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III 

POVZETEK 

Magistrsko delo temelji na raziskavi managementa napovedovanja prodaje v 119 

podjetjih, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) uvrščena v panogo 

proizvodnja radijskih in komunikacijskih naprav in opreme (DL 32). Napovedovanje 

prodaje se skozi celotno nalogo prikazuje kot proces managementa, ki kot kompleksna, 

kritična in pomembna funkcija vpliva na poslovanje podjetij. Napovedovanje prodaje 

kot proces v osnovi zajema razumevanje napovedovanja prodaje in vpliv napovedi 

prodaje na ostale funkcije podjetja, uporabo informacijskega sistema in orodij, pripravo 

relevantnih podatkov in vključevanje pomembnih informacij za doseganje točnih 

napovedi, razumevanje in uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod napovedovanja 

prodaje in merjenje uspešnosti napovedi prodaje. 

Ključne besede: napovedovanje prodaje, napovedi prodaje, orodja napovedovanja 

prodaje, tehnike napovedovanja, kvantitativne metode, kvalitativne (subjektivne) 

metode, točnost napovedi prodaje 

SUMMARY 

This master's thesis is based on research of the sales forecasting management in 119 

companies which according to the Standard Classification of Activities are classified 

under 'Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus' 

(DL32). Throughout the thesis, sales forecasting is discussed as a management process – 

a complex, critical and important function which affects the company’s operations. Sales 

forecasting as a process basically consists of a good understanding of sales forecasting 

and the effect of sales forecasts on other organisational functions, use of information 

system and tools, preparation of relevant data as well as inclusion of important 

information to produce accurate forecasts, understanding and applying of qualitative and 

quantitative sales forecasting methods and measuring of sales forecasting performance.  

Key words: sales forecasting, sales forecasts, sales forecasting tools, sales forecasting 

techniques, quantitative methods, qualitative (subjective) methods, sales forecasting 

accuracy 

UDK: 658.8:005.51(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Na osnovi naraščajočega povpraševanja obstoječih in pridobivanja novih kupcev ter 

priložnosti, ki jih ponuja trg, imajo podjetja možnosti za ohranjanje in večanje rasti tudi 

v prihodnje. Sposobnost uspešnega in učinkovitega odzivanja podjetjem predstavlja tudi 

uspešno napovedovanje prodaje, ki je na osnovi dosedanjih raziskav za slovensko 

prakso relativno neznano. Kakovostne in pravočasne informacije so za podjetja, ki 

delujejo v panogi proizvodnja radijskih in komunikacijskih naprav in opreme, ključnega 

pomena za napovedovanje prodaje zaradi različnih dejavnikov, kot so dolgi dobavni 

roki materiala, specifičnost materialov, kompleksnost in spremembe izdelkov ter razvoj 

in dopolnjevanje obstoječih izdelkov, kar je posledica povečevanja konkurence med 

ponudniki in hitrega spreminjanja potreb njihovih odjemalcev. Po navedbi tujih avtorjev 

naj bi bilo napovedovanje prodaje strateška funkcija podjetja, po drugi strani pa imamo 

v slovenskih podjetjih relativno malo izkušenj in sistematičnega pristopa k tej poslovni 

funkciji.  

Napoved prodaje (angl. sales forecast) podjetja je količina izdelkov, za katero 

podjetje pričakuje, da jo bo lahko prodalo v nekem določenem obdobju pri določeni 

ravni svojega trženjskega spleta in ob upoštevanju pogojev v okolju. 

Za napovedovanje prodaje je razvita kopica metod, ki jih v osnovi delimo na 

kvantitativne in kvalitativne metode. Za katero metodo napovedovanja se bomo odločili, 

je odvisno od zastavljenih ciljev in okoliščin. Pri uporabljanju napovedi prodaje se prav 

tako zavedamo, da nobena metoda ne more biti točna. V razmerah hitro spreminjajočega 

se okolja, v katerem trenutno poslujejo podjetja iz omenjene panoge, pa je 

napovedovanje še bolj nezanesljivo in težavno. Zato naj napovedovanje izhaja iz mnogo 

bolj trajnih vrednot odjemalcev, ki se odražajo skozi pojavne oblike kultur in jih je 

mogoče prepoznati šele v dolgotrajnem ter tesnem sodelovanju z odjemalcem (Tavčar 

2006, 151).  

Merjenje in spremljanje uspešnosti napovedi prodaje je temelj, na osnovi katerega 

se ta proces vgrajuje v organizacijo. V prvi fazi se merjenje uspešnosti začne z izborom 

najoptimalnejše metode napovedovanja. V dinamičnem in raznolikem okolju, v katerem 

poslujejo analizirana podjetja izbrane panoge, je poslovanje podjetja nemogoče brez 

ustreznega napovedovanja prodaje. Pri merjenju uspešnosti napovedovanja prodaje je 

pomembno tudi merjenje točnosti napovedovanja, vsaj z dveh vidikov: s tem, ko 

ugotavljamo napake v napovedi, ugotavljamo tudi velikost slučajne komponente v 

napovedi ter s spremljanjem točnosti napovedovanja ugotavljamo tudi ustreznost 

uporabljene metode za napovedovanje.  
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Za presojanje ali bodo izbrano metodo napovedovanja podjetja uporabljala tudi v 

bodoče, bodo morala vključiti v napovedovanje prodaje tudi svoje partnerje v trženju, s 

katerimi bodo v veliki meri skupaj snovali prihodnje poslovanje. Prodajo je mogoče v 

prihodnosti napovedovati kvantitativno, v daljni prihodnosti pa le kvalitativno snovati 

(Tavčar 2006, 151). 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge s temeljno tezo 

Namen raziskave je ugotoviti vpliv izbrane metode napovedovanja prodaje na 

uspešnost napovedovanja prodaje na izbranem vzorcu podjetij, uvrščenih v standardno 

klasifikacijo dejavnosti (SKD) proizvodnja radijskih in komunikacijskih naprav in 

opreme (DL 32), zavedenih v letu 2005 v poslovni register (podatki iz IBON-a). 

Temeljni namen magistrske naloge je torej ugotoviti, katere metode napovedovanja 

prodaje uporabljajo podjetja v izbrani panogi za napovedovanje prodaje, in raziskati, 

kakšen je vpliv uporabljenih metod napovedovanja na uspešnost napovedi prodaje 

podjetij, ki jo merimo s točnostjo napovedi prodaje (z merami napake).  

Glavni cilj raziskave je prikazati in proučiti korelacijo in morebitno različnost med 

raziskovanimi podjetji izbrane panoge glede na izbrano metodo napovedovanja prodaje.  

Na celotnem anketiranem vzorcu podjetij bom s korelacijsko analizo ugotavljala, ali 

obstajajo skupni kazalniki povezanosti in moč povezanosti med podjetji glede na 

izbrane kriterije, kot so poznavanje metod napovedovanja, uporabnost metod 

napovedovanja v praksi, fleksibilnost in prilagodljivost metod napovedovanja glede na 

spremembe v poslovnem okolju, ugotavljanje vzrokov za uspešnost oz. neuspešnost 

izbrane metode napovedovanja prodaje, uspešnost uporabljene metode napovedovanja 

prodaje in ugotavljanje pristopa k napovedovanju prodaje podjetja. S pomočjo 

multivariatne faktorske analize bom poskušala ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

faktorji (dejavniki) metod napovedovanja prodaje, s pomočjo katerih lahko pojasnim 

uspešnost napovedi prodaje proučevanih podjetij v izbrani panogi. V faktorsko analizo 

bom vključila samo vzorec tistih podjetij, ki napovedujejo prodajo in merijo točnost 

napovedi prodaje.  

Podrobnejši cilji magistrske naloge pa so analizirati in odgovoriti na sledeče štiri 

sklope. Prvič, povezanost med podjetji znotraj panoge proizvodnja radijskih in 

komunikacijskih naprav in opreme glede na izbrane metode napovedovanja prodaje – s 

korelacijsko analizo ugotoviti moč in smer povezave. Drugič, obstoj določenih skupnih 

faktorjev metod napovedovanja prodaje, s pomočjo katerih je mogoče pojasniti 

uspešnost napovedi prodaje proučevanih podjetij, ki napovedujejo prodajo, in ugotoviti, 

kateri so ti faktorji, kar bom izvedla s faktorsko analizo. Tretjič, ali je merjenje 

uspešnosti napovedovanja prodaje edini način izbora optimalne metode napovedovanja 

za izdelavo napovedi prodaje za dano časovno vrsto podatkov in, četrtič, na osnovi 
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rezultatov raziskave bom podala ugotovitve in napotke za izbiranje optimalne metode 

napovedovanja prodaje, ki je najprimernejša za analizirana podjetja izbrane panoge.  

Temeljna teza magistrske naloge je povezana s prikazom in empirično raziskavo 

vloge metod napovedovanja prodaje za podjetja iz panoge proizvodnja radijskih in 

komunikacijskih naprav in opreme, kjer želim dokazati, da obstaja vpliv izbrane metode 

napovedovanja na uspešnost napovedovanja prodaje podjetja. Na izbranem vzorcu 

podjetij bom ugotavljala uspešnost napovedovanja prodaje s točnostjo napovedi prodaje, 

kar bo razvidno iz empirične raziskave. Zastavljeni hipotezi bom potrdila tudi s 

korelacijsko in faktorsko analizo podatkov, ki jih bom zbrala z raziskavo. 

Hipoteza 1  

Z analiziranjem je mogoče presojati primernost izbrane metode za uspešnost 

napovedovanja prodaje.  

Ugotavljala bom, katerih metod napovedovanja se analizirana podjetja poslužujejo 

pri napovedovanju prodaje, kakšna je uspešnost uporabljenih metod napovedovanja in 

kako merijo uspešnost napovedovanja prodaje ter kakšno stopnjo točnosti napovedi 

dosegajo z izbrano metodo napovedovanja.  

Pri tem bom uporabila podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, ki jih 

bom analizirala s pomočjo korelacijske analize. Zanima me intenzivnost povezanosti 

med spremenljivkami in njihove skupne značilnosti za analizirana podjetja v izbrani 

panogi glede na izbrane kriterije. Pri testiranju hipoteze 1 bom vključila vsa podjetja v 

panogi, kar pomeni, da bom analizirala podjetja, ki napovedujejo prodajo, in tista, ki ne 

napovedujejo prodaje. 

Hipoteza 2 

 Izbrana metoda napovedovanja prodaje pozitivno in statistično značilno vpliva na 

točnost napovedi prodaje podjetja.  

Ugotavljala bom, kako izbrana metoda napovedovanja vpliva na točnost napovedi, 

ter primerjala točnost napovedi prodaje glede na izbrano metodo napovedovanja. 

Podjetja iz panoge bom klasificirala glede na izbrano metodo napovedovanja in 

poskušala ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni pokazatelji v podjetjih izbrane panoge 

glede na uporabljeno metodo napovedovanja, s katerimi je mogoče pojasniti vpliv 

posamezne izbrane metode napovedovanja na točnost napovedi prodaje.  

Pri tem bom uporabila podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, 

vendar samo za del vzorca podjetij, ki napovedujejo prodajo in merijo točnost napovedi 

prodaje. Za testiranje hipoteze 2 bom uporabila faktorsko analizo. 
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1.3 Metodologija 

V raziskovalni nalogi bom uporabila štiri metodološke pristope. Prvič, na podlagi 

literature bom proučila teoretična spoznanja metod napovedi prodaje in izkustvena 

spoznanja s področja vpeljave izbrane metode napovedi prodaje v poslovno okolje ter 

prepoznavala dejavnike, ki vplivajo na izbiro metode napovedi prodaje pri uvajanju v 

prakso. Drugič, na podlagi predhodnega študija literature in predhodno izvedenih 

raziskav bom izvedla vzorčenje podjetij izbrane panoge, na katerih bom preverjala 

opredeljeni hipotezi. Izvedla bom anketni vprašalnik v raziskovanih podjetjih, ki bo 

najprej pilotsko testiran in v nadaljevanju izveden na celotni populaciji podjetij v izbrani 

panogi. Temu bosta sledila kontrola in vnos podatkov. Tretjič, testirala bom hipotezi s 

pomočjo korelacijske analize in multivariatne faktorske analize. Kvantitativni analizi 

testiranja hipotez bosta sledila prikaz rezultatov ter predstavitev številčnih rezultatov in 

njihovih implikacij. Četrtič, zaradi heterogenosti skupine podjetij obravnavane panoge 

bom izvedla polstrukturirane globinske intervjuje. Na podlagi rezultatov, pridobljenih s 

polstrukturiranimi globinskimi intervjuji, bom dodatno obrazložila rezultate, pridobljene 

z anketnim vprašalnikom.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Omejitev kvantitativne raziskave se v prvi fazi kaže kot omejitev pri vzorčenju. Za 

zbiranje podatkov je uporabljen namensko izbran vzorec, kar pomeni, da bodo 

anketirana samo podjetja iz standardne klasifikacije proizvodnja radijskih in 

komunikacijskih naprav in opreme (DL 32), zavedena v letu 2005 v poslovni register 

(podatki iz IBON-a). Namenski vzorec se nanaša na izbrano panogo, za katero je 

reprezentativen. Veljavnost izidov raziskave bo omejena na obravnavano panogo v 

Sloveniji.  

Že pred samo izvedbo vprašalnika predpostavljam, da bodo izbrana podjetja 

pripravljena sodelovati v raziskavi, ki jo bom uspešno izvedla. V namenskem vzorcu je 

izmed 119 podjetij tudi 20 podjetij (podatki iz IBON-a), ki nimajo nobenega 

zaposlenega, kar pomeni, da najverjetneje od njih ne bom dobila vrnjenih anketnih 

vprašalnikov. Pričakujem, da bom od 119 raziskovanih podjetij dobila vrnjenih najmanj 

80 izpolnjenih vprašalnikov. V raziskavi ne bom uporabila že preverjenega vprašalnika, 

pač pa bom vprašanja sama sestavila in jih preverila tako, da bom vprašalnik pred 

izvedbo testirala.  

Iz teoretične osnove bom raziskavo nadgradila na pridobljenih mnenjih udeležencev 

oziroma njihovih zaznavah o dejavnostih, njihovih podatkih o obnašanju ter povezanosti 

med spremenljivkami, ki sem jih postavila v predvidenih hipotezah, ki ju bom testirala. 
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Raziskavo bom izvedla sama, kar pomeni omejitev pri presojanju obsega in vsebine. 

Percepcijske mere in mere obnašanja predstavljajo omejitev kvalitativne raziskave. 

