne aktivnosti dobavitelja (v pomoč pri pospeševanju prodaje trgovskim podjetjem), 

trgovcem samoumevne. Tako danes večja trgovska podjetja ne le pričakujejo, temveč celo 

zahtevajo tovrstni servis. Dva od predstavnikov dobaviteljev sta povedala, da na račun 

zunanjih pospeševalcev prodaje, ki opravljajo delo v trgovinah, nekateri trgovci celo 

odpuščajo lasten kader in urejenost polic popolnoma prepustijo dobavitelju (ne glede na to, da 

dobavitelji plačujejo tudi zgoraj omenjeni prispevek za pospeševanje prodaje). 

Zahteva po zamenjavi poškodovanih in pretečenih proizvodov je ustaljena praksa, ki jo 

dobavitelji poznajo ţe dolgo. Ob tem pravijo, da taki zahtevki niso sporni, dokler je za slabo 

kakovost artiklov odgovoren dobavitelj. Sporno pa je, po njihovem mnenju, da morajo 

poravnati tudi škodo, ki jo je povzročil trgovec ali končni potrošnik v trgovini. V nekaterih 

primerih pa trgovci zahtevajo tudi pokritje škode, ki je nastala s krajo blaga v trgovskih 

enotah. 
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En od dobaviteljev navaja tudi, da mu je trgovsko podjetje narekovalo izbiro točno 

določenega podjetja za nekatere storitve. Konkretno omenja podjetje Engrotuš, ki je kot pogoj 

poslovanja zahteval, da se dobavitelj za telekomunikacijske storitve obrne na podjetje Tuš 

Mobil, ki je hčerinska druţba trgovskega velikana. 

5.3 Trgovske blagovne znamke (TBZ) kot simbol moči trgovcev 

Pogosta opredelitev trgovske blagovne znamke je naslednja: /i/zdelke, ki imajo blagovno 

znamko določenega trgovskega podjetja, lahko prodajamo le v poslovalnicah tega podjetja. 

Poznamo več različnih načinov oblikovanja trgovske blagovne znamke, med katerimi jih je 

najpomembnejših pet: 

- Blagovna znamka je identična s firmo (imenom) trgovskega podjetja. 

- Ime blagovne znamke blaga se razlikuje od imena trgovskega podjetja, lahko pa postane 

prav tako znano kot ime podjetja. 

- Super trgovske blagovne znamke, povezane zlasti z nizko ceno. 

- Preproste nalepke kot dopolnilo proizvajalčevi blagovni znamki, npr. ekonomično, ugodna 

priloţnost itd., kar zagotavlja trgovsko podjetje. 

- Nadomestna blagovna znamka, tj. blagovna znamka proizvajalca, ki prodaja ta izdelek le v 

določenem trgovskem podjetju. 

(Potočnik 2001, 230–1) 

»TBZ so v zadnjih desetletjih doţivele močan vzpon v številnih drţavah in kategorijah 

proizvodov« (Tarziján 2003, 2). Zdruţenje proizvajalcev trgovskih znamk (Private Label 

Manufacturers Association) je ţe leta 2002 poročalo, da v ZDA vsak peti nakupljeni izdelek 

spada v kategorijo TBZ, v evropskih drţavah, kot sta Švica in Anglija pa TBZ predstavljajo 

ţe 30 % celotne prodaje v trgovinah široke potrošnje. Podobne rezultate pa so namerili tudi v 

Kanadi, Avstraliji, Filipinih in v Hong Kongu (prav tam). Food Marketing Institute (FMI) je 

ţe leta 2009 z analizo ugotovil, da kar 97,5 % trgovskih verig v segmentu trgovine široke 

potrošnje ponuja enega ali več produktov pod lastno BZ (Azzato 2009). Steiner (2008, 251–9) 

ugotavlja v povezavi z rastjo moči TBZ ter posledično moči trgovcev, ki jih vpeljujejo, da 

med dobavitelji in trgovci ni več prisoten le dejavnik vertikalne, temveč tudi horizontalne 

kompeticije. Kot konkurenčna si definira vsa podjetja, ki se potegujejo za trţne deleţe in 

deleţe v prodajni realizaciji na istem trgu (Steiner 2008, 254). Če so proizvajalci in 

distributerji po eni strani dobavitelji trgovcem in sodelujejo kot taki v odnosu z njimi znotraj 

vertikalne kompeticije, so njihove BZ diretkna konkurenca TBZ na horizontalnem nivoju. 

Po navedbah Potočnika (2001, 231) so prednosti, ki jih TBZ prinašajo trgovcem »/…/ zlasti: 

- ugled prodajalne in zvestoba kupcev, 

- dodatni prihodki in manjši stroški na enoto, 

- višje marţe in višji dobički kljub niţji ceni.« 
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TBZ večjih trgovskih verig so tudi v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih beleţile visoko rast. 

Tako je npr. Mercator od leta 1999, ko je začel s prodajo prvih 6 proizvodov pod lastno BZ, 

do leta 2008 TBZ razširil na kar 2293 izdelkov (Mercator.si 2009). Tudi drugi največji 

trgovec na Slovenskem, Spar, ima danes v ponudbi ţe več kot 2000 izdelkov TBZ, razpršenih 

v 29-ih kategorijah (Spar.si 2011). Kaj prisotnost TBZ predstavlja dobaviteljem in ali se 

slednjim splača sprejeti ponudbo proizvajanja blagovne znamke trgovca, obravnavam v 

nadaljevanju. 

Proizvajanje TBZ – da ali ne? 

Potočnik (2001, 233) med »prednosti in pomanjkljivosti izdelave trgovskih blagovnih znamk 

za proizvajalce« navaja: 

Prednosti 

- Izraba preseţnih proizvodnih zmogljivosti 

- Izraba proizvodnih in distribucijskih zmogljivosti na podlagi ekonomije obsega zaradi 

zniţevanja fiksnih stroškov 

- Trgovske blagovne znamke omogočajo širitev proizvodnje 

- Majhni proizvajalci lahko vstopajo na nove trge 

- Odgovornost za garancije prevzame trgovsko podjetje 

- Proizvajalci vodilnih blagovnih znamk imajo koristi, saj konkurirajo manj znanim 

trgovskim blagovnim znamkam 

- Trgovske blagovne znamke spodbujajo partnerstvo med proizvodnjo in trgovino na drobno 

Pomanjkljivosti 

- Teţko je ponovno uveljaviti blagovno znamko proizvajalca v isti prodajalni 

- Trgovske blagovne znamke zmanjšajo prodajo prodajalčevih blagovnih znamk v isti 

prodajalni 

- Trgovci na drobno omejujejo prostor za prodajo blagovnih znamk prodajalcev, da 

spodbujajo prodajo lastnih blagovnih znamk 

- Proizvajalčeve blagovne znamke so usmerjene le na nekaj skupin kupcev (trţne vrzeli) 

- Pogajalska moč proizvajalcev slabi, saj lahko trgovec hitro spremeni svoje nabavne poti in 

preusmeri nakupe h konkurentom 

- Proizvajalčeve investicije omogočajo razvoj trgovske blagovne znamke na račun razvoja 

proizvajalčeve blagovne znamke 

- Če se trgovsko podjetje odloči, da zamenja dobavitelja, se pogosto drago pridobljeno 

znanje in izkušnje prenesejo na konkurenta 

- Trgovska podjetja zmanjšujejo nabavo proizvajalčevih izdelkov, če ti ne sprejmejo 

proizvodnje trgovskih blagovnih znamk 

Vseh pet predstavnikov dobaviteljev je v intervjujih povedalo, da njihovo podjetje bodisi 

proizvaja, bodisi deluje kot posrednik pri proizvajanju TBZ za enega ali več trgovcev v 

Sloveniji. Ob tem so štirje od petih povedali, da se dogovori o proizvajanju TBZ sklepajo 

večinoma preko razpisov trgovcev, ali na pobudo dobaviteljev. Le dva od intervjuvancev sta 
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omenila pritiske trgovcev v specifičnih situacijah. Med take sodi najpogosteje poseben interes 

trgovca, da določen (po navadi razpoznavnejši lokalni) dobavitelj proizvaja TBZ. Na tak 

način ima trgovec koristi od dobrega imena, ki si ga je proizvajalec gradil skozi čas, investicij 

proizvajalca v razvoj in proizvodnjo izdelkov ter znanja, ki ga je proizvajalec pridobil. 