Z raziskavo bom pridobila rezultate in podala predloge za izbiro optimalne metode 

napovedovanja pri izdelavi napovedi prodaje in podala teoretična izhodišča podjetjem iz 

panoge proizvodnja radijskih in komunikacijskih naprav in opreme ter jih usmerila k 

snovanju procesa napovedovanja podjetja kot tudi doseganju točnih napovedi prodaje 

ter reševanju problemov s tega področja.  
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2 NAPOVEDI PRODAJE 

Napovedovanje prodaje (angl. sales forecasting) je kot poslovna funkcija 

strateškega pomena za podjetje in je najbolj razvita v ZDA, manj v Evropi. Poslovna 

funkcija napovedovanja nima tradicije, iz katere bi se črpale izkušnje in usposobljen 

kader (Lavrih 2005, 14). Razvoj napovedovanja sega v leto 1981, ko so v ZDA 

ustanovili Mednarodni inštitut napovedovalcev z namenom premostitve vrzeli med 

teorijo in prakso na področju napovedovanja. Izsledke in empirične raziskave iz 

omenjenega področja pa so objavljali v svojem časniku o napovedovanju (angl. Journal 

of Forecasting), ki jim je služil kot gonilo napredka na področju napovedovanja 

(Armstrong in Fildes 2006, 433). 

2.1 Opredelitev napovedi prodaje in značilnosti napovedovanja prodaje 

Najpogostejši pojmi, s katerimi se srečujem pri pisanju magistrskega dela, nimajo 

splošno veljavne definicije. Za glavne osnovne pojme sem v nadaljevanju izbrala nekaj 

definicij iz različnih virov, vendar opisujejo iste pojme z različnih zornih kotov. 

Napovedovanje prodaje (angl. sales forecasting) določa število izdelkov in storitev, 

po katerih bo kupec ali odjemalec v prihodnosti povpraševal. Napoved prodaje 

opredelimo kot projekcijo načrtovanega pričakovanega povpraševanja v prihodnosti ob 

upoštevanju pogojev v okolju. Namen napovedovanja prodaje je načrtovanje 

prihodnjega povpraševanja, ki vključuje okoljska predvidevanja (Mentzer in Moon 

2005, 9). 

V slovarju ameriškega strokovnega združenja za upravljanje proizvodnje in zalog 

APICS (angl. American Production and Inventory Control Society) je napovedovanje 

(angl. forecasting) definirano kot poslovna funkcija, ki poskuša predvideti prodajo in 

uporabo proizvodov, ki jih lahko nabavimo ali proizvedemo na zalogo v planiranih 

količinah (Ross 1998, 121). Ta definicija zajema dva kritična koncepta, in sicer napoved 

(angl. forecast) in predvidevanje (angl. prediction). Napoved je objektivno ocenjevanje 

prihodnjega povpraševanja, pridobljenega na osnovi preteklih podatkov (Ross 1998, 

121). Predvidevaje je subjektivna dejavnost ocenjevanja prihodnjih razmer za 

poslovanje na podlagi sedanjih tendenc in možnih izbir. Predvidevanje se opira na neko 

teorijo in na neke empirične podatke (Pučko 1991, 58). 

Potočnik (2005, 143) je napoved prodaje podjetja opredelil takole: »/…/ je količina 

izdelkov, za katero podjetje dejansko pričakuje, da jo bo prodalo v določenem obdobju 

pri določeni ravni svojih trženjskih aktivnosti.« Zanimiva je opredelitev napovedovanja 

prodaje Kahna in Adamsa (2000, 19), ki sta napovedovanje prodaje označila kot proces 

managementa znanja (angl. knowledge management process). Napovedovanje prodaje je 

po njunih besedah tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika neločljivo povezano s 
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procesom managementa »inteligence«. »Inteligenca« pa obsega podatke, informacije in 

znanje.  

Tavčar (2005, 42) je napovedovanje prodaje opredelil nekoliko širše, in sicer: 

 Napovedovanje prodaje je izhodišče za načrtovanje politike trženja – osnova za 

določanje sestavin tržnega spleta, za usmerjanje programov, oblikovanje strategije pogojev 

trženja, snovanje tržnih poti (stroški, osebje, organiziranost) in za predračune tržnega 

komuniciranja (2006, 152). Napovedovanje prodaje naj poteka v sodelovanju organizacije 

in njenih tržnih partnerjev ter zajema nabavna in prodajna tržišča obeh strani, zajema pa: 

napoved prodaje (količinske in vrednostne napovedi veljajo za načrt trženja in za znane 

pogoje na tržišču); oceno potenciala tržišča (podjetje ga mnogokrat ne dosega zaradi 

omejenih zmožnosti ali zaradi restriktivne politike trženja (vzdrževanje, zmanjševanje, 

ukinjanje) in določanje prodajnih kvot (cilj oziroma naloga posamezne enote v tržni 

funkciji organizacije). 

Prodajo napovedujemo za določno časovno obdobje (mesec, leto, več let). Dolžina 

obdobja napovedovanja je odvisna od pomena napovedi, panoge podjetja, stabilnosti 

trga, ciljev in virov podjetja ter napovedi sedanjega in prihodnjega povpraševanja. 

Kratkoročne napovedi segajo od dva do tri mesece vnaprej in se običajno uporabljajo za 

planiranje proizvodnje. Srednjeročne napovedi, ki segajo za leto ali dve vnaprej, se v 

večini primerov uporabljajo za proračune. Dolgoročne napovedi, za časovno obdobje 

treh ali več let, se uporabljajo za razvoj strateških planov. Določene industrije 

napovedujejo prodajo za 10 ali več let, posebno tiste, ki se odločajo za velike investicije 

v kapitalsko opremo. Na drugi strani pa imamo hitro spreminjajoče se industrijske 

panoge, kot je na primer elektronska industrija oziroma obravnavana panoga, ki 

opredeljujejo obdobje enega leta za dolgi rok in ne napovedujejo prodaje za posamezne 

proizvode več kot za tri leta (Blythe 2005, 185).  

Napovedovanje prodaje zajema tudi primerno uporabo različnih metod 

napovedovanja, tako kvantitativnih kot kvalitativnih, ter uporabo informacijskega 

sistema v organizacijah, s katerim lahko zadovoljimo potrebe uporabnikov napovedi 

prodaje in lahko obvladujemo celoten proces napovedovanja. Prodajo lahko v 

prihodnosti le napovedujemo kvantitativno, v daljni prihodnosti pa le kvalitativno 

snujemo (Tavčar 2006, 151). 

Po navedbah Donaldsona (1998, 132) bi morali pri napovedovanju prodaje slediti 

osnovnim pravilom, in sicer: ločevati moramo med »trdimi« ali objektivnimi in 

»mehkimi« ali subjektivnimi podatki, s katerimi razpolagamo pri napovedovanju 

prodaje; če je možno, uporabimo čim manj spremenljivk ter razlikujemo med odvisnimi 

in neodvisnimi spremenljivkami; iz preteklosti uporabimo splošne ter zanesljive 

ekonomske in industrijske indikatorje pri napovedovanju; določimo ustrezno časovno 

razmerje, posebno pri učinku zaostajanja glede sprememb, in ne uporabljamo 
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spremenljivk, katerih ni mogoče napovedovati, kot je na primer prepričljivost 

prodajnikov. 

Podjetja danes delujejo v razmerah hitro spreminjajočega se okolja, potrebe 

organizacij in ljudi se spreminjajo, zato je napovedovanje še bolj nezanesljivo in 

težavno, človeški razum pri napovedovanju pa v malo znani prihodnosti omaguje pred 

kompleksnostjo in negotovostjo okoliščin ter dogajanj. Čim dlje v prihodnost sega 

napovedovanje, tem manj zanesljivo je predvidevanje in manj je verodostojnih 

informacij, s čimer napovedovanje postaja vse bolj tvegano. 

2.2 Napoved, plan, cilj 

Praksa kaže, da za podjetja predstavlja težavo že ločevanje pojmov. Pri 

napovedovanju prodaje se srečujemo s pojmi napovedovanje, planiranje in določanje 

ciljev. Ker se slednji med seboj prepletajo in zamenjujejo, je zelo pomembna njihova 

definicija. Uporabna definicija napovedovanja prodaje je: »/…/ projekcija 

pričakovanega povpraševanja v prihodnosti pri danih objektivnih okoliščinah.« 

(Mentzer in Moon 2005, 9). To moramo ločevati od poslovnega plana, ki ga opredelimo 

kot: »Nabor managerskih odločitev, ki naj se izvršijo s ciljem doseganja napovedi 

prodaje« (Mentzer in Moon 2005, 9). Pri napovedovanju prodaje je edino merilo točnost 

napovedi ter razumevanje in razlaga vplivov, ki povzročajo odstopanje napovedi od 

dejanskih podatkov. Z določanjem ciljev pa motiviramo zaposlene v celotni 

organizaciji. Poslovni plan zasleduje druge cilje, pri katerem gre za splošno doseganje 

ali preseganje plana. Lavrih (2005, 16) navaja, da moramo zasledovati dva cilja: dvig 

kakovosti in točnosti napovedi oziroma zmanjšanje netočnosti napovedi ter iskanje 

razlag, v kakšni meri in katere objektivne okoliščine so povzročile odstopanje 

dejanskega stanja od napovedanega. Iz teh razlag lahko izluščimo tudi strateške 

priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša poslovno okolje.  

Slika 2.1 Prodaja in operativno planiranje: vloga napovedovanja prodaje 

                           Napoved prodaje                           Plan kapacitet 

                                       

 

 

 

    

                   

    Plan povpraševanja                   Operativni plan 

Vir: Mentzer in Moon 2005, 11. 

POVPRAŠEVANJE 
prodaja in  

marketing, kupci 

PRODAJA IN 
OPERATIVNO 
PLANIRANJE 

PONUDBA - oskrba 
Proizvodnja, 

logistika, nabava ... 



Napovedi prodaje 

10 

Proces prodaje in operativni plan omogočata pretok informacij med 

povpraševanjem in ponudbo v podjetju. Na sliki 2.1 je napoved prodaje prikazana kot 

kritičen vložek in je opredeljena kot projekcija pričakovanega povpraševanja v 

prihodnosti ob upoštevanju okoljskih pogojev. Napoved prodaje bi morala izhajati iz 

povpraševanja, ker sta v podjetju za ustvarjanje povpraševanja zadolžena marketing in 

prodaja, saj imata največji pogled na povpraševanje v prihodnosti, ker razpolagata z 

informacijami poslovnih partnerjev. Tavčar (2006, 152) je zapisal, da odjemalci niso le 

kupci in plačniki proizvodov, ampak so največkrat tudi tržna pot podjetja do končnih 

uporabnikov kot tudi pomemben vir informacij s tržišča, ki sodelujejo pri snovanju in 

inoviranju izdelkov, izbiranju tehnologije ter vzpostavljanju proizvodnje itd. Drugi 

kritičen vložek v proces prodaje in operativnega planiranja je plan kapacitet, ki ga 

opredelimo kot načrtovanje resursov v prihodnosti ob upoštevanju okoljskih vplivov. 

Plan kapacitet zagotavlja ponudbena stran podjetja in kratkoročne ter dolgoročne 

ponudbene zmožnosti. Proces, ki se odvija znotraj prodaje in operativnega planiranja, je 

usklajevanje prihodnjega načrtovanja povpraševanja s prihodnjim načrtovanjem 

ponudbe podjetja. Obe funkciji, napovedovanje in planiranje, se ne smeta prepletati, ker 

prepletanje vodi do neželenega preigravanja scenarijev. Podjetje ne sme pozabiti, da 

morajo poslovni analitiki pri svojih napovedih stremeti k edinemu cilju – točnosti 

(Lavrih 2005, 16).  

Pogosta napaka managerjev je, da napovedovanje in planiranje združijo v istih 

osebah. V tem primeru poslovni analitiki pogosto stremijo k pojavu »ene številke«, ko 

na silo želijo doseči, da sta vrednosti napovedi in plana usklajeni. Podjetja, ki zapadejo 

znanemu fenomenu »nezmožnosti obvladovanja dveh števil« (napovedi in plana), imajo 

jasen signal, da se napačno lotevajo napovedovanja prodaje (Lavrih 2005, 17).  

V praksi je napovedovanje prodaje težko in so običajno napovedi netočne, zaradi 

tega se napovedovanje prodaje obravnava kot proces in ne kot enotna aktivnost (Blythe 

2005, 184), kar je prikazano na sliki 2.2. 
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Slika 2.2 Napovedovanje prodaje kot proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Blythe 2005, 185. 

Za izboljšanje procesa napovedovanja je najpomembnejše razumevanje prednosti in 

slabosti celotnega procesa napovedovanja organizacije. Proces napovedovanja prodaje 

pa lahko podjetja izboljšajo, če (Moon 2006, 26): razumejo, kaj je potrebno izboljšati v 

samem procesu napovedovanja z vidika funkcionalne integracije, pristopa 

napovedovanja, informacijskega sistema in merjenja uspešnosti napovedovanja; 

določijo plan aktivnosti za rešitev problemov, ki so prisotni v procesu napovedovanja 

organizacije, ter opredelijo in premagajo ovire za realizacijo plana aktivnosti, med 

katere spadajo kultura organizacije, sistem in podpora vodstva. 

Proces napovedovanja mora obvladovati in izslediti potencialne funkcionalno 

zaslepljene točke in nagibanja k nepovezanosti. Poleg tega mora proces napovedovanja 

prispevati k celotni strategiji organizacije (Oliva in Watson 2006, 27).  

2.3 Pristopi k napovedovanju prodaje 

Za napovedovanje prodaje so značilni štirje pristopi managementa (Mentzer, 

Bienstock in Kahn 1999, 48): 

− neodvisen pristop, v katerem je vsak oddelek v podjetju vključen v proces 

napovedovanja in razvija svojo napoved prodaje, prilagojeno svojim 

specifičnim potrebam za lastno uporabo in neodvisno od ostalih oddelkov;  

− pogajalski pristop, v katerem vsak funkcionalni oddelek razvije svojo napoved, 

toda predstavniki vsakega oddelka se sestajajo z namenom, da dosežejo uradno 

skupno napoved prodaje za vsako napovedano raven in horizont; 
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− osredotočen pristop, v katerem je en oddelek odgovoren za razvoj napovedi 

prodaje in morajo vsi ostali oddelki uporabljati rezultate te napovedi;  

− soglasen pristop, v katerem odbor razvije napoved skupaj s predstavniki 

posameznih funkcionalnih oddelkov in je za to zadolžena ena oseba. 

Uspešnost in učinkovitost napovedovanja prodaje podjetja sta poleg uporabljenega 

pristopa za napovedovanje odvisni tudi od stopnje uporabljene integracije, ki je prisotna 

znotraj podjetja. Deli uporabljene integracije so opredeljeni kot napovedovanje K3 

(komunikacija, koordinacija in kolaboracija).  

2.4 Potrebe po napovedovanju prodaje in področja uporabe napovedi 

prodaje 

Napovedovanje prodaje je po besedah Lavriha (2005, 19) ena managerskih funkcij, 

ki je v praksi še pogosto zapostavljena. Zavedati se moramo, da je resničen pomen 

napovedovanja v informaciji, ki je potrebna za pripravo realnih planov in analiz razmer, 

ki vplivajo na obseg poslovanja. Časovno obdobje ali horizont, za katerega se pripravlja 

napoved prodaje, in kasneje obdobja, v katerih se ta preverja in korigira, je pomemben 

kazalec odnosa podjetja do uporabe poslovne funkcije v sklopu podjetja (Lavrih 2005, 

19). Povpraševanje po količini oziroma številu izdelkov je pomembno za vsa področja 

organizacije (marketing, proizvodnja in logistika). Poslovne funkcije podjetja zagotovo 

potrebujejo informacijo o napovedih prodaje (Stock in Lambert 2001, 20). Opis področij 

uporabe napovedi prodaje sledi v nadaljevanju. 

Prodaja in marketing. Marketing je področje, ki sloni na napovedovanju prodaje. 

Njegov osnovni namen je skrb za uspeh proizvodov in storitev, zato je napoved vhodna 

informacija, na podlagi katere razvijamo marketinške aktivnosti za posamezne 

proizvode ali storitve. Podobno velja tudi za prodajo, saj s planom prodaje določamo 

obseg poslovanja po posamezni storitvi, izdelku, geografskem področju ali kupcu. 

Napovedi se izdelujejo za obdobje polletja ali enega leta, preverjati pa jih moramo 

mesečno ali največ trimesečno ter jih prilagajati glede na spremenjene okoliščine v 

vmesnem času (Mentzer in Bienstock 1998b, 6). 

Finance in računovodstvo. Finančna služba in računovodstvo sta odgovorni za 

stroškovne vidike, nadzor finančnega toka, dobička in prihodkov na ravni celotnega 

podjetja. Načrtovanje stroškov, prihodkov in potreb po kapitalu, ki temeljijo na dani 

napovedi prodaje, je ena izmed odgovornosti finančne službe. Potrebe finančne službe z 

vidika napovedovanja prodaje so izključno v vrednostih (EUR) prodaje podjetja. 

Napovedi se izdelujejo za obdobje enega do petih let, preverjamo jih mesečno ali vsake 

tri mesece (Mentzer in Bienstock 1998b, 6). 
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Proizvodnja in logistika. Proizvodnja in logistika v kontekstu napovedovanja 

prodaje sledita dolgoročnemu in kratkoročnemu vidiku. Dolgoročni vidik proizvodnje 

se kaže v smislu načrtovanja proizvodnih zmogljivosti, kar pogojujejo potrebe po novih 

proizvodnih obratih, opremi itd., kar pa lahko traja do nekaj let. Dolgoročno 

napovedovanje za proizvodnjo izdelujemo za obdobje enega do štirih let. Enako velja za 

dolgoročno načrtovanje logistike, kjer si moramo zagotoviti skladiščne zmogljivosti. 

Kratkoročni vidik napovedovanja prodaje potrebnega obsega proizvodnih zmogljivosti 

je potreben za načrtovanje obsega proizvodnje in sega od enega tedna do pol leta, 

preverja pa se lahko dnevno, tedensko ali enkrat mesečno. Obdobje je pogojeno s 

časovnimi intervali dobave materialov in polizdelkov.  

Nabava. Z vidika nabave so napovedi prodaje uporabne za doseganje ugodnih cen 

in popustov pri nabavi materialov, zmanjševanje zalog in za doseganje čim nižjih 

stroškov skladiščenja ter za pravočasno naročanje in prejemanje materiala za 

zagotavljanje nemotene proizvodnje (Wotruba in Simpson 1989, 127). 

Kadrovska služba. Na podlagi napovedi prodaje kadrovska služba načrtuje 

zaposlovanje, napovedi pa so v pomoč tudi pri sklepanju kolektivnih pogodb (Wotruba 

in Simpson 1989, 127). 

Podjetja največkrat pripravljajo napovedi na začetku vsakega finančnega kvartala, 

da lahko predvidijo celotno vrednost prodaje za prihajajoči kvartal. Takšne napovedi 

lahko uporabljamo za pripravljanje finančnih projekcij, za planiranje proizvodnih 

kapacitet in za naročanje materiala. Med kvartalnim obdobjem je prvotna napoved 

prodaje pogosto popravljena glede na dejansko prodajo, ki je znana od tedna do tedna, z 

namenom prilagoditve finančnim projekcijam in dobavam materiala (Yelland 2006, 

799). 

2.5 Pregled orodij za napovedovanje prodaje 

Z izbiro ustreznega orodja za napovedovanje prodaje se bo srečalo vsako podjetje, 

ki se bo odločalo za uvajanje procesa napovedovanja. Na izbiro imamo veliko orodij za 

napovedovanje, za katero orodje pa se bomo odločili, je odvisno od številnih 

dejavnikov. Pomembna razlika je v tem, ali podjetje izdeluje nekaj deset napovedi letno 

za polletni/letni horizont ali nekaj deset tisoč dnevno za tedenski horizont. Pomembno 

je tudi, da se analitik dobro spozna na najpogostejše metode statistične analize časovnih 

vrst. Vsako metodo lahko preizkusimo z uporabo MS Excela in ugotovimo, da se vse 

metode modelirajo v samih preglednicah. Kompleksnost narašča od preprostega 

drsečega povprečja do zahtevnejših sezonskih metod. Priporočljivo je, da si analitik za 

nekaj časovnih vrst sam izbere ustrezno metodo in jo modelira ročno, saj na ta način 

spozna njene prednosti in slabosti. Na daljši rok in za intenzivnejše modeliranje 

analitiku ročno delo v MS Excelu ne zadostuje več, zato je pomembno, da se podjetje 
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odloči za nakup ustrezne programske podpore. Orodja za napovedovanje prodaje lahko 

delimo na več načinov, v nadaljevanju predstavljam dva (Lavrih 2005, 173), in sicer je 

prvi način vrsta tehnologije, ki se uporablja v programu. Delimo jih na orodja, 

uporabljena v programu za napovedovanje, med katere sodijo klasično izvajalne 

metode, Bob Jenkins 1metodologija in nevronske mreže. Drugi način se veže na okolje 

in kompleksnost orodja v smislu, kako intenzivno se napovedovanje vrši. Mogoča 

orodja so dodatki za MS Excel za napovedovanje, samostojna orodja, ki delujejo kot 

samostojni programi z enostavnim uvozom in izvozom podatkov, statistični paketi npr. 

SPSS, orodja, ki so nadgradnja velikih informacijskih sistemov tipa SAP. 

Vsak sistem za napovedovanje prodaje naj bi po raziskavah zajemal osnovna načela 

(Mentzer in Bienstock 1998a, 77): informacijski sistem za napovedovanje prodaje mora 

služiti kot komunikacijsko orodje; prilagodljivo orodje za zagotavljanje procesa 

napovedovanja prodaje; enostaven pri uporabi za uporabnika, čeprav je sam sistem za 

napovedovanje prodaje kompleksen; sistem mora omogočati uporabljanje več tehnik 

časovnih vrst napovedovanja, ne samo ene, kot tudi regresijsko analizo in kvalitativne 

tehnike; informacijski sistem za napovedovanje prodaje mora predlagati uporabniku, 

katero tehniko napovedovanja naj uporabi, in uporabnik mora imeti možnost v 

informacijskem sistemu določiti, katere napovedi so pomembne. 

2.6 Priprava podatkov za napoved prodaje 

Pri izdelavi napovedi prodaje je pomembno, da izhajamo iz zgodovinskih podatkov, 

na osnovi katerih lahko izdelamo ocene ali statistične projekcije dogajanja v 

prihodnosti. Dosedanja praksa potrjuje, da je eden največjih izzivov za analitike 

priprava in morebitno prilagajanje podatkov. Nekritično upoštevanje izjemnih preteklih 

dogodkov vodi do pojava »smeti notri, smeti ven« (angl. garbage in, garbage out), kar 

pomeni, da če bomo na vhodnih podatkih v model napovedi pustili smeti, bomo tudi na 

izhodu dobili smeti (Lavrih 2005, 8). Napaka, s katero se srečujemo na začetku 

napovedovanja, je obveznost napovedovanja, zato ker imamo analitski oddelek, ki mora 

nekaj početi. Analitik in njegov vodja začneta z opisom problema in z razmislekom o 

posledicah, ki jih ima napoved. Če ni v ozadju potrebe po odločitvi, ni ekonomske 

upravičenosti za izdelavo napovedi. Pred začetkom razvoja napovedi se analitik in 

vodstvo dogovorijo o posledicah napovedi, torej kaj napoved v določenem intervalu 

pomeni za odločanje ter kakšna sta celoten namen in cilj napovedi. Temu sledi ustrezna 

izbira metode napovedovanja in nato še priprava podatkov (Ross 1998, 154). Cilj 

dogovarjanja je večja in kritična raba napovedi v procesu odločanja (Lavrih 2005, 51).  

                                                 
1 Bob-Jenkins metodo uvrščamo med nabor metod, ki so kompleksne in zahtevne, ter jih 

označujemo kot ARIMA metode. Teoretični del podlage jim je bil dodan leta 1994.  
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Eden največjih izzivov današnjega okolja je ločevanje procesa napovedi od 

zunanjih vplivov. V veliki meri so napovedi podvržene političnim pritiskom v podjetjih, 

posledica česar je, da hočejo analitiki ugajati z napovedmi. Posledično so take napovedi 

zmes želja, sanjaških vizij vodstva in predvsem neuporabna mešanica plana, ciljev in 

napovedi, s čimer se ponovno vračamo k ločevanju pojmov planiranja, napovedovanja 

in določanja ciljev. Preden se odločimo za napovedovanje, je pomembno, da se 

vprašamo o napovedljivosti dogodkov v podjetju, nad katerimi imamo nadzor (stroški, 

obseg proizvodnje, prihodki itd.). Zanima nas, ali je možno in smiselno napovedovati 

(Lavrih 2005, 52). O napovedljivosti pojava govorimo takrat, ko imamo na voljo 

metodo, katere uporaba daje boljše rezultate od naivne napovedi (angl. naive forecast) s 

predpostavko, da bo vrednost prodaje v prihodnjem obdobju enaka, kot je bila v 

preteklem obdobju (Mentzer in Moon 2005, 55). Lavrih (2005, 52) je takole zapisal svoj 

pogled na problematiko: »/…/ analitik se ukvarja z napovedovanjem kontroliranih 

poslovnih dogodkov, prerokovanje o prihodnosti za nekontrolirane dogodke pa prepušča 

vedeževalki.« Podjetja bi se morala za napovedovanje nekontroliranih dogodkov v 

prihodnosti posluževati scenarijev, s pomočjo katerih načrtujemo in obvladujemo 

organizacijo. Enostavne oziroma tradicionalne napovedi so temeljile večinoma na 

ekstrapolaciji kvantitativnih podatkov v prihodnost, kar pa sedaj v hitro spreminjajočem 

se okolju ne zadošča več. »Vse večja kompleksnost obravnavanih zadev terja celostno 

razmišljanje, ker prihodnosti ni mogoče natančno napovedovati, kaže obravnavati več 

prihodnosti« (Tavčar 2007a, 3). 

Pri pridobivanju podatkov je obseg vloženega dela odvisen od tega, ali gre za 

napovedovanje novega ali utečenega pojava, pri katerem napoved sloni predvsem na 

zgodovinskih podatkih. Za napovedovanje novega pojava uporabimo teoretičen pristop 

k zbiranju podatkov, kar pomeni, da uporabimo teoretične modele za iskanje 

spremenljivk, ki vplivajo na rezultat. Za napovedovanje obstoječega pojava uporabimo 

največkrat analitične metode, ki jih apliciramo nad zgodovinskimi podatki. Za izdelavo 

uspešne napovedi z uporabo takih podatkov upoštevamo nekatera pravila, in sicer 

(Lavrih 2005, 53): zbrani podatki naj bodo v enakomernem časovnem intervalu; zbrani 

podatki naj bodo tudi ali predvsem za zadnja obdobja; v zbrani periodi (npr. mesečno) 

naj ne bo manjkajočih podatkov v časovni vrsti in podatke po potrebi očistimo. 
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3 MEDORGANIZACIJSKO POSLOVANJE 

3.1 Medorganizacijski odjemalci 

Medorganizacijski odjemalci, v nasprotju s kupci na potrošniškem trgu, ne kupujejo 

izdelkov in storitev za osebno porabo, ampak z namenom, da bi ustvarili dobiček, 

zmanjšali proizvodne stroške ali zadostili družbenim ter zakonskim obveznostim 

(Kotler 1996, 213).  

Na medorganizacijske odjemalce pri sprejemanju odločitev vplivajo štiri skupine 

dejavnikov: okoljski vplivi, organizacijski dejavniki, medsebojni dejavniki in osebni 

dejavniki (Kotler 1996, 211). Vpliv okoljskih dejavnikov na odjemalce je v trenutnih in 

pričakovanih razmerah v okolju, v katerem poslujejo. Med okoljske dejavnike uvrščamo 

raven povpraševanja, ekonomska predvidevanja, stanje v gospodarstvu, tehnološke 

spremembe, politični in regulativni razvoj in konkurenco. Organizacijski dejavniki 

izhajajo iz same organizacije, ki ima svoje cilje, strukturo in sisteme, politiko in 

procese, ki prav tako vplivajo na odločitve odjemalcev. Med medsebojne dejavnike 

štejemo avtoriteto, status in moč, empatijo ter prepričljivost in so pomembni zaradi 

sodelovanja večjega števila ljudi v procesu. Predvsem na medorganizacijskem trgu pa so 

pomembni osebni dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje v organizaciji (Kotler 

1996, 211–212). 

3.2 Lastnosti medorganizacijskega trga in medorganizacijskega trženja 

Celotni obseg trženja med organizacijami je v razvitih deželah približno dvakrat 

večji od deleža potrošnega trženja zaradi večkratnega trženja sestavin končnih izdelkov 

in storitev med organizacijami v reprodukcijskih verigah (2/3 delež je trženja med 

organizacijami) (Tavčar 2005, 22). Nakupni proces na medorganizacijskem trgu se loči 

od nakupnega procesa na potrošniškem trgu (B2C), glavna razlika je v opredelitvi, kdo 

je kupec izdelka ali storitve.  

»Medorganizacijsko je trženje izdelkov, storitev in znanj med organizacijami 

dobaviteljicami in organizacijami odjemalkami, ki jih uporabljajo za lastno enostavno in 

razširjeno reprodukcijo. Če so te organizacije podjetja, govorimo o medpodjetniškem 

(Business-to-business Marketing) trženju« (Tavčar 2005, 22).  

Trženje na medorganizacijskem trgu temelji na osebnih povezavah in medsebojnem 

vplivanju. Značilna sta tesno sodelovanje kupca in prodajalca, ki je prilagojeno odnosu 

porabe, in razvijanje strategij za vsakega kupca posebej. Večina poslov na 

medorganizacijskem trgu poteka neposredno, zato trženje sloni bolj na osebni prodaji 

kot na oglaševanju. Tržišča so heterogena z manjšim številom odjemalcev, praviloma 

krajevno zgoščena, 20 % odjemalcev pa običajno predstavlja 80 % posla. Za 
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kupoprodajni proces so povsem običajna pogajanja o pogojih trženja med dobavitelji in 

odjemalci, predvsem zaradi same velikosti trga in zapletenosti. Najpomembnejša 

sestavina trženjskega spleta je izdelek (tehnično kompleksni izdelki), katerega snovanje 

traja dolgo (mesece, leta) in je interaktiven proces med partnerji. Nabavniki kupujejo za 

lastne potrebe in za potrebe svojih odjemalcev. Nabavljanje terja več časa in stroškov 

kot pri potrošnih nakupih, tržnik pa mora poznati vplivne udeležence v nakupovanju in 

njihove motive (Tavčar 2005, 26–27). 