Dobavitelji poročajo tudi o primerih, ko trgovska podjetja zahtevajo, da je na embalaţi 

proizvodov TBZ jasno vidno ime proizvajalca, saj na tak način končni porabniki med TBZ in 

BZ dobavitelja vidijo le razliko v ceni. Raziskava, ki jo je opravilo podjetje GfK Slovenija 

leta 2008 je namreč pokazala, da velik del končnih potrošnikov redno preverja, kdo proizvaja 

izdelek TBZ (GfK Slovenija 2008). Rezultate analize prikazuje Slika 6.  

 

Slika 6: Preverjanje proizvajalca na izdelkih TBZ 

Vir: GfK Slovenija 2008. 

Pojav, ko eno podjetje brezplačno koristi ugodnosti, za katere je drugo plačalo, imenujemo 

parazitiranje (angl. free riding) (Goldman 2009, 382–92; Gundlach in drugi 2010, 385–6).  

Na vprašanje o oceni dobičkonosnosti proizvajanja TBZ so predstavniki dobaviteljev 

povedali, da so marţe pri prodaji takih izdelkov sicer zelo majhne, vendar so kompenzirane z 

večjimi naročili. Glavna dva problema, ki ju izpostavljajo dobavitelji v povezavi s TBZ sta: 

- izdelki TBZ ţe sami po sebi predstavljajo konkurenco BZ dobaviteljev, nato pa še trgovci 

poskrbijo za tako pozicioniranje lastnih izdelkov, ki najbolj prizadenejo prodajo ostalih 

BZ, 

- trgovci nenehno širijo asortimane TBZ na račun asortimanov ostalih dobaviteljev ter s 

tem nenehno krčijo prostor, tj. glavni prodajni kanal, po katerem dosegajo dobavitelji 

končne potrošnike s svojimi BZ. 
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Glede na pridobljene informacije iz intervjujev ter izvlečke iz razpoloţljive literature 

ugotavljam, da se proizvajanje TBZ proizvajalcu, kljub mnogim negativnim učinkom, vseeno 

izplača, saj si tako zagotovi boljši poloţaj v odnosu s trgovcem; od tega ima lahko koristi tudi 

proizvajalčeva BZ. Poleg tega pa proizvajalec s proizvodnjo TBZ zapolni proizvodne 

kapacitete ter tako zniţa proizvodne stroške na enoto proizvoda (tudi pri proizvajanju 

izdelkov lastne BZ). 
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6 REŠITVE ZA ODPRAVO ODVISNOSTI DOBAVITELJEV OD TRGOVCEV 

S problematiko visoke koncentracije v trgovini na drobno se spopada večina razvitih drţav in 

drţav v razvoju. Proti očitni premoči pogajalske moči trgovcev in odvisnosti dobaviteljev od 

le nekaj odjemalcev, se drţavni organi in pristojne inštitucije po vsem svetu borijo na različne 

načine (Scheelings in Wright 2006, 208). Med drţave, ki so prve začele z regulacijo trga in 

odnosov med trgovci in dobavitelji so ZDA in drţave zahodne Evrope (Urad Republike 

Slovenije za varstvo konkurence 2008, 74). 

Ukrepi so različni in posegajo v odnose med trgovci in dobavitelji na različne načine. »Med 

drţave z odločnim ukrepanjem na tem področju sodi Francija, kjer je preprečevanje premoči 

odjemalcev utemeljena na principu ekonomske odvisnosti dobavitelja (podobno tudi v 

Nemčiji)« (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 2008, 75). Tako v Nemčiji kot v 

Franciji je namreč to področje urejeno z zakoni (podobno na Portugalskem) in ne le z raznimi 

kodeksi in zavezami, ki so jih vpeljale nekatere druge drţave. Kljub temu pa so npr. v Franciji 

po več letih prilagajanja in izpopolnjevanja zakona ugotovili, da se stanje v splošnem ni 

izboljšalo (prav tam). V Veliki Britaniji je komisija za varstvo konkurence (Competition 

Commission) v zadnjem desetletju izpeljala več preiskav na omenjenem področju, pri čemer 

je ţe leta 2000 ob prvi večji analizi stanja v odnosih med dobavitelji in večjimi trgovskimi 

verigami, vpeljala kodeks (Supermarkets Code of Practice), ki definira nekonkurenčne 

poslovne prakse in regulira njihovo izvrševanje (Office of Fair Trading 2006, 89–91; Dobson 

in Chakraborty 2008, 335). Leta 2003 pa so pristojni organi celo posredovali in preprečili 

prevzem četrte največje trgovske verige največjim trem (Dobson in Chakraborty 2008, 335). 

Kljub temu, da morajo drţave v Evropski Uniji upoštevati poleg ukrepov, sprejetih na 

nacionalni ravni, tudi predpise pogodbe o ustanovitvi ES, ki prav tako v nekaterih členih
5
 

obravnavajo tematiko omejevanja konkurence in zlorabe prevladujočega poloţaja (Prečiščena 

različica pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 2006) pa se moč trgovcev nenehno krepi. 

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v ZDA, kjer razne institucije opozarjajo, da je potrebno 

zaostriti zakonodajo, predvsem tisto, ki preprečuje nadaljnje prevzeme in širitve trgovskih 

verig (Food & Water Watch 2010). 

V Sloveniji je prvi premik na tem področju nastopil leta 2009, ko je UVK izdal odločbo o 

podpisu zavez, ki naj bi jih spoštovali vsi trije največji trgovci. Vendar pa ob primerjavi stanja 

pred podpisom zavez in po njem ni videti bistvenih razlik v skorajda nobeni točki v odnosih 

med dobavitelji in večjimi trgovskimi podjetji na Slovenskem. Poraja se torej vprašanje, ali so 

sploh še moţnosti za uravnovešenje pogajalske moči med dobavitelji in trgovci v trgovini 

široke potrošnje. Nekatere variante ter oceno in mnenja dobaviteljev o verjetnosti izpeljave 

slednjih v praksi, podajam v nadaljevanju. 

                                                 
5
 Predvsem 81. čl. in 82. čl. Pogodbe o ustanovitvi ES 
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6.1 Združitev dobaviteljev s ciljem izenačevanja koncentracije obeh strani 

Kot najbolj logična rešitev za povečanje pogajalske moči dobaviteljev, na katero najprej 

pomislimo, je uporaba enake metode, ki so se je posluţevala trgovska podjetja, tj. 

povezovanje v vse večje druţbe. Ob tem pa se ţe v začetku pojavi dvom o opredelitvi pojma 

povezovanja. Dobavitelji so v intervjujih namreč povedali, da so si proizvajalci in 

distributerji, prav tako kot vsi trgovci med seboj, na horizontalni ravni konkurenti. Konkurenti 

pa se načeloma ne povezujejo, temveč tekmujejo. Predstavniki dobaviteljev še poudarjajo, da 

se tudi trgovska podjetja niso povezovala, ampak prevzemala, kar je ključnega pomena. 

Povezava med podjetji namreč predvideva večje število različnih druţb v nekem zdruţenju, 

medtem ko s prevzemanjem nastane le ena velika druţba z enotno vizijo in vodenjem. 

Povezano delovanje dobaviteljev pa, po mnenju nekaterih intervjuvancev, ni moţno ţe zaradi 

tega, ker bi bilo ob veljavnih zakonih ocenjeno kot kartel. Ker prav vsi intervjuvanci 

ocenjujejo sodelovanje med več konkurenčnimi dobavitelji kot nerealno, sklepam, da je 

moţnost izpeljave te predlagane rešitve vnovične vzpostavitve pogajalske moči dobaviteljev 

nična. Za neproduktivnega je bil ocenjen tudi predlog prevzemanja med dobavitelji, saj, kot 

pravijo njihovi predstavniki, odprtost trga ponuja trgovcem neskončno različnih dobaviteljev, 

ki se med seboj nikoli ne bodo mogli (in niti ţeleli) zdruţiti. 

6.2 Lastne prodajne mreže 

Ob slabih pogojih poslovanja s trgovci, ki predstavljajo dobaviteljem pot do končnega 

porabnika izdelka, je dobavitelj do slednjega primoran priti po alternativnih poteh. Na trgu, 

kjer je koncentracija trgovcev visoka, teh alternativnih prodajnih kanalov ni. Zato se mora 

dobavitelj bodisi zadovoljiti z obstoječimi, bodisi ustvariti nove. Nekatera večja proizvodno-

predelovalna podjetja in zadruge v Sloveniji ţe imajo manjše mreţe lastnih prodajaln, v 

katerih ponujajo izdelke, vendar so iz različnih razlogov večinoma v franšiznem razmerju z 

enim od trgovskih podjetij (npr. Mlinotest, kmetijsko-gozdarska zadruga Cerknica – KGZ 

ipd.). Dobavitelji še opozarjajo, da je slovenski trg ţe sedaj prenasičen s trgovskimi enotami 

ter da ni niti prostora za vpeljevanje nove trgovske mreţe, kaj šele investicijskega kapitala, ki 

bi ga dobaviteljsko podjetje potrebovalo za tak projekt. Kot drugi problem pa navajajo 

preozek sortiment, ki bi ga en sam dobavitelj uspel ponujati končnim kupcem. Ti so namreč 

ţe več let vajeni široke palete izdelkov, ki so jim na izbiro v trgovskih centrih. Dobavitelj bi 

tako moral poleg svojih proizvodov v lastnih prodajalnah izpopolnjevati izbor tudi z drugimi, 

pri čemer bi se do ostalih dobaviteljev, po mnenju intervjuvancev, vedel prav tako, kot se 

večji trgovci do svojih. Ob upoštevanju višine investicije, ki je potrebna za vzpostavitev lastne 

prodajne mreţe in omejenih moţnosti sodelovanja med dobavitelji, ocenjujem, da je prodaja 

izdelkov brez vpletenosti trgovskih podjetij za dobavitelja teţko izvedljiva. 
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6.3 Blagovna znamka kot rešitev v boju s trgovci 

Ker trgovcem (direktno) in dobaviteljem (posredno) narekuje uspeh končni porabnik, ta 

vpliva tudi na razporeditev pogajalske moči med njimi. Trgovsko podjetje ima izključno 

funkcijo zadovoljevanja potreb končnega kupca in se zato ne more odpovedati blagovni 

znamki, ki je slednjemu pomembna. Predstavniki dobaviteljev so potrdili, da proizvod, ki v 

javnosti velja za kakovostnega in priljubljenega, lahko precej izboljša pogajalska izhodišča 

dobavitelja, ki ga ponuja. Intervjuvanci dodajajo, da se tega dobro zavedajo tudi trgovci, ki z 

iskanjem vedno novih substitutov in vpeljavo lastnih BZ, neprestano stremijo k temu, da 

potrošnike desensibilizirajo glede izbora izdelkov. So pa vsi intervjuvani potrdili, da se z 

dobro zastavljeno strategijo BZ, da ohranjati kolikor toliko dober poloţaj v razmerju 

dobavitelj-trgovec. Kot primere takih BZ navajajo: 

- Barcaffe, kot najbolj priljubljeno kavo v Sloveniji, 

- Radensko, kot gazirano mineralno vodo, ki nima enakovrednega konkurenta, 

- Ljubljanske mlekarne, kot vodilno BZ v segmentu mlečnih izdelkov, 

- 1001 cvet, kot najbolj priljubljen čaj, čeprav ga ţe izrinjajo TBZ, 

- Zlato polje med riţi, 

- Barillo, kot vodilno BZ med testeninami, 

- Coca Colo, kot znamko, ki si jo na globalnem nivoju lahko le redko kateri trgovec 

privošči izpustiti iz sortimenta, 

- Red Bull, ki je še vedno sinonim energijskih pijač ipd. 

6.4 Učinkovitejša regulacija s strani države 

Na vprašanje, ali bi lahko drţava bolje posredovala v odnosih med trgovci in dobavitelji, so se 

vsi intervjuvani strinjali, da so taki ukrepi teţko izvedljivi. Kot je razvidno ţe iz ugotovitev 

Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (2008, 63–70), so dobavitelji ţe v 

preteklosti bili precej skeptični glede moţnosti, ki jih imajo pristojni organi pri vplivanju na 

izboljšanje razmer v segmentu trgovine široke potrošnje v Sloveniji in nič drugače ni danes. 

Poslovna razmerja so ţe sedaj urejena na tak način, da v njih, kljub diskriminatornim pogojem 

do ene od obeh strani, ni moč najti nobene pravno-formalno sporne točke. Predstavniki 

dobaviteljev potrjujejo, da so pogoji in poslovne prakse vedno na meji zakona in jih ni moţno 

(niti priporočljivo) izpodbijati. Temeljna načela svobodne trgovine pa, po mnenju 

dobaviteljev, trgovcem puščajo proste roke pri izvajanju tovrstnih praks.  

V zaključku so intervjuvani še povedali, da bo razmere v odnosih med trgovci in dobavitelji 

lahko uravnal le trg sam, pri čemer bo imel veliko vlogo tudi končni potrošnik. Hkrati pa 

enotno dodajajo, da bodo spremembe, ki bodo izboljšale stanje v trgovini široke potrošnje, 

neizbeţne, saj bo v nasprotnem primeru končni potrošnik kaj kmalu začel izraziteje čutiti 

posledice slabih odnosov med trgovci in dobavitelji. Takega scenarija pa si ne morejo 

privoščiti niti trgovski velikani. 
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7 SKLEP 

Kljub temu, da je zloraba prevladujočega poloţaja trgovcev pojav, ki je ţe precej razširjen v 

svetu in katerega začetke so prvič beleţili v razvitejših zahodnih drţavah ţe pred tridesetimi 

leti, še vedno ni učinkovitih rešitev zanj. Mnogi strokovnjaki ekonomsko-poslovnih ved ga 

obravnavajo, toda večinoma najdejo le razloge zanj, ne najdejo pa konkretnih moţnosti za 

njegovo odpravo. V teoretičnem delu, ki je sluţil predvsem razlagi ekonomskih izhodišč 

pojava premoči odjemalca (angl. buyer power) ter predstavitvi dejanskega postopka širitve 

slednjega, nisem imel večjih teţav pri iskanju virov med katerimi so tudi praktične študije in 

raziskave. Ob tem pa moram poudariti, da je večji del strokovne literature uporabljene v tem 

delu tuje. V Sloveniji je namreč do tovrstne zaostritve v odnosih med trgovci in dobavitelji 

prišlo relativno pozno, širša obravnava te tematike pa je še dokaj aktualna. Pri predstavitvi 

stanja v trgovini široke potrošnje v Sloveniji sem se zato precej opiral tudi na sekundarne vire 

kot so spletni članki. Primerjava kronološkega razvoja trgovcev pri nas in v tujini je pokazala, 

da bistvenih razlik ni ter da so, tako kot v razvitejših drţavah pred leti, tudi slovenski 

dobavitelji utrpeli posledice neuravnoteţenosti pogajalske moči na njihovem specifičnem 

medorganizacijskem trgu. Ker je ekspanzija trgovskih verig v Sloveniji nastopila z zamikom 

vendar v precej podobnem obsegu kot v tujini, ocenjujem, da lahko tudi nadaljnji potek v 

odnosih med trgovci in dobavitelji predvidimo ţe samo z opazovanjem dogajanja na tujem. 