3.3 Primerjava medorganizacijskega trženja s potrošnim trženjem 

Po definiciji je potrošno trženje »/…/ trženje izdelkov, storitev in znanj med 

organizacijami in dobaviteljicami in posamezniki potrošniki, ki jih uporabljajo za 

končno porabo« (Tavčar 2006, 149). Za medorganizacijsko trženje pa je Tavčar (2006, 

149) zapisal: »/…/ trženje izdelkov, storitev in znanj med organizacijami 

dobaviteljicami in organizacijami odjemalkami, ki jih uporabljajo za lastno enostavno in 

razširjeno reprodukcijo«. Medorganizacijsko trženje zajema trženje izdelkov in storitev 

podjetjem, vladnim in drugim neprofitnim organizacijam. Medorganizacijski trgi se od 

potrošniških trgov razlikujejo po sledečih značilnostih (Tavčar 2007a, 32–34; Makovec 

Berenčič in Hrastelj 2003, 335–338): 

− bistveno manjše število odjemalcev kot na potrošniških trgih. Z odhodom 

enega kupca izgubijo ponudniki več kot v istem primeru na potrošniških trgih. 

V osnovi imajo kupci večjo pogajalsko moč, kar intenzivira tveganja in 

odvisnost poslovanja na mednarodnih trgih; 

− večji kupci. Ekonomska vrednost posameznega nakupa je bistveno večja; 

− tesni odnosi med dobavitelji in odjemalci. Tesni odnosi so rezultat aktivnega 

sodelovanja dobaviteljev in odjemalcev v nakupno-prodajnem procesu. 

Dolgoročne tesne vezi sodelovanja so posledica aktivnega sodelovanja v 

procesu, pomembnosti in moči kupcev; 

− kompleksnejši nakupni proces. Trženje poteka med številnimi sodelavci 

dobavitelja in odjemalca, ki delujejo na različnih ravneh organizacije in v 

različnih funkcijah. Trženje ni le prodajanje, ampak je predvsem povezovanje 

in usklajevanje. Potrošniki porabljajo in uporabljajo proizvode za svojo osebno 

rabo, organizacije pa za opravljanje lastne dejavnosti. Organizacije so povezane 

v reprodukcijske verige, ki se zaključijo v potrošnem trženju. Za omenjene 

verige sta značilni omejena konkurenca in odvisnost dobaviteljev in 

odjemalcev; 

− izvedeno povpraševanje. Temelji na pričakovanju povpraševanja po 

odjemalčevih izdelkih; 
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− pomembnejša vloga tehnologije. Tehnologija je pomembna, saj je pri snovanju 

novih proizvodov bistvenega pomena, kakšno tehnologijo, proizvodne in 

informacijske sisteme podjetja uporabljajo. Pri medorganizacijskem trženju gre 

za kompleksne proizvode, pri snovanju katerih odjemalec sodeluje in snovanje 

le teh lahko traja več let. Pri snovanju izdelkov gre za interaktiven proces, ki 

sloni na tesnem sodelovanju med odjemalcem in ponudnikom; 

− prodajne poti. Na medorganizacijskem trgu so pogostejše neposredne tržne poti 

od ponudnika k odjemalcu, torej brez posrednikov. Navedeno naj bi podjetjem 

omogočalo vzpostavljanje tesnejšega sodelovanja z odjemalci in intenzivnejši 

razvoj trženja na osnovi odnosov; 

− interakcija. Pomembne so tesne osebne vezi med zaposlenimi sodelujočih 

podjetij, ki se razvijejo z leti skupnega sodelovanja; 

− kompleksnost poslovnih odločitev. Udeleženci v trženju svoje interese 

uveljavljajo v trženjskih odločitvah. Odločitve lahko sprejemajo posamezniki 

ali skupine in to lahko traja več časa. Nosilci trženjskih odločitev občutijo 

tveganje zaradi pomembnosti polov in razmerij. Značilno je, da se pri 

sprejemanju odločitev pogosto oziramo na racionalnost in ekonomičnost;  

− ustvarjanje dodane vrednosti. Zaradi tesne interakcije ponudnikov in 

odjemalcev na medorganizacijskem trgu pri skupnem snovanju novih 

proizvodov, oblikovanju storitev in načinih reševanja problemov, le ti v večji 

meri soustvarjajo dodano vrednost v primerjavi z uporabniškim trgom; 

− geografska osredotočenost. Večina podjetij, ki mednarodno trženjsko rastejo, 

se osredotoča na geografska področja, običajno v zvezi z internacionalizacijo 

ali stopnjami rasti mednarodnega trženja in poslovanja; 

− neelastično povpraševanje. Spremembe cen na celotno povpraševanje po 

medorganizacijskih proizvodih so v povprečju manj elastične v primerjavi s 

potrošnim trženjem, zaradi specifičnosti nakupnega procesa in običajno visoke 

stopnje odvisnosti povpraševanja po ustreznih proizvodih in manjšem številu 

ponudnikov; 

− večja stabilnost povpraševanja. Izhaja iz nihanj v obsegu povpraševanja, 

nastane zaradi geografske razpršenosti in ponudbe, sezonskih ali okoljskih 

vplivov na mednarodnih trgih, posledično tudi zaradi tehnološkega napredka; 

− vzajemnost. V medorganizacijskem trženju so dobavitelji podjetja hkrati 

odjemalci podjetja. V tem primeru se ponovno izpostavi pomembnost vloge 

trženjskih odnosov, predvsem kakovost in učinkovitost sodelovanja, zaupanje, 

zvestoba in dolgoročnost odnosov.  
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3.4 Napovedovanje prodaje na medorganizacijskem trgu v primerjavi s 

potrošniškim trgom 

Ravno zaradi razlik v poslovni praksi kot posledice različnih tržnih vzorcev je bilo 

ugotovljeno, da se tudi napovedovanje prodaje razlikuje med potrošniškimi trgi (B2C) 

in medorganizacijskimi trgi (B2B). Raziskave kažejo (Kahn in Mentzer 1995, 21), da se 

pri napovedovanju prodaje med potrošnim in organizacijskim trženjem pojavljajo 

predvsem razlike pri številu kupcev, pridobivanju informacij, v uporabi in poznavanju 

metod napovedovanja prodaje, usposabljanju osebja za napovedovanje prodaje, pri 

uporabi informacijske tehnologije ter v točnosti napovedi prodaje. Nekatere bistvene 

razlike lahko strnem v spodaj opisane skupine. 

Prodajno osebje ima pomembno funkcijo in vlogo v medorganizacijskem trženju in 

v nasprotju s potrošniškim trgom zahteva prisotnost prodajnega osebja za upravljanje 

prodajnega procesa. Tipična medorganizacijska podjetja so močno odvisna od 

sposobnosti svojega prodajnega osebja, gradijo dolgoročne odnose s strankami in 

razpolagajo s pomembnimi informacijami o potrebah po izdelkih in o dogajanju pri 

odjemalcu. Dalrymple je leta 1987 ugotovil, da imajo medorganizacijska podjetja 

močnejše reference za uporabo metode napovedi prodajnega osebja kot potrošniška 

podjetja, ravno zaradi tesnih odnosov med nabavniki in odjemalci, kar spodbuja 

medorganizacijska podjetja k uporabi napovedi prodajnega osebja (Mentzer in Moon 

2005, 240).  

Povpraševanje na trgih B2B najpogosteje izhaja iz povpraševanja na trgih B2C, 

zato se učinki kratkoročnih nihanj v potrošniškem povpraševanju lahko pomnožijo. 

Industrijska podjetja se srečujejo z večjim obsegom naročil, kar dodatno terja večje 

skladiščne kapacitete. Potrošniška podjetja pa se srečujejo z manjšimi naročili, ki 

morajo biti najpogosteje dostavljena v zelo kratkem času. Ravno zaradi večjega obsega 

naročil se medorganizacijska podjetja srečujejo s količinskimi popusti in pogajanji za 

cene v okviru pogodbenih naročil. S cenovnega vidika so na potrošniških trgih cene bolj 

stabilne. V obdobjih povečanega povpraševanja lahko prodajna sila v trenutku napove 

višje potrebe po izdelkih, ker razpolaga s takojšnjimi informacijami s strani odjemalca. 

Na ta način se lahko podjetje hitro odzove na njegove zahteve v primeru zmanjšanja 

povpraševanja. V medorganizacijskem trženju je osebna prodaja še vedno zelo 

učinkovita, saj je veliko proizvodov, ki morajo biti prilagojeni zahtevam posameznega 

kupca (Mentzer in Moon 2005, 239–240). 

Težavnost napovedovanja prodaje. Medorganizacijska podjetja ocenjujejo svoj 

proces napovedovanja kot lažji za razumevanje, medtem ko so potrošniška podjetja svoj 

proces napovedovanja označila kot težji za razumevanje. Znaka, kot sta podajanje 

informacij o pričakovani prodaji v bližnji prihodnosti in točnost napovedi prodaje, 
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označujeta, ali je prodaja organizacije zasedena z obetavno proizvodnjo izdelkov ali 

vodi v prizadevanja s projekti, ki so sčasoma izgubila konkurenčnost oziroma so v 

opuščanju (Mentzer in Moon 2005, 241–243). 

Uporaba metod napovedovanja prodaje. Na podlagi raziskav Mentzerja in Moona 

(2005, 243–244) se uporaba metod in tehnik napovedovanja v podjetjih B2B in B2C 

razlikuje glede na časovni horizont in nivo. Večja razlika v uporabi metod se kaže pri 

napovedovanju prodaje po proizvodih in glede na časovno obdobje manj kot tri mesece 

in od treh mesecev do dveh let. Glede na dosedanje raziskave (Mentzer in Moon 2005, 

244) medorganizacijska podjetja večinoma uporabljajo kvalitativne metode 

napovedovanja prodaje. Podjetja, ki tržijo na potrošniških trgih, so se zanašala na 

regresijsko analizo, mnenja strokovnjakov, dekompozicijo in analize življenjskega cikla, 

medtem ko so se medorganizacijska podjetja najbolj zanašala na napovedi prodajnega 

osebja. Za medorganizacijsko trženje so značilni tesni odnosi med dobavitelji in 

odjemalci, zato se podjetja pri napovedovanju prodaje bolj zanašajo na mnenja 

strokovnjakov in na napovedi prodajnega osebja (Mentzer in Moon 2005, 243–244).  

Seznanjenost z metodami napovedovanja. Podjetja se lahko razlikujejo glede na 

seznanjenost z metodami napovedovanja kot rezultat standardnega procesa 

napovedovanja med potrošniškimi in medorganizacijskimi trgi.  

Zadovoljstvo z uporabljenimi metodami napovedovanja. Ravno tako se razlikuje 

zadovoljstvo podjetij z uporabljenimi metodami oziroma tehnikami napovedovanja med 

potrošniškimi in medorganizacijskimi trgi, ki je rezultat večje uspešnosti pri 

napovedovanju tržnih nihanj. Tiste metode ali tehnike, ki hitro sprejmejo tržna nihanja, 

bodo zagotovila večje zadovoljstvo potrošniškim podjetjem, ker so na 

medorganizacijskih trgih nihanja v povpraševanju bolj hitra (Mentzer in Moon 2005, 

241). Na potrošniških trgih so podjetja nezadovoljna z uporabo tehnike napovedi 

prodajnega osebja, ki jo uporabljajo na medorganizacijskih trgih, kjer je tudi uspešna. 

Kot je bilo že omenjeno, je to rezultat tesnih odnosov med dobavitelji in odjemalci na 

medorganizacijskih trgih (Kahn in Mentzer 1995, 23). 

Točnost napovedi prodaje. Zanimivo je, da so v raziskavi Mentzerja in Moona 

(2005, 241) potrošniška podjetja izrazila mnenje, da je njihov proces napovedovanja 

bolj točen, medtem ko medorganizacijska podjetja menijo, da je njihov proces 

napovedovanja manj točen. Glede na celotni časovni okvir in nivo napovedi je točnost 

napovedi prodaje na potrošniških in medorganizacijskih trgih zelo podobna. Večja 

razlika v točnosti napovedi se kaže pri napovedovanju prodaje po proizvodih in glede na 

lokacijo v časovnem obdobju od treh mesecev do dveh let. Iz te razlike izhaja, da 

medorganizacijska podjetja dosegajo večjo točnost napovedi v primerjavi s 

potrošniškimi. Iz raziskave (Kahn in Mentzer 1995, 26) pa izhaja, da kljub edinstveni 
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strukturi obeh trgov ni pomembnejših razlik med medorganizacijskimi in potrošniškimi 

podjetji glede doseganja točnosti napovedi.  

Uporaba informacijske tehnologije v procesu napovedovanja. Iz dosedanjih 

raziskav izhaja, da so razlike glede elektronske izmenjave podatkov, planiranja 

proizvodnje, planiranja potreb po materialih, planiranja distribucije in uporabe 

informacijskega sistema bolj razširjene na potrošniškem trgu, ker nestanovitnost 

potrošniških trgov sloni na predvidevanju povpraševanja (Mentzer in Moon 2005, 241). 

Večina potrošniških podjetij ima integrirano elektronsko izmenjavo podatkov kupcev s 

svojim sistemom za napovedovanje prodaje. Za medorganizacijska podjetja pa ni videti, 

da povezujejo svoj sistem napovedovanja in elektronsko izmenjavo podatkov. Za večino 

potrošniških podjetij je značilno, da imajo sistem planiranja proizvodnje in distribucije 

integriran s svojim sistemom za napovedovanje prodaje. Več medorganizacijskih 

podjetij pa »inpute« dobiva direktno iz svojega informacijskega sistema v primerjavi s 

potrošniškimi podjetji. Na osnovi zgornjega lahko povzamemo, da več potrošniških 

podjetij razvija napovedi na podlagi dobljenih informacij z elektronsko izmenjavo in 

nato te napovedi posredujejo v sistem planiranja proizvodnje in distribucije. 