To pa ne nujno pomeni, da bodo lahko vpleteni subjekti zaradi tega kaj bistveno spremenili ali 

preprečili glede na to, da doslej taka preventiva ni uspela nikomur. Zdi se torej, da bo lahko le 

trg z vsemi dejavniki, ki ga uravnavajo, postavil odnose med trgovci in dobavitelji na novo 

raven. Pri tem bo ključnega pomena odziv končnih potrošnikov, ki s svojimi pričakovanji in 

ţeljami, posredno vplivajo na vse procese v proizvodno-prodajni verigi. Sam trg in končne 

potrošnike kot glavne akterje, ki nanj vplivajo, omenjajo tudi dobavitelji pri lastnih 

predvidevanjih o tem kakšen bo njihov poloţaj v prihodnosti. V intervjujih, ki so glavni vir 

informacij uporabljenih v empiričnem delu, predstavniki dobaviteljev namreč pravijo, da niti 

sami niti drţavni ukrepi ne morejo bistveno izboljšati trenutnega stanja. Čeprav sem, s ciljem 

iskanja moţnih rešitev vnovične vzpostavitve ravnovesja v trgovini široke potrošnje, v 

intervjujih podal kar nekaj izhodišč, ki bi to omogočala, so intervjuvanci večino zavrgli. 

Obrazloţitve za to so bile različne, od pravnih ali ekonomskih omejitev do praktične 

neizvedljivosti zaradi splošnih dejavnikov, ki vladajo na trgu. Na podlagi odgovorov 

dobaviteljev in nezmoţnosti pridobivanja neposrednih informacij trgovcev ugotavljam, da 

tudi v bliţnji prihodnosti ne bo prišlo do izrazitejših sprememb v odnosu dobavitelj – trgovec 

v Sloveniji. 

Tako kot drugje v svetu, se torej se tudi slovenski trg ni uspel izogniti nastanku ter vstopu 

mogočnih trgovskih verig, ki so koncentracijo v trgovini na drobno povzpele do nivoja, ki 

onemogoča zdravo konkurenco. Čeprav je drţava ob spoznanju potrebe po regulaciji 

segmenta trgovine široke potrošnje poskusila ukrepati, se stanje bistveno ni spremenilo. To je 

bilo tudi pričakovati glede na slabe rezultate reševanja podobnih teţav v tujini. Kljub temu, da 
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dobavitelji napovedujejo v prihodnosti vnovično vzpostavitev ravnovesja pogajalske moči v 

razmerju s trgovci, pa ne znajo določiti, kdaj bo do tega prišlo. Upoštevati moramo, da je 

globalna recesija, ki je zajela vse predele sveta v zadnjih letih, kvečjemu podaljšala ta rok. 

Brez nje bi danes morda ţe imeli jasnejšo sliko o smereh, ki bi jih izbral segment trgovine z 

artikli vsakdanje rabe. 
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ODLOCBA166 

Objavljeno: 28.07.09 

SPAR 

PS Mercator 

Engrotuš 

 

Urad RS za varstvo konkurence je dne 7. 5. 2009 izdal odločbo z naslednjim izrekom: 

1. Urad sprejema zaveze, ki so jih Uradu predlagale druţbe SPAR Slovenija trgovsko podjetje 

d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, Engrotuš podjetje za trgovino d.d., Cesta 

v Trnovlje 10 A, 3000 Celje, in Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju: stranke). S sprejemom zavez se odpravi stanje, iz katerega izhaja 

verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena Pogodbe ES, da naj bi se stranke 

usklajevale pri odločanju o dovolitvi dviga cen izdelkov za vsakdanjo rabo po tem, ko so 

strankam dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo predloţili v potrditev povišanje cen ter da naj 

bi se usklajevale tudi pri odločanju o prepovedi oziroma zahtevi po prekinitvi sodelovanja 

dobaviteljev z določenimi trgovskimi druţbami, ki so sicer konkurenti strank na trgu nabave 

izdelkov za vsakdanjo rabo z namenom nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji. Stranke naj 

bi tako posredno določale nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje in 

dobaviteljem pogojevale sklenitev pogodbe s tem, da sopogodbeniki sprejmejo še dodatne 

izpolnitve, ki po svoji naravi ali po trgovinskih običajih nimajo zveze s predmetom te 

pogodbe.  

 

2. Definicije uporabljenih izrazov v zavezah: 

 

- druţba – vključuje druţbo, ki je stranka tega postopka, vključno s sedanjimi in bodočimi 

druţbami v skupini (odvisne druţbe: smiselno enako, kot je definirano »podjetje v skupini« v 

5. točki 3. člena ZPOmK-1) s sedeţem v Republiki Sloveniji, ki opravlja ali bo opravljala 

dejavnost prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo. Za druţbo se bo štela tudi odvisna druţba od 

druţbe, ki je stranka tega postopka, s sedeţem izven Republike Slovenije, v kolikor bi taka 

druţba pričela s prodajo izdelkov za vsakdanjo rabo na trgu v Republiki Sloveniji kadarkoli v 

času veljavnosti teh zavez, 

- dobavitelj – vključuje vsak subjekt, ki druţbi dobavlja izdelke za vsakdanjo rabo za 

nadaljnjo prodajo na trgu v Republiki Sloveniji. V kolikor odvisna druţba od druţbe, na 

katero se nanašajo te zaveze, postane dobavitelj izdelkov za vsakdanjo rabo za druţbo, se 

šteje za druţbo v skladu z definicijo druţbe po teh zavezah in zanjo veljajo vse obveznosti kot 

za druţbo, 

- zaposleni – vključuje vsako fizično osebo, ki je v delovnem razmerju ali bo sklenila 

pogodbo o zaposlitvi z druţbo (novo-zaposleni) v času veljavnosti teh zavez in ji je dodeljen 

sluţbeni elektronski naslov, 

- pogodbe z dobavitelji – vse obstoječe pogodbe in bodoče pogodbe z dobavitelji izdelkov za 

vsakdanjo rabo, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez med druţbo in dobavitelji, 
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- izdelki za vsakdanjo rabo – ţivila, pijače, tobačni proizvodi in nekateri neţivilski (izdelki za 

pranje, čiščenje, higieno, kozmetika, ipd.), ki predstavljajo košarico vsakodnevnih 

gospodinjskih potrebščin oz. nakupov, 

- poslovna dokumentacija – vsa dokumentacija, ne glede na nosilec, na katerem je zapisana, ki 

se nahaja v poslovnih prostorih druţbe in se kakorkoli nanaša na dobavitelje ali druge 

trgovske druţbe. Del poslovne dokumentacije je tudi poslovna komunikacija,  

- poslovna komunikacija – vsa elektronska komunikacija, ki se kakorkoli nanaša na 

dobavitelje ali druge trgovske druţbe in poteka med druţbo in drugimi trgovskimi druţbami 

ali med druţbo in sedanjimi ter bodočimi dobavitelji druţbe. 

 

3. Stranke se zaveţejo, kot sledi: 

  

3.1. Druţba se zavezuje, da bo v pogodbe z vsemi dobavitelji vnesla pogodbena določila, ki 

bodo druţbo izrecno zavezovala, ne glede na morebitne kasnejše spremembe pogodb z 

dobavitelji, in iz katerih bo izhajalo, da: 

- druţba pogodbenih določil oziroma zahtev o uporabi enotnih cenikov za kupce dobavitelja 

ne bo vključila v pogodbe z dobavitelji, in 

- da druţba posameznega dobavitelja ne bo na nikakršen način omejevala pri njegovem 

sodelovanju s katero koli trgovsko druţbo. 

Pogodbena določila bo druţba vnesla v obstoječe pogodbe z dobavitelji v obliki aneksa, v 

bodoče pogodbe z dobavitelji pa v obliki priloge k pogodbi, katerega/katere vzorec bo 

predhodno posredovala Uradu v pregled.  

3.2. Druţba se zavezuje, da bo v pogodbe z vsemi dobavitelji vnesla pogodbeno določilo z 

vsebino, ki bo posameznega dobavitelja izrecno zavezovala, ne glede na morebitne kasnejše 

spremembe pogodb, da drugih trgovskih druţb ne bo obveščal o nobenih dobavnih ali drugih 

poslovnih pogojih sodelovanja, vključno s promocijskimi akcijami tega dobavitelja z druţbo, 

in sicer na nikakršen način, v kakršni koli obliki komunikacije. 

Druţba se zavezuje tudi, da bo v pogodbe z vsemi dobavitelji vnesla pogodbeno določilo, ki 

bo določalo, da se vsa dospela elektronska komunikacija s strani dobavitelja, naslovljena na 

zaposlene v druţbi ali druţbo, šteje za poslovno komunikacijo, ki bo lahko kadarkoli izročena 

Uradu na njegovo zahtevo. 

Pogodbena določila bo druţba vnesla v obstoječe pogodbe z dobavitelji v obliki aneksa, v 

bodoče pogodbe pa v obliki priloge k pogodbi, katerega/katere vzorec bo predhodno 

posredovala Uradu v pregled.  

3.3. Druţba se zavezuje, da bo Uradu vsakokrat, ko bo poslala podatke Agenciji AC Nielsen 

raziskovalni druţbi d.d. (v nadaljevanju: AC Nielsen), posredovala elektronske podatke o 

cenah in količinah proizvodov, vključno z EAN kodo, na nivoju izdelkov za vsakdanjo rabo 

za panel trgovine na maloprodajni strani, v obliki, obsegu in na način, kot jih druţba redno 

pošilja agenciji AC Nielsen, ter v obliki, ki bo zagotavljala, da se lahko preveri, ali gre za 

enake podatke. Druţba se zaveţe, da bo, v kolikor bo prekinila sodelovanje z druţbo AC 
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Nielsen, Uradu še naprej posredovala navedene podatke v enaki obliki, z enako vsebino, 

vsakih štirinajst dni. 

3.4. Druţba se zavezuje, da bo na podlagi zahteve Urada za posredovanje podatkov, 

posredovala Uradu elektronske podatke o cenah in količinah proizvodov na nivoju izdelkov 

za vsakdanjo rabo na nabavni strani, ki so namenjeni nadaljnji prodaji, in sicer za natančno 

opredeljen nabor izdelkov, opredeljen z EAN kodo, kot ga v vsakokratni zahtevi za 

posredovanje podatkov določi Urad, v obliki in za obdobje, ki ga Urad določi v zahtevi za 

posredovanje podatkov. V zahtevi za posredovanje podatkov bo Urad določil tudi rok, v 

katerem mora druţba posredovati zahtevane podatke, ki pa ne bo krajši od 15 dni. 

3.5. Druţba se zavezuje, da bo z zaposlenimi sklenila poseben Sporazum / Aneks k pogodbi o 

zaposlitvi, v katerem bo: 

- določila obveznost zaposlenih, da poslovno komunikacijo opravljajo samo preko sluţbenega 

elektronskega naslova, 

- določila obveznost zaposlenih, da poslovno dokumentacijo, razen poslovne komunikacije, 

hranijo najmanj 5 let od dneva nastanka le-te, 

- pridobila predhodno soglasje zaposlenih, da lahko vpogleda v vso njihovo poslovno 

dokumentacijo in poslovno komunikacijo.  

Vzorec Sporazuma / Aneksa k pogodbi o zaposlitvi bo druţba predhodno posredovala Uradu 

v pregled.  

3.6. Druţba se zavezuje, da bo vzpostavila centralni sistem za arhiviranje poslovne 

komunikacije za obdobje 5 let od dneva vzpostavitve sistema, ki jo bo aţurirala najmanj 

enkrat mesečno. Druţba se zavezuje, da bo na pisni poziv Urada, Uradu vedno dovolila 

vpogled v to arhivirano poslovno komunikacijo. 

 

4. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.1. tako, da bodo v obstoječih pogodbah z 

dobavitelji, v roku 90 dni od prejema te odločbe, po podpisu aneksov, Uradu posredovale 

aneks skupaj z izjavo uprave druţbe, da so vsi dobavitelji navedeni aneks podpisali, v primeru 

odklonitve podpisa aneksa s strani dobavitelja, skupaj z izjavo dobavitelja, da ne bo podpisal 

aneksa, oziroma v primeru molka dobavitelja, izjavo uprave o molku dobavitelja. V primeru 

novih pogodb z dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, pa bodo stranke 

Uradu posredovale prilogo k pogodbi z dobavitelji in seznam novo podpisanih pogodb z 

dobavitelji za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave druţbe, da so vsi novi dobavitelji 

druţbe podpisali pogodbo, ki vsebuje prilogo k pogodbi iz točke 3.1. V primerih, kjer 

razmerje z dobavitelji ni pogodbeno urejeno, pa bodo Uradu posredovale izjavo dobavitelja, 

katere del bodo pogodbena določila iz točke 3.1., in seznam vseh izjav dobaviteljev za 

posamezno leto, skupaj z izjavo uprave druţbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali.  

 

5. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.2. tako, da bodo v obstoječih pogodbah z 

dobavitelji v roku 90 dni od prejema te odločbe, po podpisu aneksov, Uradu posredovala 

aneks skupaj z izjavo uprave druţbe, da so vsi dobavitelji navedeni aneks podpisali, v primeru 

odklonitve podpisa aneksa s strani dobavitelja, skupaj z izjavo dobavitelja, da ne bo podpisal 
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aneksa, oziroma v primeru molka dobavitelja, izjavo uprave o molku dobavitelja. V primeru 

novih pogodb z dobavitelji, ki bodo sklenjene v času trajanja teh zavez, pa bodo stranke 

Uradu posredovale prilogo k pogodbi z dobavitelji in seznam novo podpisanih pogodb z 

dobavitelji za posamezno leto, skupaj z izjavo uprave druţbe, da so vsi novi dobavitelji 

druţbe podpisali pogodbo, ki vsebuje prilogo k pogodbi iz točke 3.2. V primerih, kjer 

razmerje z dobavitelji ni pogodbeno urejeno, pa bodo Uradu posredovale izjavo dobavitelja, 

katere del bodo pogodbena določila iz točke 3.2., in seznam vseh izjav dobaviteljev za 

posamezno leto, skupaj z izjavo uprave druţbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali. 

 

6. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.5. tako, da bodo v roku 90 dni od prejema te 

odločbe, po podpisu aneksov oziroma sklenitvi sporazumov, Uradu posredovale Sporazum / 

Aneks k pogodbi o zaposlitvi skupaj z izjavo uprave druţbe, da so zaposleni navedeni 

Sporazum / Aneks k pogodbi o zaposlitvi podpisali.  

 

7. Stranke bodo izpolnile zavezo iz točke 3.6. tako, da bodo v roku 90 dni od prejema te 

odločbe, posredovale Uradu izjavo uprave o vzpostavitvi sistema iz točke 3.6. in opisom 

načina njegove vzpostavitve.  