Medorganizacijska podjetja pa uporabljajo svoj informacijski sistem za razvoj napovedi 

in uporabijo te napovedi, kjer smatrajo, da je to potrebno (Kahn in Mentzer 1995, 26). 
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4 MERJENJE USPEŠNOSTI NAPOVEDOVANJA 

Merjenje uspešnosti napovedovanja je ena ključnih sestavin uspešno 

implementirane poslovne funkcije napovedovanja. Vendar je tudi ena izmed najbolj 

zanemarjenih, saj managerji najpogosteje pozabljajo na osnovno pravilo, ko govorimo o 

funkciji napovedovanja prodaje (Mentzer in Moon 2005, 44): »Kar se izmeri, se 

nagradi, in, kar se nagradi, se opravi.« Prodajne napovedi je smiselno ovrednotiti na 

podlagi več kriterijev. Eden izmed pomembnejših kriterijev za ovrednotenje napovedi 

prodaje je točnost napovedi, prav tako pa je pomemben kriterij pri ocenjevanju napovedi 

tudi strošek napake. Strošek napake je povezan z zmanjšanjem dobička, na katerega 

vplivajo trije dejavniki, in sicer pomembnost odločitev, ki temeljijo na napovedih 

prodaje, razmerja med fiksnimi in variabilnimi stroški pri spremembah obsega prodaje 

in sposobnost organizacije, da ob pojavu napake le-to popravi (Wotruba in Simpson 

1989, 126–137). Po navedbah Lavriha (2005, 22) se lahko dokaj hitro dokopljemo do 

spoznanja, da je merjenje uspešnosti napovedovanja: 

− edini način izbora optimalne metode napovedovanja za izdelavo napovedi 

prodaje za dano časovno vrsto podatkov; 

− predpogoj za spremljanje uspešnosti napovedi v primerjavi z dejanskimi 

podatki; 

− osnova, na kateri gradimo koncept nagrajevanja zaposlenega, ki pripravlja 

napovedi prodaje, in na osnovi katere spremljamo razvoj, napredek in uspeh 

funkcije napovedovanja prodaje; 

− edini način za tekoče primerjanje rezultatov poslovanja z napovedjo prodaje; 

− uporabljanje mer napak točnosti napovedi, ki so namenjene sprotnemu 

preverjanju točnosti napovedi ali uspešnosti doseganja plana. 

V nešteto primerih ne bomo prepričani, katera je najprimernejša in najuspešnejša 

metoda merjenja napake naše napovedi. Teorija napovedovanja pa je razvila kar nekaj 

praktičnih metod spremljanja in merjenja točnosti napovedi prodaje (Pecar 1994, 146). 

4.1 Točnost napovedi prodaje 

V osnovi je točnost napovedi prodaje relativno enostaven koncept, v praksi pa se 

pokaže za bolj kompleksnega in zanj velja enaka logika kot za samo napovedovanje 

prodaje. Pomembna karakteristika vsake napovedi je njena zanesljivost ali točnost2 

(Ljubič 2000, 110). Merilo točnosti napovedovanja pove, koliko se dejansko dosežene 

                                                 
2 V angloameriški literaturi namesto izraza »zanesljivost« (reliability) ali »točnost« 

(accuracy) srečamo bolj krepke izraze, kot sta »honesty« (poštenost) ali »bias« (pristranskost) 
napovedi. 
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vrednosti razlikujejo od predvidenih, načrtovanih vrednosti. Torej, razlika obeh 

vrednosti predstavlja odstopanje ali napako napovedi (Pecar 1994, 148). Izrazimo jo v 

absolutni vrednosti, še raje pa absolutno vrednost delimo z vrednostjo prodaje in 

dobimo napako, izraženo kot odstotek. Pomembna je interpretacija, kaj nam dobljeni 

rezultati napake točnosti povedo (Mentzer in Moon 2005, 45). Še bolj zanimivo je 

spremljanje povprečne napake. V primeru, da je povprečna napaka nič, se sliši kot 

idealna napoved, a pri izračunu povprečne napake za več obdobij so se procentualne 

vrednosti napake izničile, čeprav je bila lahko napaka za posamezno obdobje zelo velika 

(Mentzer in Moon 2005, 45).  

Ena izmed raziskav, v kateri je bilo vključenih 175 podjetij, je pokazala, da je 

povprečna napaka pri izdelkih, ki so namenjeni gospodinjstvom, 6,7 %, medtem ko je 

pri izdelkih, namenjenih medorganizacijski potrošnji, ta odstotek višji in znaša 7,6 %. Iz 

tega izhaja nenapisano pravilo, da so v podjetju napovedi dokaj točne, v kolikor z 

napovedjo zgrešijo ± 5 % (Wotruba in Simpson 1989, 137). Že iz teh dveh primerov 

lahko vidimo, da je spremljanje napake točnosti napovedi dokaj zahtevno ter da morata 

manager in analitik sprejeti odločitev, katere vrste napake so bodo spremljale. V praksi 

uvedemo več različnih meritev napak in se odločamo za tri do štiri meritve le teh, ki jih 

razvrščamo v tri skupine (Lavrih, 2005, 23), in sicer mere dejanske napake točnosti 

napovedi, mere napake v primerjavi z idealno napovedjo in mere napake v primerjavi z 

idealno tehniko napovedovanja. 

4.2 Mere dejanske napake točnosti napovedi 

Za mere dejanske napake obstaja kar nekaj metod, s katerimi opišemo razliko med 

dejansko prodajo proizvoda v določenem obdobju in napovedano vrednostjo prodaje v 

istem obdobju. Pozitiven rezultat nam pove, da smo za določeno obdobje napovedali 

preveč, negativen rezultat pa, da smo premalo napovedali za določeno obdobje. Je mera, 

ki kaže močno intuitivno vrednost managerjev. 

Povprečna (srednja) napaka napovedi (angl. Mean Error, ME) je prva mera 

dejanske napake točnosti napovedi. Majhna vrednost povprečne napake napovedi naj bi 

pomenila večjo zanesljivost napovedi in obratno. To smemo trditi le pogojno. Vrednost 

povprečne napake napovedi ni absolutna vrednost (Ljubič 2000, 111). Pomanjkljivost te 

meritve napake je, da se negativne in pozitivne vrednosti napake izničijo ter zakrijejo 

pravo sliko, zato je to dokaj neuporabna mera napake (Pecar 1994, 149). 

Težave povprečne napake, v kateri so se izničevale pozitivne in negativne vrednosti 

napake, poskušamo rešiti z ustreznejšim merilom točnosti napovedi, z metodo 

povprečne absolutne napake (angl. Mean Absolute Error, MAE) (Mentzer in Bienstock 

1998b, 23). Pri izračunu MAE nam velikost napake ne pove veliko o resničnem 

odstopanju od dejanskih napovedi. Pri povprečni absolutni napaki so vse enako 
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ovrednotene, zato bi želeli dati večji poudarek napakam z višjo vrednostjo (Mentzer in 

Moon 2005, 48). MAE sam še ne pove veliko, načeloma majhna povprečna napaka 

napovedi pomeni bolj točno napoved. Pravi pomen dobi, ko na osnovi povprečne 

napake napovedi ocenjujemo verjetnost, da bo realizirana neka napoved (Ljubič 2000, 

112). 

Najenostavnejša pot, ki poudari napake z višjo vrednostjo je, da kvadriramo vse 

vrednosti napake in s tem dobimo vsoto kvadratov napake (angl. Sum of Squared 

Errors, SSE). Ta metoda daje bistveno večji poudarek velikim odstopanjem napovedi od 

dejanske vrednosti. S tem izgubimo podatek o enoti in občutek glede višine odstopanja 

napovedi od dejanske vrednosti. Poleg tega ta metoda ni preveč informativna in je v tem 

smislu primernejša za merjenje kakovosti pri primerjanju različnih metod 

napovedovanja (Mentzer in Moon 2005, 48). 

Izboljšanje predhodne meritve napake predstavlja povprečna kvadratna napaka 

(angl. Mean Square Error, MSE). Rezultat povprečne kvadratne napake nam ne pove 

veliko in zanj velja, da se uporablja predvsem primerjalno. Bodisi primerjalno pri 

merjenju uspešnosti napovedovanja prodaje za dve obdobji, bodisi pri primerjavi 

kakovosti različnih metod napovedovanja (Lavrih 2005, 28). Empirične raziskave 

(Armstrong in Fildes 1995, 67) so pokazale, da povprečna kvadratna napaka ni primerna 

za primerjavo metod napovedovanja z različnimi vrstami podatkov, ker je nezanesljiva. 

4.3 Merjenje napake v primerjavi z idealno napovedjo  

Pri napovedovanju zasledujemo cilj idealne napovedi prodaje, ki je seveda takrat, 

ko je vrednost napake enaka nič. Torej, napoved je enaka kot dejanska prodaja v 

določenem obdobju. Na tej osnovi lahko določimo metode ocenjevanja napake glede na 

idealno napoved. Prednost teh metod je, da so ocene napake izražene v relativni meri, 

kar nam daje drugačen pogled na velikost napake, in so primerne ne glede na absolutne 

vrednosti prodaje (Mentzer in Moon 2005, 49). 

Procentualna napaka nam poda vrednost odstopanja napovedi od idealne napovedi. 

Vrednost idealne napovedi je kar dejanska prodaja v danem obdobju. Procentualno 

napako (angl. Percent Error, PE) dobimo tako, da razliko med napovedjo in dejansko 

prodajo delimo z dejansko prodajo. Imenovalec moramo deliti z dejansko prodajo. 

Samo ta oblika nam daje odstopanje napovedi od idealne napovedi, ki je dejanska 

prodaja (Mentzer in Bienstock 1998b, 25). Ena izmed prednosti izračunavanja 

procentualne napake je njen zapis v grafični obliki, iz katerega lahko napovedovalec 

hitro določi uspešnost napovedovanja skozi daljše obdobje. Uporabimo ga za razlago 

objektivnih okoliščin, ki so v posameznem obdobju pripeljale do napake pri napovedi 

ter za tekočo oceno kakovosti uporabljene metode napovedovanja prodaje (Lavrih 2005, 

30). Izrazito negativne vrednosti v grafu procentualne napake pomenijo, da smo 
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napovedali prenizke vrednosti, medtem ko pozitivne vrednosti v grafu procentualne 

napake pomenijo, da smo napovedali previsok obseg prodaje. Pozorni moramo biti na 

to, ali se vrednost napake povečuje v sezonskih mesecih, kar je lahko znak, da 

uporabljamo neustrezno metodo napovedovanja prodaje, ki ne upošteva sezonskih 

nihanj. Torej, ob tem lahko ugotavljamo, ali uporabljamo ustrezno metodo 

napovedovanja, kot tudi razmislimo o objektivnih okoliščinah, ki vplivajo na prodajo. 

Priporočljiva je uporaba PE grafa za redno (dnevno, mesečno) spremljanje odstopanj 

napovedi od dejanske prodaje (realizacije) (Lavrih 2005, 31). 

Povprečna absolutna procentualna napaka (angl. Mean Absolute Percent Error, 

MAPE) nam v primerjavi s procentualno napako (PE) pokaže uspeh napovedovanja v 

celotnem obdobju. Torej, v primeru MAPE dobimo kazalec uspešnosti za vsa obdobja. 

Slabost te meritve je v dejstvu, da vsebuje vsa obdobja, tudi začetna. V primeru, da je 

vrednost prodaje nič v določenem obdobju oziroma je katerakoli vrednost prodaje blizu 

nič, je mera napake neskončna oziroma nedoločljiva. Pri marsikateri meritvi je lahko 

zaradi pomanjkljivih podatkov v prvih obdobjih napovedovanja napaka zelo velika in 

vpliva na končni rezultat MAPE (Hyndman in Koehler 2006, 683). 

Povprečna absolutna procentualna letna napaka do datuma (angl. Year-to-Date 

Mean Absolute Percent Error, YTD MAPE) je zelo pogosto zaželena ocena napake. 

Daje nam na primer povprečno stopnjo rasti prodaje od začetka leta do današnjega 

datuma v smislu dneva ali meseca. YTD MAPE predstavlja vrednost MAPE za zadnjih 

12 mesecev ali 52 tednov ali 4 trimesečja, oziroma odvisno od uporabljenega časovnega 

intervala pri napovedovanju. Opisna mera napake daje informacijo za tekoče ali zadnje 

leto in je uporabna za management, poleg tega imamo možnost primerjati YTD MAPE 

med več leti in spremljati napredek poslovnega napovedovanja (Mentzer in Moon 2005, 

54–55).  

4.4 Merjenje napake v primerjavi z idealno tehniko napovedovanja 

Henri Theil se je leta 1966 začel ukvarjati z izzivom, katera izmed metod za oceno 

napake pri napovedovanju bi lahko služila za primerjalni izbor optimalne metode 

napovedovanja, ko je razvijal svojo Theil U statistiko (angl. Theil´s U statistics). Logika 

Theilove U statistike je v idealni in enostavni tehniki napovedovanja. Idealno in 

preprosto tehniko napovedovanja je Theil našel v preprostem konceptu, ki pravi, da 

vzemimo prodajo iz preteklega meseca kot napoved za naslednji mesec. To tehniko 

imenujemo naivno napovedovanje (angl. naive forecasting) (Mentzer in Bienstock 

1998b, 30).  

Kakovost drugih tehnik preprosto primerjamo z naivno metodo. Če nam izbrana 

metoda vrne slabšo vrednost napake (U statistika večja od 1), kot jo dobimo pri naivnem 

napovedovanju, ni primerna za ožji izbor. Če nam izbrana metoda vrne boljšo vrednost 
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napake (U statistika manjša od 1), kot jo dobimo pri naivnem napovedovanju, potem to 

metodo obdržimo, dokler ne najdemo boljše, ki nam daje nižjo U statistko. Tehnika 

napovedovanja, ki zagotavlja idealno napoved, bo težila k U statistiki nič (Pecar 1994, 

155). Izračun Theilove U statistike se v praksi zaradi njegove zahtevnosti redko 

uporablja (Pecar 1994, 154). 
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5 METODE NAPOVEDOVANJA PRODAJE 

Managerji vsakodnevno sprejemajo odločitve, ne da bi vedeli, kaj se bo zgodilo v 

prihodnosti. Njihova želja je, da bi zmanjšali svojo negotovost glede razvoja dogodkov 

v prihodnosti, zato si pomagajo z različnimi metodami napovedovanja. Metode 

napovedovanja se uporabljajo za napovedovanje makroekonomskih dejavnikov, 

tehnoloških sprememb in obsega povpraševanja (Biloslavo 1999, 84). Pri 

napovedovanju prodaje zaradi raznolikosti primerov v osnovi delimo metode 

napovedovanja med kvalitativne in kvantitativne. Znotraj omenjenih metod pa lahko 

izbiramo med številnimi tehnikami napovedovanja.  

Kvalitativne ali subjektivne metode napovedovanja uporabljamo, ko nimamo na 

voljo zgodovinskih podatkov in so obstoječi podatki nezanesljivi, obstaja pa neko 

ekspertno znanje. Nanašajo se na presojo in izkušnje managerjev, kjer lahko 

posamezniki na osnovi enakih podatkov pridejo do različnih zaključkov. 

Kvantitativne metode napovedovanja temeljijo na matematičnih modelih s 

predpostavko, da je mogoče pretekle podatke ter ostale relevantne informacije združiti v 

zanesljive napovedi. Uporabljamo jih, ko imamo na voljo zgodovinske podatke, 

poglavitni pa sta dve kvantitativni metodi, in sicer metoda časovnih vrst ter vzročni 

modeli. 