 

8. Šteje se, da stranke ne izpolnjujejo zavez, če: 

- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.1. v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji 

oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predloţile Uradu morebitnih izjav 

dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa iz točke 3.1.; ne bodo predloţile Uradu izjave 

uprave druţbe o molku dobaviteljev iz točke 3.1., 

- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.1. v nove pogodbe z vsemi dobavitelji, ki bodo 

sklenjene v času trajanja teh zavez, oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo 

predloţile Uradu izjave uprave druţbe, da so pogodbena določila iz točke 3.1. vnesena v nove 

pogodbe z dobavitelji, in seznama novo podpisanih pogodb z dobavitelji za posamezno leto, 

- v primerih, kjer razmerje z dobavitelji ni pogodbeno urejeno, ne bodo pridobile izjav 

dobaviteljev, katerih del so pogodbena določila iz točke 3.1., oziroma le-te ne bodo primerno 

oblikovane; ne bodo predloţile Uradu izjavo dobavitelja, katere del so pogodbena določila iz 

točke 3.1., seznam teh izjav in izjavo uprave druţbe, da so vsi dobavitelji izjavo podpisali, 

- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.2. v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji 

oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predloţile Uradu morebitnih izjav 

dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa iz točke 3.2.; ne bodo predloţile Uradu izjave 

uprave druţbe o molku dobaviteljev iz točke 3.2., 

- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.2. v nove pogodbe z vsemi dobavitelji, ki bodo 

sklenjene v času trajanja teh zavez, oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo 

predloţile Uradu izjave uprave druţbe, da so pogodbena določila iz točke 3.2. vnesena v nove 

pogodbe z dobavitelji, in seznama novo podpisanih pogodb z dobavitelji za posamezno leto, 
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- ne bodo vnesle pogodbenih določil iz točke 3.2. v obstoječe pogodbe z vsemi dobavitelji 

oziroma ta ne bodo primerno oblikovana; ne bodo predloţile Uradu morebitnih izjav 

dobaviteljev, da ne bodo podpisali aneksa iz točke 3.2.; ne bodo predloţile Uradu izjave 

uprave druţbe o molku dobaviteljev iz točke 3.2., 

- ne bodo posredovale Uradu podatkov, navedenih v točki 3.3., 

- ne bodo posredovale Uradu vseh podatkov, navedenih v točki 3.3., 

- ne bodo posredovale Uradu podatkov, navedenih v točki 3.4., 

- ne bodo posredovale Uradu podatkov, navedenih v točki 3.3., v roku, ki ga bo določil Urad,  

- ne bodo posredovale Uradu vseh podatkov, navedenih v točki 3.4., 

- vsi zaposleni ne bodo podpisali Sporazuma / Aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz točke 3.5.,  

- ne bodo Uradu predloţile izjave uprave iz točke 6., 

- zaposleni v druţbi ne bodo spoštovali določil Sporazuma / Aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz 

točke 3.5., razen če stranka Urad o tej kršitvi obvesti in obrazloţi okoliščine konkretnega 

primera, ki dokazujejo, da ravnanje zaposlenega ni bilo v imenu druţbe,  

- ne bodo obvestile Urada o vzpostavitvi centralnega sistema za arhiviranje poslovne 

komunikacije iz točke 3.6., 

- ne bodo vzpostavile centralnega sistema za arhiviranje poslovne komunikacije iz točke 3.6.,  

- ne bodo arhivirale poslovne komunikacije, v skladu s točko 3.6., 

- bodo v nasprotju s točko 3.6. Uradu zavrnile vpogled v poslovno komunikacijo.  

 

9. Stranke morajo najkasneje do 01.06. v tekočem letu Uradu posredovati Poročilo o izvajanju 

teh zavez za preteklo koledarsko leto (v nadaljevanju: poročilo), ki bo vsebovalo: 

- nabor izbranih pogodb z dobavitelji, ki ga bo določil Urad v zahtevi za posredovanje 

podatkov, ki jo bo naslovil na stranke vsako leto marca, 

- seznam pogodb z dobavitelji in seznam izjav dobaviteljev, s katerimi razmerje ni pogodbeno 

urejeno, in vse pogodbe, sklenjene z novimi dobavitelji v predhodnem letu, oziroma izjave 

dobaviteljev, s katerimi razmerje ni pogodbeno urejeno, prejete v predhodnem letu, 

- navedbe o tem, kdaj in katere podatke je stranka posredovala AC Nielsnu, ter potrdilo AC 

Nielsen o tem, katere podatke in kdaj jim je stranka posredovala (le v primeru, da stranka 

sodeluje z AC Nielsen), 

- elektronske podatke o cenah in količinah proizvodov na nivoju izdelkov za vsakdanjo rabo 

na nabavni strani, za nabor izdelkov, opredeljen z EAN kodo, kot ga v zahtevi za 

posredovanje podatkov določi Urad, ki jo bo Urad naslovil na stranke vsako leto marca, 

- seznam vseh zahtev za posredovanje podatkov, ki jih je Urad naslovil na stranke, v skladu s 

točko 3.4. in datum posredovanja podatkov, 

- število novo-zaposlenih in izjavo uprave druţbe, da so vsi novo-zaposleni sklenili Sporazum 

/ Aneks k pogodbi o zaposlitvi, v skladu s točko 3.5., 
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- seznam vseh zahtev Urada za vpogled v centralni sistem arhivirane poslovne komunikacije v 

skladu s točko 3.6. in datum opravljenega vpogleda, 

- seznam celotne poslovne komunikacije, ki se nahaja v centralnem sistemu za arhiviranje 

poslovne komunikacije iz točke 3.6., 

- izjavo uprave druţbe o izpolnjevanju zavez. 

V primeru, da po oceni Urada poročilo ne bo popolno, bodo na zahtevo Urada stranke v 

določenem roku poročilo ustrezno dopolnile. 

Poročilo in njegova morebitna dopolnitev bosta pred posredovanjem Uradu, po obravnavi in 

sprejemu s strani uprave druţbe, posredovana v potrditev tudi nadzornemu svetu druţbe. 

Poročilo mora predhodno pregledati tudi zunanji revizor, v okviru redne letne revizije 

poslovanja druţbe, ki ga bo imenovala skupščina druţbe. 

 

10. Zaveze se sprejemajo za obdobje od dneva, ko stranke prejmejo odločbo, do 01.06.2014. 

 

11. Urad lahko na predlog ali po uradni dolţnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, 

kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranke 

ne izpolnjujejo zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih 

podatkih, ki so jih posredovale stranke.  

 

12. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada. 

 

13. Vsaka stranka krije svoje stroške. 
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Analiza (ne)uravnoteženosti pogajalske moči v trgovini široke potrošnje 

(Intervju – polstrukturiran) 

Avtor: Jan Benko 

Najprej se vam iskreno zahvaljujem za čas, ki si ga boste vzeli za intervju, ki sledi.  

Zaradi praktičnih razlogov, vam je bil dostavljen in ga boste izpolnili najprej sami, brez 

sogovornika. Naknadno pa se bomo skupaj dogovorili za kratko srečanje, saj bi rad določene 

točke obdelal podrobneje in bom brez osebnega stika teţko izluščil najuporabnejše 

informacije. Ker računam tudi na osebno srečanje, ni ključnega pomena, če ob odgovarjanju 

katero od vprašanj izpustite, saj jo lahko naknadno obravnavamo.  

Intervju je anonimen in bo uporabljen izključno v raziskovalne namene diplomskega dela, ki 

obravnava tematiko neuravnoteţenosti pogajalske moči med trgovci in dobavitelji v trgovini z 

artikli široke potrošnje na slovenskem.  

Kot sami ţe veste, je moč trgovcev v zadnjih letih močno narasla, skupaj z njo pa vpliv in 

pritisk na dobaviteljska podjetja. V diplomskem delu obravnavam vzroke in posledice 

sprememb v odnosih med tema dvema stranema ter skušam analizirati trenutno stanje med 

njima. Istočasno je eden od ciljev dela predstaviti moţne rešitve problema odvisnosti od 

odjemalca (angl. buyer power), za katero dandanes trpi večina proizvajalcev, uvoznikov in 

distributerjev, ki poslujejo preteţno s trgovskimi verigami v segmentu trgovine z artikli široke 

potrošnje.  

Vaše izkušnje in poznavanje okolja zagotavljajo neposreden vir informacij, ki bodo 

uporabljene v raziskovalnem delu diplomske naloge. 

Intervju polstrukturiranega tipa (saj bo z osebnim srečanjem moţno še dodatno izpopolniti 

vprašanja in odgovore v ţelenih točkah) vsebuje 35 točk z glavnimi vprašanji, katerim v 

nekaterih primerih sledijo v drobnem tisku podvprašanja in primeri, kot smernice za boljše 

dojemanje iskane informacije ali podatka. 
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Vprašanja 

1. Velikost podjetja v katerem ste/ste bili zaposleni (obkrožite): 

- Mikro (so 10 zaposlenih) 

- Majhno (do 50 zaposlenih) 

- Srednje (do 250 zaposlenih) 

- Veliko (nad 250 zaposlenih) 

 

2. Segment v katerem posluje podjetje v katerem ste/ste bili zaposleni (obkrožite in 

navedite tip izdelkov, ki jih prodaja vaše podjetje):  

 

Prehrambena industrija (proizvodnja, zastopništvo ali uvoz ţivil) 

Vrste izdelkov:_________________________________________________________ 

 

Prodaja neživil (proizvodnja, zastopništvo ali uvoz neţivil) 

Vrste izdelkov:_________________________________________________________ 

 

 

3. Vaš (takratni) položaj in naziv v podjetju: _____________________________ 

 

 

4. Ali ste (bili) na vašem položaju posredno ali celo neposredno vključeni v postopke 

pogajanj z vašimi odjemalci ter sklepanju pogodb in usklajevanju pogojev 

poslovanja s slednjimi? Koliko let delovnih izkušenj imate na takih položajih? 
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V nadaljevanju intervjuja bodo vprašanja zastavljena v sedanjiku, vendar so iskane 

informacije neodvisne od tega, ali je intervjuvanec trenutno zaposlen na poloţaju, zaradi 

katerega jih lahko podaja, ali je bil na takem poloţaju v preteklosti. Ravno obratno, glede na 

to, da je veliko vsebin povezanih s kronološkimi spremembami. Četudi torej ne zasedate več 

dotičnih poloţajev, odgovarjajte na vprašanja iz naslova preteklih izkušenj. 

5. S koliko odjemalci posluje vaše podjetje?  

(Približno število kupcev, med katere štejejo tako večja trgovska podjetja, kot tudi manjše trgovske verige, verige 

bencinskih servisov, privatne trgovske enote, ipd. , pri čemer ne sprašujem po številu trgovskih enot v katerih so 

vaši artikli prisotni, temveč številu podjetij in drugih posameznih kupcev, ki od vas nabavljajo.) 

 

 

 

6. Je v preteklosti bilo odjemalcev več ali manj? Kako se je združevanje trgovcev v 

večje verige poznalo na številu vaših kupcev? 

 

 

 

7. Obkljukajte polje pred trgovskimi verigami, s katerimi vaše podjetje posluje in 

vpišite približen delež (v %) od skupne realizacije, ki ga vaše podjetje naredi v 

poslovanju s to trgovsko verigo: 

 

 Trgovska veriga Delež (v %) 

 Poslovni sistem Mercator  

 Spar Slovenija  

 Engrotuš  

 E.Leclerc  

 Lidl  

 Hofer  

 EuroSpin  

 Drugo:  
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8. Koliko vplivata velikost odjemalca in količine, ki jih nabavlja od vašega podjetja na 

medsebojne odnose med podjetji? Kako vplivajo ti dejavniki? 

(So odnosi s podjetji, ki predstavljajo večjega odjemalca zaradi tega boljši ali ostrejši? Ali večje trgovske verige 

izkoriščajo svoj položaj ključnega kupca? Kako na vašem podjetju gledate na kupce? Imajo pomembnejši kupci 

privilegije ali skušate vse obravnavati enakopravno?) 

 

 

9. So bili v preteklosti po vaši oceni odnosi med dobavitelji in trgovci v splošnem boljši 

ali slabši od današnjih? Kako so spremembe vplivale na poslovanje? 

(V čem so se odnosi najbolj spremenili? Je človeški faktor danes bolj prisoten kot nekoč, ali so stiki vse bolj 

formalni? So spremembe doprinesle k boljšemu poslovnemu izidu ali obratno in kdo ima od tega večji interes?) 

 

 

V nadaljevanju intervjuja so vprašanja vezana preteţno na odnose, pogodbe in pogoje 

poslovanja z večjimi odjemalci (t.j. največje trgovske verige v Sloveniji: Mercator, Spar, Tuš 

ter morda E.Leclerc), razen v vprašanjih kjer je navedeno drugače. 

10. Kakšna pogodbena razmerja ima vaše podjetje sklenjena s svojimi odjemalci? V 

čem se pogodbe razlikujejo in kako? 

(So to pretežno dolgoročne pogodbe, letne pogodbe ali drugače zasnovana pogodbena razmerja? Se pogodbe, ki 

jih sklepate z večjimi trgovci občutno razlikujejo od tistih z manjšimi in v čem? So pogoji za sklenitev dolgoročne 

pogodbe drugačni od tistih za kratkoročne in v čem se razlikujejo? Se vem zdijo pogoji razumljivi ali pretirani?) 

 

 

11. Se pogodbe sestavljajo sporazumno ali ima ena od strani glavno besedo? 

(Se pri sklepanju pogodb dobavitelj in trgovec enakopravno pogajata glede zahtev in pogojev ali ima ena ali 

druga stran večjo pogajalsko moč? Katera in od česa je to odvisno? Ali večji trgovci izsiljujejo pogoje pri 

dobaviteljih in obratno dobavitelji pri manjših trgovcih?) 
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12. Kateri osnovni pogoji so najbolj sporni v takih pogodbah? Zakaj? So katera od 

pogodbenih določil, ki jih sklenete v pogodbah z vašimi odjemalci neracionalna in 

neutemeljena? Katera? 

(Primeri: Plačilni roki – so razumni ali predolgi? Kakšne so zamudne obresti za trgovca zamudnika in kakšne za 

dobavitelja zamudnika? Ali res obstajajo prispevki za plačilno disciplino trgovca in manipulativne stroške 

računa?) 

 

 

13. Kako se oblikujejo cene artiklov? 

(Ima trgovec vpliv na oblikovanje proizvajalčevih cen? Ali lahko trgovci zahtevajo nižje cene? Ima dobavitelj 

vpliv na oblikovanje MPC v trgovini? Kakšno je torej splošno razmerje pogajalske moči pri soustvarjanju cen in 

cenovne politike?) 

 

 

14. Kako so porazdeljene marže v MPC artiklov? V povprečju kolikšen del cene 

predstavlja vaša marža in kolikšen del marža trgovca? Kako so te marže 

porazdeljene v MPC velikih in malih trgovcev? 

(Se vam zdi zaslužek dobavitelja, ki izhaja iz marže v prodaji trgovcu dovolj visok ali ne? Kako ocenjujete višine 

marž trgovcev? So kdaj po vaši presoji neutemeljeno previsoke? Kdaj in kdo si jih privošči po navadi?) 

 

 

15. Kako se odraža zvišanje ali znižanje dobaviteljevih cen na MPC v trgovini? Se cene 

spreminjajo sorazmerno? 

(Primer: V primeru znižanja dobaviteljeve cene se lahko MPC v trgovini zniža za manjši odstotek od znižanja, ki 

jo je dobavitelj omogočil trgovcu ali pa znižanje v trgovini nastopi z zamikom. Velikokrat se govori o pojavu, ko 

trgovci nabavijo dvojne ali trojne količine v času, ko je dobavitelj odobril akcijsko ceno, zato, da artikle dobijo 

ceneje in jih po koncu akcij prodajajo z večjo razliko v ceni. Vam je taka praksa znana?) 
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16. Ali trgovska podjetja od vas zahtevajo informacije o cenah in pogojih, ki ste jih 

sklenili s konkurenčnimi trgovskimi podjetji? Se kdaj pojavijo zahteve o 

usklajenosti cen med različnimi trgovskimi verigami? 