Armstrong (2001, 9) metode napovedovanja prikazuje v metodološkem drevesu 

(slika 5.1). Delimo jih na tiste, ki imajo osnovo v presoji, in na tiste, ki izhajajo iz 

statističnih osnov. S pomikanjem po drevesu navzdol narašča integracija med 

statističnimi postopki in presojo, saj presoja prevzema večji del napovedovanja. Metode 

na osnovi presoje Armstrong (2001, 9) deli naprej na metode, ki napovedujejo 

posameznikovo vedenje, in na tiste, ki jih strokovnjaki uporabljajo za napovedovanje 

vedenja drugih oseb. Te metode zajemajo igranje vlog, namere, conjoint analizo, 

mnenja strokovnjakov ter presojevalno postavljanje osnov. Igranje vlog je močno 

orodje, ker omogoča izdelavo napovedi s pomočjo interakcije, v katerih simuliramo 

okolje. V conjoint analizo večkrat vključimo statistične prvine, s čimer povečamo 

učinkovitost metode. O metodi presojevalnega postavljanja osnov govorimo takrat, ko 

pri mnenjih ekspertov uporabimo statistično metodo – regresijsko analizo. Naslednji 

način prepletanja statističnih in subjektivnih pristopov ponazarja metoda analogij, ki jo 

uporabimo, kadar napovedujemo dogajanje za dogodke, ki nimajo zgodovinskih 

podatkov, na katere bi se oprli pri ekstrapolaciji (Armstrong 2001, 10). 
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Vir: Armstrong 2001, 9. 

Statistično stran metodološkega drevesa (slika 5.1) predstavljata univariatna in 

multivariatna veja. V univariatni veji oziroma med ekstrapolacijskimi metodami so 

metode, ki uporabijo vrednosti časovnih vrst za napoved drugih vrednosti. 

Napovedovanje na osnovi pravil povezuje znanje o panogi z znanjem o postopkih 

napovedovanja v ekspertni sistem, ki ekstrapolira časovne vrste. Modeli, ki izhajajo iz 

teorije, in modeli, ki temeljijo predvsem na statističnih podatkih, predstavljajo 

multivariatno vejo. Ekonometrični modeli nastanejo na osnovi znanja o panogi in 

izsledkov predhodnih raziskav, podatki pa so uporabljeni za oceno parametrov 

omenjenega modela (Armstrong 2001, 10). 

Pregled najbolj uporabljenih metod za napovedovanje prodaje glede na vrsto 

metode, opredelitev in uporabnost metode napovedovanja je podal Tavčar (2005, 43) v 

spodnji tabeli. 
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Tabela 5.1 Najbolj uporabljane metode za napovedovanje prodaje  

Vrsta 
metode 

Naziv metode Opredelitev Uporabnost 

 
Kvalitativne 
metode 
 

Delfi Ocenjevanje v skupini 
anonimnih članov. 

Napovedovanje priložnosti za 
nove izdelke in tržišča. 

Ekspertni paneli 
 

Razprava in soglasno mnenje. 
Skupine izvedencev.  

Ocenjevanje prodaje obstoječih 
in novih proizvodov. 

Skupinske ocene 
prodajalcev 

Ocenjevanje od spodaj  
navzgor. 

Napovedovanje prodaje po 
izdelkih, odjemalcih, področjih. 

Pričakovanja 
odjemalcev 

Zbir pričakovanj obstoječih 
odjemalcev. 

Spraševanje odjemalcev o 
nakupih obstoječega proizvoda 
v bodoče. 

 
Časovne 
serije 
 

Povprečja Predvidevanje prodaje po 
trendih iz preteklosti. 

Za obstoječe proizvode oziroma 
programe podjetja. 

Analiziranje 
občutljivosti 

Posamično analiziranje 
vplivov sprememb 
(sezonskih, cikličnih, 
nepravilnih na potek 
prodaje). 

Če je prodaja odvisna od 
sprememb v okolju podjetja. 

Iztehtana 
povprečja 

Z utežmi iztehtani povprečki 
prodaje v preteklosti. 

Napovedovanje prodaje z 
dodatnimi sodili. 

Bob-Jenkins Matematično modeliranje, 
kombinacija tehnik. 

Odlična kratkoročna 
zanesljivost napovedovanja 
prodaje. 

Vzročni 
modeli 

 Uporaba ekonometričnih 
modelov ter input-output 
tabel za napovedovanje 
povpraševanja. 

Napovedovanje velikih 
sprememb in dolgoročno 
napovedovanje prodaje. 

Vir: Tavčar 2005, 43. 

Na podlagi dosedanjih raziskav glede uporabe metod napovedovanja v podjetjih 

B2B magistrska naloga podrobneje opisuje le kvalitativne metode napovedovanja, ki so 

zanimive za obravnavano področje raziskave in so osnova za napovedovanje prodaje v 

medorganizacijskem poslovanju, medtem ko so kvantitativne metode le na kratko 

povzete. 

5.1 Kvalitativne ali subjektivne metode napovedovanja 

Subjektivne tehnike napovedovanja so postopki, ki spreminjajo mnenja izkušenega 

osebja (prodajnega osebja, managerjev in zunanjih strokovnjakov) v formalno napoved 

prodaje (Mentzer in Gomes 1989, 316). Kvalitativne tehnike napovedovanja so 

dragocen vir za vsakega napovedovalca. Njegove dragocene izkušnje so vložek v 

napovedi prodaje, ki ne bi smele biti nikoli podcenjene. Vsaka napoved vsebuje 

določeno stopnjo subjektivnega vložka (Mentzer in Moon 2005, 150).  

Metode kvalitativnega napovedovanja lahko uporabimo takrat, ko ne razpolagamo z 

zgodovinskimi podatki kot na primer pri uvajanju novih izdelkov, poleg tega 
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subjektivne tehnike običajno uporabljamo kot del daljšega obdobja napovedovanja na 

ravni celotne organizacije ali za prilagajanje potreb za krajše časovno obdobje 

napovedovanja proizvoda (Mentzer in Gomes 1989, 317).  

Pomembna prednost kvalitativnih tehnik napovedovanja je njihov potencial za 

napovedovanje sprememb, ki lahko nastanejo v prodajnih vzorcih in jih s 

kvantitativnimi tehnikami napovedovanja ne moremo napovedati. Predvidevanje 

dogodkov in narave sprememb lahko izpopolnimo s kvalitativnimi analizami, ki 

temeljijo na znanju in izkušnjah zaposlenih ali zunanjih udeležencev. To je dodatna 

informacija, ki se uporablja za prilagoditev kvantitativnih napovedi. Druga prednost je, 

da uporabljajo ekstremno bogate podatkovne vire, ki zajemajo intuicijo, ekspertna 

mnenja, managerske presoje, prodajno in marketinško osebje ter zunanje udeležence 

(Mentzer in Moon 2005, 145). 

Problemi, povezani s kvalitativnim napovedovanjem, izhajajo iz dveh virov, 

tendence k pristranskemu ravnanju, ki je predstavljena v napovedih, in dejstva, da je 

kvalitativno napovedovanje relativno drago (Mentzer in Moon 2005, 147). 

5.1.1 Mnenja strokovnjakov ali managerjev 

Subjektivna tehnika napovedovanja, mnenja strokovnjakov (angl. Expert Opinions), 

se nanaša na znanja in vedenja strokovnjakov o ravnanju posameznikov in organizacij v 

različnih situacijah. V mnogih situacijah napovedovanja je prvi korak ta, da dobimo 

mnenje strokovnjaka, ki temelji na številnih virih in bogatih podatkih, predstavljenih z 

intuicijo ter izkušnjami.  

Pogosta uporaba te tehnike napovedovanja je takrat, ko primanjkujejo primerne 

informacije oziroma ko le-te niso na voljo ter ni mogoča uporaba statističnih metod 

(Armstrong 2001, 57–58).  

Strokovna mnenja pa lahko privedejo do zmotnih napovedi, ki so posledica 

predvsem subjektivnih značilnosti, ki ju moramo upoštevati pri uporabi te tehnike 

napovedovanja, in sicer: strokovnjaki ali managerji pri napovedih upoštevajo 

kratkoročne in srednjeročne dogodke ter zanemarjajo dogodke iz daljne preteklosti in so 

nagnjeni k pristranskosti (Lavrih 2005, 43). V izogib pristranskosti se v primeru uporabe 

tehnike mnenja strokovnjakov vključi v pripravljanje napovedi več strokovnjakov z 

različnih področij, kjer se predstavijo različna mnenja in pogledi. Načini pridobivanja 

mnenj strokovnjakov sledijo od individualnih do skupinskih, prek uporabe 

vprašalnikov, do strukturiranih fokusnih skupin in Delphi tehnike. Poleg Delphi tehnike 

tudi mnenja strokovnjakov in conjoint analiza pripomoreta k razvoju ekspertnih 

modelov (Armstrong in Green 2005). 

Spodnja tabela zajema komponente in okoliščine, kjer je primerna uporaba metode 

mnenja strokovnjakov. 



Metode napovedovanja prodaje 

33 

Tabela 5.2 Uporaba metod mnenja strokovnjakov 

Komponenta napovedovanja Pričakovane okoliščine 

Okolje Majhne spremembe 

Trg Majhne spremembe 

Delovanje podjetja Majhne in velike spremembe 

Delovanje konkurentov Majhne in velike spremembe 

Delovanje dobaviteljev, distributerjev, vlade Majhne in velike spremembe 

Stroški Velike spremembe 

Prodaja Velike spremembe 

Vir: prirejeno po Armstrong 2002. 

5.1.2 Delphi tehnika 

Ena izmed metod za zbiranje in združevanje mnenj strokovnjakov je strukturirana 

skupinska tehnika t. i. Delphi tehnika (angl. Delphi Technique). Delphi tehnika je bila 

razvita v petdesetih letih kot postopek, s katerim strokovnjaki dosežejo boljše napovedi 

kot s tradicionalnimi skupinskimi sestanki. Strukturirana je tako, da združuje znanja iz 

različnih virov (Armstrong 2001, 127). Skupina strokovnjakov podjetja (zunanjih ali 

notranjih) samostojno pripravi napoved, anonimno in neodvisno od ostalih 

strokovnjakov, kot odgovor na vnaprej pripravljen vprašalnik. Vsi odgovori se po prvem 

krogu analizirajo in vrnejo članom, v drugem krogu pa se seznani člane z rezultati 

oziroma mnenji brez identifikacije, kateri član je podal odgovore. Po predstavitvi 

rezultatov vsak član skupine obdrži svojo napoved ali spremeni svojo začetno napoved 

ter predloži novo skupaj z pisno obrazložitvijo glede njene spremembe (Davis 1988, 

212).  

Zanesljivost in točnost Delphi metode dosegamo po navedbah Armstronga (2001, 

141) ob upoštevanju sledečih priporočil, in sicer vključimo med 5 in 20 strokovnjakov z 

ustreznim strokovnim znanjem iz različnih področij. Povratne informacije, ki se 

posredujejo članom skupine med posameznimi ponovitvami, so srednje ocene 

posameznikov ter logika ocenjevanja posameznikov. Izvajanje ponavljamo, dokler 

odgovori niso stabilni, običajno zadostujejo tri strukturni krogi, potem sledi pridobitev 

končne napovedi z enakomerno uteženostjo ocen in združevanjem. V vprašanjih 

uporabljamo jasne in zgoščene razlage ter se izogibamo emocionalnim izrazom. 

Oblikovanje vprašanj je uravnoteženo, informacije, ki nimajo vpliva, pa se ne 

vključujejo v vprašanja. Kjer je možno, se ocena zanesljivosti poda v obliki frekvenc in 

uporabijo se navzkrižna preverjanja pri poizvedovanju po ocenah in verjetnostih.  

Okoliščine, v katerih je uporaba Delphi tehnike primerna, so takrat, ko so 

strokovnjaki geografsko razpršeni in jih ni mogoče soočiti na enem mestu; ko člani 
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skupine prihajajo iz različnih organizacij oz. okolij in nimajo skupnih perspektiv, 

terminologij, referenc, kar ovira učinkovito komuniciranje skupin, in ko med člani 

skupine vladajo nesporazumi ali težave politične narave (Armstrong 2001, 138). Delphi 

tehnika zmanjša vpliv skupinskega razmišljanja na proces sprejemanja odločitev. Po 

drugi strani pa se problem te tehnike napovedovanja kaže pri njeni zanesljivosti, saj so 

rezultati lahko zelo odvisni od sestave udeležencev in njihove strokovnosti. Delphi 

tehnika je bolj primerna za dolgoročne oziroma strateške napovedi kot za kratkoročne 

oziroma operativne. Omeniti pa je potrebno tudi prihranek s časovnega in stroškovnega 

vidika v primerjavi s statističnimi metodami ter metodami tradicionalnih skupin (Davis 

1988, 212–213). 

5.1.3 Managerske presoje 

Ocenjevanje z managersko presojo (angl. Jury of Executive Opinion) je ena od 

najbolj znanih in najpogosteje uporabljenih tehnik napovedovanja. Dnevno se uporablja 

kot neformalna metoda napovedovanja v poslovnem okolju. Je relativno enostavna za 

implementacijo in zelo uporabna, ko prejmemo spremembe v obstoječih vzorcih 

povpraševanja ali ko nimamo na razpolago zgodovinskih podatkov povpraševanja za 

pripravo kvantitativne napovedi (npr. napoved novih izdelkov).  

Prednost managerskih presoj se kaže tudi v tem, da lahko uporabimo bogate 

podatke, predstavljene z intuicijo in oceno izkušenih managerjev (Mentzer in Moon 

2005, 151).  

Pomanjkljivost pri omenjeni tehniki, ki jo Lavrih (2005, 45) v praksi opaža, je v 

tem, da managerji najverjetneje zaradi lastnega nepoznavanja razlik med 

napovedovanjem in planiranjem analitikom ne razložijo teh razlik. Analitiki kljub 

ločevanju pojmov zaradi podrejenega odnosa ne predlagajo ločevanja pojmov in tako 

najpogosteje napovedi proglasijo za realne, včasih pa so napovedi ciljne vrednosti, 

postavljene s strani vodstva. Po drugi strani pa je omenjena tehnika napovedovanja 

podvržena pristranskim ocenam, saj managerji, ki v praksi poleg managerskih presoj ne 

uporabljajo še dodatnih kvalitativnih ali kvantitativnih metod, pogosto delajo napake. 

Dosedanje raziskave kažejo, da na človekovo presojo bistveno bolj vplivajo dogodki iz 

bližnje preteklosti kot iz daljne. Pri človeškem presojanju sta pomembna dva dejavnika, 

ki vplivata na točnost napovedi prodaje, in sicer (Lawrence, Goodwin, O′Connor in 

Önkal 2006, 494–496): 

− t. i. »ekološka veljavnost«, ki ponazarja, v kolikšni meri podatki odražajo 

realno situacijo proučevanja. Dejavnost presojanja je na osnovi dosedanjih 

raziskav opredeljena kot funkcija »interakcije med dimenzijami ekološke 

veljavnosti in sposobnostjo učenja«; 
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− serijsko korelirani (tj. z avtokorelacijo) rezultati so lahko predstavljeni v grafu, 

ki jih lahko preučimo z očmi, v čemer smo ljudje relativno dobri. 

Tehnika managerske presoje ni primerna za uporabo kratkoročnih napovedi 

(dnevne, tedenske, mesečne) in za napovedi posameznih proizvodov. Po svoji naravi ta 

tehnika terja dragocen čas managerjev, zato je njena najučinkovitejša uporaba za 

mesečno, kvartalno ali letno napoved po skupinah proizvodov ali po proizvodnih 

linijah.  

Podjetja, ki uporabljajo tehniko ocenjevanja z managersko presojo v svojem 

procesu napovedovanja, se morajo zavedati, da se ta tehnika nagiba k razpršitvi 

odgovornosti za točnost napovedi. Pri uporabljanju te tehnike se lahko odgovornost za 

točnost doseže s pisno obrazložitvijo za prilagoditev v kvantitativno napoved (Mentzer 

in Moon 2005, 154).  

5.1.4 Napovedi prodajnega osebja 

Napoved prodajnega osebja (angl. Sales Force Composite) je kvalitativna metoda 

napovedovanja, ki vključuje znanja in izkušnje prodajnikov podjetja in produktnih vodij 

v napovedi prodaje, ki so najbolj seznanjeni s potrebami odjemalcev. Človeška ocena 

lahko zagotovi pomemben prispevek k točnosti napovedi, vendar je po drugi strani 

lahko predmet številnih pristranskosti pri napovedovanju in napačnih presoj. Ljudje so 

dobri pri kvalitativnem napovedovanju, ker lahko določajo obseg podatkov in nalog, ki 

odgovarjajo trenutni situaciji v okolju (Lawrence, Goodwin, O′Connor in Önkal 2006, 

494–496). V določenih situacijah je pomembno, da pri napovedovanju prodaje sodeluje 

tudi prodajno osebje, in sicer (Mentzer in Moon 2005, 155): 

− v primeru, ko prodajno osebje opravlja nadaljnjo usmeritev proizvodov k 

svojim odjemalcem, do končnih kupcev ali prek distributerjev. V tej situaciji so 

prodajniki najizvirnejši vir informacij glede sprememb vzorcev povpraševanja; 

− v primeru, ko prodajniki delajo na večjih projektih ali na ponudbeno osnovani 

prodaji. Točne napovedi v tem primeru zahtevajo znanje in informacije 

prodajnega osebja, s katerim razpolagajo glede na verjetnost velikih naročil. 

Tehnika napovedi prodajnega osebja naj bi se uporabljala v primeru, ko prodajno 

osebje na podlagi razgovorov z odjemalci zazna, da se bodo vzorci v njihovem 

povpraševanju spremenili, in ko prodajamo specifične proizvode za posamezne 

odjemalce, na primer prodaja vojaške opreme ali medicinske opreme, kjer statistične 

analize niso posebej uporabne za napovedovanje prodaje (Moon in Mentzer 1999, 8). 

Zavedati se moramo, da večina prodajnikov napoveduje na osnovi današnjih izkušenj in 

le redko upošteva potencialne spremembe okolja v prihodnosti. Slabost te metode je, da 
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prodajalci nimajo pregleda nad celotno situacijo v poslovnem okolju in slabše poznajo 

poslovno strategijo podjetja. Prodajniki v napovedovanju prodaje niso najboljši, so pa 

zato lahko zelo dobri pri prilagajanju napovedi (Mentzer in Moon 2005, 156). 

5.1.5 Namere 

Z namerami (angl. intentions) podjetja predvidevajo obnašanje posameznikov v 

različnih situacijah (Armstrong 2001, 31). Omenjena metoda se najpogosteje uporablja 

in je pomembna takrat, ko nimamo na voljo podatkov o prodaji, kot je v primeru novega 

izdelka. V primeru, ko govorimo o nakupnih namerah, pa podjetje z uporabo metode 

namer vpraša svoje odjemalce, kakšne količine proizvodov nameravajo kupiti v 

določenem obdobju. Vsak odjemalec pri odgovarjanju upošteva vse tiste dejavnike, ki 

so zanj pomembni pri odločanju in vplivajo na odgovor (Armstrong 2001, 31). Pri 

izvajanju te metode je pomembno, da odjemalci čim bolj točno ocenijo potrebe v 

prihodnjem obdobju, a se je na podlagi dosedanjih raziskav izkazalo, da ta metoda 

povzroča največ težav pri zagotavljanju zanesljivosti napovedi. Zanesljivost napovedi 

povečamo, če poznamo načine merjenja namer, namen uporabe omenjene metode z 

njenimi omejitvami ter smo previdni pri uporabi v določenih primerih (Košorok 2004, 

19).  

Metoda namer je pristranska, zato je priporočljivo, da se v napovedi prodaje 

neposredni podatki o namerah glede prihodnjega ravnanja ne uporabijo. Namere so 

lahko zelo uporabne v kombinaciji z napovedjo, pridobljeno z drugo metodo 

napovedovanja, s čimer izločimo določene vplive in izboljšamo zanesljivost (Armstrong 

2001, 52–53). Metoda namer je najbolj uporabna v primeru kratkoročnih napovedi in za 

napovedovanje prodaje v podjetjih B2B (Armstrong in Brodie 1999, 92). V tabeli 5.3 so 

prikazane komponente in okoliščine napovedovanja, kjer je metoda namer 

najprimernejša. 

Tabela 5.3 Uporaba metode namer 

Komponenta napovedovanja Pričakovane okoliščine 

Trg Majhne spremembe 

Delovanje podjetja Majhne in velike spremembe 

Prodaja Velike spremembe 

Vir: prirejeno po Armstrong 2002. 

5.1.6 Conjoint analiza 

Conjoint analiza (angl. Conjoint Analysis) je analitična metoda, ki se pogosto 

uporablja na trženjskem in ostalih sorodnih področjih ter omogoča kvantificiranje 
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odločitev individualnih oseb, kadar so soočeni z večdimenzionalnimi alternativami. 

Najpogosteje se uporablja za napovedovanje manjših sprememb na obstoječih izdelkih, 

na podlagi katerih se poveča zanimanje odjemalcev za izdelke. Poleg tega je metodo 

mogoče uporabiti tudi za napovedovanje prodaje za nove izdelke v primeru 

pomanjkanja preteklih nakupnih podatkov. Omenjene napovedi so seveda odvisne še od 

drugih dejavnikov, kot je zavedanje odjemalca o izdelku in razpoložljivosti izdelka na 

trgu. V pomoč pa so tudi predhodno izvedene trženjske komunikacije in soočenost 

odjemalca z izdelki (Armstrong 2001, 147–148).  

Conjoint študije običajno obsegajo sledeče korake: izbira kategorije izdelka, znotraj 

katere iščemo ocene potencialnih odjemalcev; določitev ciljnega trga, s katerega želimo 

pridobiti informacije; izbira in opredelitev značilnosti proizvoda, ki so izražene v 

odjemalčevem jeziku; določitev cenovnega intervala proizvoda glede na vrednosti in 

značilnosti; opis možnih preferenčnih modelov in metode zbiranja podatkov; razvoj 

instrumentov anketiranja; določitev velikosti vzorca in zbiranje podatkov (telefon, 

internet, elektronska pošta, intervjuji itd.) in analiza podatkov, vključno z napovedjo 

preferenčnih deležev (Armstrong 2001, 151). 

Omejitve uporabe metode conjoint so predvsem v omejenem številu in stopnjah 

značilnosti, s katerimi soočamo vprašane, in sicer v primeru, ko so vprašani naenkrat 

soočeni z vsemi možnimi kombinacijami proizvoda (Armstrong 2001, 162). V spodnji 

tabeli so prikazane komponente in okoliščine napovedovanja, kjer je conjoint analiza 

najprimernejša. 

Tabela 5.4 Uporaba conjoint analize 

Komponenta napovedovanja Pričakovane okoliščine 

Prodaja Velike spremembe 

Vir: prirejeno po Armstrong 2002. 

5.2 Kvantitativne metode napovedovanja 

Kvantitativne metode so v praksi zelo razširjene in so predvsem uporabne za 

kratkoročne in srednjeročne napovedi. Temeljijo na statističnih metodah analize 

zgodovinskih podatkov.3 Razvoj omenjenih metod se je začel konec 19. stoletja, razcvet 

pa je doživel v drugi polovici 20. stoletja. Z razvojem informatike so se te metode 

začele široko uporabljati. Orodjem, ki slonijo na statističnih metodah, kot so določanje 

trenda (angl. trend), sezonskosti (angl. seasonality) itd., se v zadnjem času pridružujejo 

še orodja, ki so osnovana na nevronskih mrežah in so na voljo za velike statistične 

                                                 
3 Zgodovinske podatke imenujemo tudi časovna vrsta. 
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programe, kot so SPSS, namenska orodja (angl. Forecaster Pro) ali MS Excel dodatki 

(angl. Alyuda Forecaster).  

Za napovedovanje prodaje različnih proizvodov bomo najverjetneje uporabili 

različne tehnike časovnih vrst (angl. time series). Časovne vrste delimo na momentne, ki 

predstavljajo presek stanja v določenem trenutku (npr. stanje zalog), in intervalne, ki 

predstavljajo gibanje nekega pojava v določenih časovnih obdobjih (npr. prodaja nekega 

izdelka v posameznih mesecih). Za napovedovanje prodaje uporabljamo izključno 

intervalne časovne vrste (Ljubič 2000, 115).  

Tehnike časovnih vrst imajo skupno lastnost endogenost, kar pomeni, da tehnike 

časovnih vrst upoštevajo dejanske podatke povpraševanja skozi čas z namenom, da 

poiščejo skrite vzorce prodaje. Ne glede na to, za katero tehniko časovnih vrst se 

odločimo, vse preiskujejo eno ali več temeljnih komponent časovnih vrst, med katere 

sodijo trend, sezonskost, ciklična komponenta in neregularna ali naključna komponenta. 

Naloga vsakega analitika je, da v vsaki časovni vrsti takoj optično išče značilnosti 

komponent časovne vrste, ki je predmet obdelave (Mentzer in Moon 2005, 74–75).  

Seveda pa imajo vse tehnike napovedovanja svoje prednosti in slabosti. Tehnike 

časovnih vrst so oblikovane tako, da prepoznajo in določijo trend in sezonskost v 

podatkih in so primerne za hitro prilagajanje napovedi v primeru sprememb. Njihova 

omejitev pa je v tem, da ne vključujejo zunanjih dejavnikov, kot so sprememba cen, 

delovanje konkurence in ekonomske spremembe (Mentzer in Bienstock 1998, 81). 

Poleg tega imajo tehnike kvantitativnega napovedovanja v praksi omejeno uporabo, ko 

imamo na razpolago veliko podatkov in to terja precejšnje izkušnje uporabnikov, po 

drugi strani pa je lahko pomanjkljivost, ko imamo omejeno število zgodovinskih 

podatkov (Mentzer in Moon 2005, 107). 

5.2.1 Napovedovanje s povprečji 

Vse kvantitativne tehnike napovedovanja, ki temeljijo na časovnih vrstah, v osnovi 

izhajajo iz povprečja.  

Povprečje kot napoved (angl. The Average as a Forecast) za naslednje mesece, je 

povprečje celotne prodaje v preteklih N časovnih obdobjih (Mentzer in Moon 2005, 77). 

Napoved s povprečjem izključuje spremembe ter ne upošteva trenda in sezonskosti, 

napoveduje le nivo. Problem napovedi s povprečjem je ta, da se nikoli ne prilagaja 

novemu nivoju prodaje, ker vedno uporablja celotno prodajo v določenih preteklih 

časovnih obdobjih. Ta metoda je počasna za odzivanje na spremembe na nivoju prodaje, 

vendar pa nam pri napovedovanju kot kvalitativna tehnika omogoča dobro začetno 

točko za napovedovanje (Mentzer in Moon 2005, 80). 

Metoda drsečega povprečja (angl. Moving Average) je ena izmed najenostavnejših 

metod napovedovanja, ki se uporablja za kratkoročne napovedi, to je za napovedovanje 
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enega ali dveh obdobij vnaprej. Uporabna je v primerih, ko časovna vrsta ne izkazuje 

očitnega trenda in ne vsebuje sezonske komponente. Pri metodi drsečega povprečja je 

težava v odločitvi, koliko časovnih obdobij prodaje vključiti v napoved. Več kot je 

uporabljenih obdobij, bolj je napoved videti kot povprečje. Manj obdobij kot 

uporabimo, bolj odzivna postane napoved in vse bolj postaja podobna naivni tehniki 

napovedovanja (Mentzer in Moon 2005, 81). Metoda daje enako težo vsem upoštevanim 

podatkom iz preteklosti, zato podcenjuje naraščajoči oziroma padajoči trend v podatkih. 

To lahko delno rešimo na ta način, da s pomočjo uteži damo večji pomen novejšim 

podatkom in manj pomena preteklim podatkom. Včasih zato uporabljamo metodo 

uteženega drsečega povprečja (Biloslavo 1999, 86).  

Metoda uteženega drsečega povprečja (angl. Weighted Moving Average), za katero 

je značilno, da izračunamo povprečje s uteženimi vrednostmi spremenljivke iz 

posameznih enot obdobja, v omenjenem obdobju računamo drsečo sredino, večjo težo 

pa dajemo enotam s konca tega obdobja. Vrednost uteži lahko določimo na podlagi 

preteklih izkušenj ali z različnimi statističnimi metodami (npr. minimizacija vsote 

kvadratov napak) (Biloslavo 1999, 86). S spreminjanjem uteži iščemo optimalno 

kombinacijo za minimalno napako (Lavrih 2005, 82). 

5.2.2 Ekstrapolacijski modeli 

Ekstrapolacijski modeli zajemajo pretekle podatke v časovni vrsti in 

predpostavljajo, da je gibanje nekega pojava prvenstveno funkcija časa. Te metode so 

zanesljive, objektivne, poceni, hitre – zaradi enostavne avtomatizacije. Uporabljajo se 

za napovedovanje proizvodnje in zalog, za planiranje letnih sredstev in pri 

napovedovanju populacij. Z vidika prodaje in trženja so najbolj zanimive časovne vrste 

različnih ekonomskih podatkov in ključnih podatkov podjetja (Armstrong 2001, 217).  