(So primeri dogovarjanja cen na podlagi ponujenih cenikov konkurenčnim trgovskim subjektom realnost v 

današnji poslovni praksi med trgovci in dobavitelji? Ali je res, da se med tremi največjimi verigami sploh več ne 

pozna razlik v pogojih poslovanja in je zato tak scenarij zelo blizu definicije kartelnega dogovarjanja?) 

 

 

17. Ali trgovska podjetja kdaj posegajo v vaša poslovna razmerja s tretjimi odjemalci z 

namenom izboljšanja svojega položaja na trgu? Je kdaj kateri trgovec od vas 

zahteval spremembe ali celo prekinitev poslovanja s katerim drugim trgovskim 

podjetjem? 

(Primer: Veliko je bilo govora o zahtevah že uveljavljenih treh trgovskih verig, ki naj bi od svojih dobaviteljev 

pričakovali, da ti ne sodelujejo, ali vsaj ne pod enakimi pogoji, z na novo prihajajočimi diskontnimi verigami, ki 

so se razširile po Sloveniji v zadnjih letih. Je to res?) 

 

 

18. Kakšne zahteve še imajo trgovci v povezavi z vašim poslovanjem z nekim drugim 

trgovskim podjetjem? 

(Na primer naslednji pojavi: - prepovedi istočasnih akcij v več verigah, - prepoved proizvajanja TBZ tudi za 

konkurenčnega trgovca, - zahteve po sočasni uveljavitvi novih cen pri vseh trgovcih…) 

 

 

19. Ali je kateri od trgovcev kdaj zahteval od vas, da ste se za določeno blago ali storitev 

obrnili na točno določenega ponudnika? 

(Primer: za nabavo embalaže, pri iskanju avtoprevoznika, agencije za marketing in promocijo…) 

 

 

 



Priloga 4 

 

20. Kolikšni so zahtevani rabati in super rabati s strani trgovcev? Se med trgovci 

razlikujejo? Se vam zdijo ti popusti utemeljeni in znosni za dobavitelja? 

(So rabati po vašem mnenju previsoki? Se skozi leta višajo ali nižajo? So cilji za doseganje dodatnega super 

rabata dovolj visoki in kdo jih določa?) 

 

 

 

21. Ali trgovci zahtevajo informacije o odobrenih rabatih konkurenčnim trgovskim 

podjetjem? Je kateri od trgovcev od vas kdaj zahteval višji rabat kot ga ima 

konkurenca? 

 

 

 

22. Poleg rabatov naj bi večje trgovske verige skozi čas uveljavljale vedno nove dodatne 

prispevke. Je to res? Za koliko (približno) so se vam povečali stroški plačevanja 

prispevkov v zadnjih desetih letih? 

 

 

 

23. Kaj grozi dobavitelju v primeru zavrnitve izpolnjevanja določenih zahtev, ki jih 

navede trgovec? Kakšne so sankcije, ki jih trgovec izvaja pri dobaviteljih za 

neizpolnjevanje manj in bolj pomembnih pogojev? So vse te sankcije tudi 

predvidene v pogodbi, ali kdaj nimajo pravnih temeljev?  
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24. Obkljukajte polje pred prispevki za katere lahko potrdite, da obstajajo in jih 

trgovske verige zaračunavajo svojim dobaviteljem. Nato pri vsakem prispevku 

določite ali ga tudi vaše podjetje plačuje enemu ali več trgovskim podjetjem ter 

ocenite ali se vam zdi prispevek utemeljen in zato pravičen. V primeru, da obstaja še 

kateri prispevek, ki tu ni naveden ga navedite sami v prazna polja na dnu. 

 

 Vrsta prispevka Tudi naše podjetje ga plačuje Utemeljenost prispevka 

 Prispevek za uvrstitev dobavitelja Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za ohranitev dobavitelja Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za prostor na policah Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za pozicioniranje blaga Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 
Prispevek za obravnavo na komisiji za uvrstitev 

proizvoda 
Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za lansiranje novega produkta Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za stalnost pogodbe Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za pospeševanje prodaje in promocijo Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za promoviranje v javnih medijih Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za otvoritev nove trgovske enote Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 
Prispevek za razvoj in širitev maloprodajne 

mreţe 
Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 
Prispevek za posebne dogodke na obletnice 

trgovskih centrov 
Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 Prispevek za prvo polnjenje polic Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 
Prispevek za informacijsko tehnologijo 

(računalniško nabavo) 
Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

  Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

  Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

  Da Ne Utemeljen Neutemeljen 

 

25. Se vam zdi, da so prednosti, ki jih imate v poslovanju z velikimi trgovskimi verigami 

večje od stroška, ki ga predstavljajo rabati, super rabati in vsi ostali prispevki 

skupaj? 

 

 

 

 



Priloga 4 

 

26. Ste kdaj dobili ponudbo za proizvodnjo TBZ? Ali vaše podjetje proizvaja katero od 

TBZ?  

(Če je odgovor na vprašanji »Da«, opišite postopek, kako je do tega prišlo. Ali je trgovsko podjetje proizvodnjo 

TBZ na kakšen način izsiljevalo? Na kakšen način?) 

 

 

27. Ocenjujete, da je proizvajanje TBZ za dobavitelja dobičkonosno ali so tisti, ki to 

počno bili v tak položaj prisiljeni z grožnjami odpovedi pogodb trgovcev? 

(Kolikšni so lahko zaslužki s proizvodnjo in prodajo artiklov TBZ? Kakšen vpliv ima TBZ artikel na nihanje 

prodaje podobnega artikla lastne blagovne znamke? Predstavlja artikel TBZ konkurenco dobavitelju, ki ga 

proizvaja?) 

 

 

28. Kakšna je vaša ocena splošne situacije, ki trenutno vlada v odnosih med trgovci in 

dobavitelji? Kdo ima večjo pogajalsko moč in koliko je ima? 

 

 

29. Ocenjujete, da so vsi postopki in načini, ki se jih poslužujejo trgovska podjetja v 

poslovanju s svojimi dobavitelji v skladu z etiko poslovanja in dobro poslovno 

prakso? Menite, da so katera od teh praks pravno sporna? Katera? 

 

 

30. Kakšne možnosti imajo proizvajalci in distributerji ter uvozniki za ponovno 

vzpostavitev uravnoteženosti pogajalskih izhodišč v odnosih s trgovskimi velikani? 

(Vaša vizija o tem, kaj bi morala dobaviteljska podjetja postoriti, da bi vsaj nekoliko izboljšala svoj položaj v 

odnosih s trgovci.) 

 

 



Priloga 4 

 

31. Menite, da bi se povezovanje med dobavitelji odražalo v moči na podoben način kot 

se je to pri povezovanju trgovcev? Zakaj menite tako? 

 

 

32. Je ustvarjanje lastnih prodajnih kanalov, ki bi dosegli končnega kupca, za 

proizvajalca smiselno? 

(Primer: Odpiranje lastnih trgovin, s katerimi proizvajalec ali dobavitelj dosega končnega kupca neposredno. 

Zakaj se to izplača in obratno?) 

 

 

33. Bi moralo biti poslovanje med trgovci in dobavitelji bolje regulirano z zakonom? 

Menite, da država premalo pozornosti namenja nadzoru teh poslov? 

(Kako bi država lahko preprečila nepošteno delovanje v odnosih med trgovci in dobavitelji? Kaj bi storili vi, če 

bi imeli to možnost?)    

 

 

34. Koliko je še manevrskega prostora v odnosih med dobavitelji in trgovci. Koliko časa 

se bo dobaviteljem še izplačalo poslovanje na taki ravni? So spremembe nujne ali je 

za govor o kritičnih točkah v odnosih še prezgodaj? 

 

 

35. Kaj pričakujete v prihodnosti? Se da katere spremembe predvideti že danes? Kako 

vidite odnos med trgovci in dobavitelji čez deset let? 

 

 

 

 