Metoda eksponencialnega glajenja (angl. Exponential Smoothing) je najbolj znana 

in stroškovno ugodna ekstrapolacijska metoda. Je dokaj enostavna in učinkovita metoda 

napovedovanja, primerna pa je za časovne vrste, ki ne izkazujejo trenda in sezonskosti 

(Armstrong in Green 2005). Napovedana vrednost je odvisna od zadnje napovedi, 

popravljene za določen delež napake, strjene pri zadnji napovedi. Metoda pri izračunu 

napovedi upošteva vse pretekle vrednosti, pri čemer uteži vrednosti iz preteklosti 

eksponentno padajo od bližnjih do bolj oddaljenih. Vrednost konstante glajenja α se 

lahko spreminja. Kadar je vrednost novejših podatkov bolj poudarjena, je α velik 

oziroma v primeru starejših podatkov majhen. Točnost napovedi je torej odvisna od 

subjektivne ocene vrednosti konstante glajenja (Biloslavo 1999, 87). Manjša vrednost za 

α je primernejša, ko je vrednost spremenljivke stabilna in ne vsebuje trenda; večja 

vrednost α pa, ko vrednost kaže težnjo k naraščanju ali padanju in je primerneje vzeti za 

α večjo vrednost (Biloslavo 1999, 87). 
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Za namene eksponencialnega glajenja s trendom (angl. Exponential Smoothing 

with Trend) nam pomaga razmišljanje o trendu kot o vrsti sprememb v nivoju. Pri 

napovedovanju s trendom izračunamo trend na podlagi preteklih vrednosti opazovane 

spremenljivke in ga uporabimo za napoved vrednosti spremenljivke prihodnjega 

obdobja (Biloslavo 1999, 88). Pred začetkom uporabe eksponencialnega glajenja s 

trendom uporabimo običajno dogovorjeno predpostavko glede nivoja, da je prvo 

obdobje enako prvemu obdobju povpraševanja in da je trend za prvo obdobje enak 

spremembi v povpraševanju od prvega do drugega obdobja. 

Eksponencialno glajenje s trendom in sezonskostjo (angl. Exponential Smoothing 

with Trend and Seasonality) upošteva obstoj sezonskosti. Pred začetkom uporabe 

omenjene metode uporabimo običajno dogovorjeno predpostavko glede nivoja in 

predpostavko, da je 12 začetnih vrednosti sezonskih prilagoditev enako 1,00. Ta tehnika 

napovedovanja ne daje rezultatov, dokler nimamo na razpolago sezonskih vzorcev vsaj 

za eno leto. Tehnika eksponencialnega glajenja s trendom in sezonskostjo potrebuje 

popolne podatke vsaj za eno leto, preden lahko z njeno uporabo učinkovito 

napovedujemo (Mentzer in Moon 2005, 103). 

V spodnji tabeli so prikazane komponente napovedovanja in okoliščine, v katerih je 

ekstrapolacija običajno primerna metoda napovedovanja. 

Tabela 5.5 Uporaba ekstrapolacijskih modelov 

Komponenta napovedovanja Pričakovane okoliščine 

Okolje Majhne spremembe 

Trg Majhne spremembe 

Delovanje konkurentov Majhne spremembe 

Delovanje dobaviteljev, distributerjev, vlade Majhne spremembe 

Tržni delež Majhne spremembe 

Stroški Majhne spremembe 

Prodaja Majhne spremembe 

Vir: prirejeno po Armstrong 2002. 

5.2.3 Ekonometrične metode 

Veda ekonometrija je vrsta ekonomske analize in raziskovanja, pri čemer je 

ekonomska teorija oblikovana z matematičnimi ekonomskimi izrazi, kombinirana z 

empiričnim merjenjem ekonomskih pojavov. Izhajamo iz povezav v ekonomski teoriji, 

ki jih izrazimo s pripravo modelov z možnostjo merjenja. Temu sledi uporaba 

ekonometričnih metod, s katerimi ugotavljamo številčne ocene koeficientov 

specificiranih ekonomskih povezav (Košorok 2004, 45). Ena od osnovnih 
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ekonometričnih metod je regresijska analiza. Prednost ekonometričnih metod je 

neposredna povezanost s planiranjem in sprejemanjem odločitev. Po mnenju 

Armstronga (2001, 339) so ekonometrične metode (angl. Econometric Methods) najbolj 

uporabne, ko je močan kavzalen odnos mogoče določiti, ko se vzročne spremenljivke s 

časom znatno spremenijo in ko je mogoče spremembe vzročnih spremenljivk točno 

napovedati. V spodnji tabeli so prikazane komponente napovedovanja in okoliščine, v 

katerih se ekonometrične metode običajno uporabljajo. 

Tabela 5.6 Uporaba ekonometričnih metod 

Komponenta napovedovanja Pričakovane okoliščine 

Okolje Velike spremembe 

Tržni delež Velike spremembe 

Stroški Velike spremembe 

Prodaja Velike spremembe 

Vir: prirejeno po Armstrong 2002. 

Rezultati nekaterih raziskav, ki zajemajo primerjavo med ekonometričnimi in 

ekstrapolacijskimi metodami, kažejo, da so rezultati ekonometrične metode bolj točni 

od ekstrapolacijskih, ne glede na časovni horizont (Armstrong 2001, 342). Pri 

primerjavi ekonometričnih s subjektivnimi metodami pa v primeru majhnega števila 

merjenj ter relativno stabilnega okolja rezultati kažejo v prid subjektivnim oziroma 

kvalitativnim metodam napovedovanja. V nasprotnih okoliščinah pa so ekonometrične 

metode učinkovitejše od kvalitativnih (Armstrong 2001, 342). 

5.3 Scenariji 

V pogojih delne informiranosti in velike negotovosti je eden izmed načinov 

načrtovanja tudi načrtovanje s pomočjo scenarijev. Scenariji so nastali v ustaljenem 

obdobju 70. let prejšnjega stoletja, ko je nastopilo obdobje hitrega spreminjanja. »Model 

scenarijev ponazarja negotovost prihodnosti in kompleksnost mnogoterih dogajanj ter 

povezav med njimi ter je zato orodje za obvladovanje negotovosti in kompleksnosti v 

prihodnosti« (Tavčar 2007b, 4). 

Danes je eden izmed glavnih namenov scenarijev omejevati stopnjo negotovosti 

dejavnikov, ki so najbolj kritični za napoved, lahko pa so tudi določeno okolje za 

vrednotenje tveganj in pojasnjevanje predpostavk ter opažanj v okolju (Tavčar 2007b, 

4). Bolj kot je okolje podjetij nestabilno, raje pripravljajo scenarije kot osnove za 

izdelave napovedi (Pučko 1991, 58). Scenariji nam služijo kot orodje za raziskovanje, 

kako obstoječi sistemi s svojim proaktivnim ali reaktivnim delovanjem vplivajo na 

negotovost v okolju in kakšne nepričakovane spremembe lahko v okolju povzročijo. Te 
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ugotovitve strnemo v vizije obnašanja posameznih udeležencev v prihodnosti (Biloslavo 

1999, 185). Scenariji so nabori vpogledov za vrednotenje, prilagajanje in razumevanje 

izidov bolj kvantitativnih modelov (ekonometričnih itd.) in zato okvir za 

napovedovanje. Napovedi stremijo k točnosti in uporabljajo tehnike napovedovanja, 

scenariji pa raziskujejo prostranost in negotovosti za opredeljevanje možnih prihodnosti. 

Dejansko so scenariji dragocena alternativa in dopolnitev ustaljene metode 

napovedovanja in načrtovanja in so lahko nadomestilo za napovedi, kjer namesto trdih 

podatkov obveljajo občutek in ocene (Tavčar 2007b, 5–15).  

Napovedovanje prodaje naj izhaja iz mnogo bolj trajnih vrednot odjemalcev, ki se 

odražajo skozi pojavne oblike kultur in jih je mogoče prepoznati šele v dolgotrajnem ter 

tesnem sodelovanju. Soočanje vrednot ključnih odjemalcev s temeljnimi zmožnostmi 

lahko omogoči skupno snovanje proizvodov, ki jih organizacija lahko ponudi, kot tudi 

ocenjevanje njihovih količin in vrednosti (Tavčar 2006, 151).  

5.4 Uporaba in uporabnost metod napovedovanja v praksi 

Pri pregledu uporabe metod v praksi lahko izhajamo iz dosedanjih primerjav v 

ameriških podjetjih, kjer je funkcija napovedovanja tudi najbolj razvita. S kronološkega 

vidika lahko za izhodišče vzamemo raziskavo o razširjenosti in uporabi tehnik 

napovedovanja prodaje, ki sta jo leta 1984 opravila Mentzer in Cox. Tej raziskavi so 

med letom 1984 in 1990 sledile raziskave različnih avtorjev. Podobno raziskavo sta 

poleg Mentzerja in Coxa (1984) ponovila tudi Mentzer in Kahn leta 1995, ko sta 

analizirala spremembe v desetletnem obdobju. Osnovne ugotovitve raziskav so 

predstavljene v nadaljevanju. 

V obdobju do leta 1984 so bile bolj razširjene in uporabljene kvantitativne metode 

napovedovanja. Najbolj razširjena je bila tehnika napovedovanja managerske presoje, ki 

se je uporabljala za vse časovne horizonte, torej za kratkoročne, srednjeročne in 

dolgoročne horizonte napovedovanja (Mentzer in Cox 1984, 32). Raziskava v letu 1995 

(Kahn in Mentzer 1995, 23) je pokazala na spremembo v smeri kvantitativnih metod 

napovedovanja, najpogosteje uporabljene tehnike so bile eksponencialno izglajevanje, 

drseče povprečje, linearni trend in regresijska analiza. V raziskavi pa avtorja navajata 

tudi razlike pri uporabi metod napovedovanja na potrošniških in medorganizacijskih 

trgih.  

V letu 1984 so za kratkoročne napovedi (manj kot tri mesece) bolj uporabljali 

subjektivne tehnike napovedovanja, in sicer mnenja strokovnjakov, napovedi 

prodajnega osebja in raziskave o pričakovanjih kupcev. Omenjene tehnike so bile 

podvržene veliki pristranskosti in posledično napakam (Mentzer in Cox 1984, 31). V 

letu 1995 pa raziskava kaže na premik na kvantitativne metode napovedovanja tudi na 

tem področju. 
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V letu 1995 so uporabniki največ zadovoljstva pokazali za kvantitativne metode 

napovedovanja, in sicer z metodami eksponencialnega glajenja, regresije in 

dekompozicije časovne vrste. Za kratkoročne napovedi do treh mesecev so se v večji 

meri uporabljala drseča povprečja in eksponencialno glajenje, kar kažejo tudi druge 

raziskave. Eksponencialne metode se vse bolj uporabljajo tudi za srednjeročne napovedi 

(3 mesece do 2 leti), pridružuje se jim tudi kvalitativna metoda managerskih mnenj, 

mnenja prodajnega osebja in regresijska analiza. Za dolgoročne napovedi večina podjetij 

uporablja managerske presoje (Kahn in Mentzer 1995, 23–24). 

V letu 1984 je bila pogosto omenjena raba metode linearnega trenda, ki se je 

uporabljala za kratkoročne napovedi. Praksa v večjih storitvenih podjetjih kaže, da je 

uporabna za manj kot 20 % časovnih vrst. Ta metoda daje zelo slabe rezultate pri vseh 

ostalih časovnih vrstah, ki vključujejo sezonskost in cikle. V raziskavi v letu 1995 so 

anketiranci to metodo proglasili za metodo, nad katero so bili najbolj razočarani (Lavrih 

2005, 154).  

Med metodami za merjenje točnosti napovedovanja se po zadnji raziskavi najbolj 

uporablja metoda povprečne absolutne procentualne napake (MAPE), ki ji sledi 

povprečna kvadratna napaka (MSE). Nekateri analitiki, predvsem v zastopstvih tujih 

podjetij, uporabljajo variacije metode povprečne absolutne napake do datuma (YTD 

MAPE) (Lavrih 2005, 155). 

Pred izbiro in uporabo metod napovedovanja moramo upoštevati številne dejavnike 

in določiti raven podrobnosti podatkov. Dejavniki, ki vplivajo na izbiro napovedi, so 

vsebine napovedi, relevantnost in razpoložljivost preteklih podatkov, želena stopnja 

točnosti, časovni horizont napovedi, koristi, ki jih ima napoved za podjetje, in 

razpoložljiv čas za pripravo napovedi (Chambers, Mullick in Smith 1971, 45). Za 

izbrano metodo napovedovanja je pomembno, da njeni rezultati pospešujejo proces 

odločanja managerjev organizacije, zagotavljajo točnost in pravočasne podatke (Hanke 

in Reitsch 1995, 5). Pri odločanju o uporabi najprimernejše tehnike napovedovanja si 

moramo odgovoriti na sledeča vprašanja (Hanke in Reitsch 1995, 106): zakaj 

potrebujemo napoved, kdo bo uporabljal napoved, kakšne so lastnosti podatkov, s 

katerimi razpolagamo, za kakšno časovno obdobje (časovni horizont) bomo 

napovedovali, kakšne so minimalne podatkovne zahteve in kakšna je želena stopnja 

točnosti napovedi.  

Glavna dejavnika, ki vplivata na izbiro metode napovedovanja, sta določitev in 

razumevanje preteklih vzorcev v podatkih. Ovrednotenje metod napovedovanja pomaga 

napovedovalcu pri izbiri metode v dani situaciji, v kateri bo uporabljena. Ovrednotenje 

metod je potrebno zaradi testiranja možnosti uporabe alternativne metode. Ovrednotenje 

metod napovedovanja zajema štiri korake: testiranje domnev, testiranje podatkov in 

metod, ponovitev rezultatov (angl. replicating outputs) in ocenjevanje rezultatov (angl. 
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assessing outputs). Večina načel za testiranje metod napovedovanja temelji na sprejetih 

splošnih metodoloških postopkih, kot so pred specificirani kriteriji in pridobivanje 

velikih vzorcev napak v napovedi. Po dosedanjih raziskavah večina napovedovalcev, 

tudi v akademskih študijah, običajno krši omenjena načela (Armstrong 2001, 443). 

Raba kvalitativnih metod napovedovanja, ki slonijo na managerskem 

napovedovanju, bo vedno prisotna. Izziv za managerja je sprejemanje odločitev o tem, 

ali naj bodo napovedi prisotne v obliki »ad hoc« pristopov brez sistematičnega in 

izkustvenega vpogleda v zgodovino napovedi ali naj bodo podprte z ustrezno 

metodologijo. Podobno velja tudi za napovedi prodajnega osebja, pri katerem je prisotna 

pristranskost odločanja. Pristranskost odločanja je lahko prisotna le začasno in jo je 

mogoče s pomočjo ustrezne metodologije zmanjšati ali odpraviti. Izkušnje iz razvitih 

okolij pa kažejo, da je pomen managerske presoje s časom upadel (Lavrih 2005, 156). 

Raba kvantitativnih metod napovedovanja je pogojena z ustreznim znanjem in 

izkušnjami napovedovalca. Vsak analitik in manager bi moral namesto omejenih orodij 

MS Excel uporabljati naprednejše metode in tehnike poslovnega napovedovanja. V 

povprečju med omenjene uvrščamo tehnike eksponencialnega glajenja, regresije in 

drsečih povprečij (Lavrih 2005, 156). Pri uporabi statističnih metod napovedovanja bi 

morali managerji pri poslovni napovedi zasledovati nekaj načel, ki se kažejo v jasnem 

odgovoru, zakaj in s kakšnimi cilji podjetje napoveduje prodajo, ter pravilo 80 : 20, kar 

pomeni, da vložimo več energije v natančnost napovedi ključnih izdelkov in v dovolj 

velikem naboru izkušenj za izbiro ustrezne metode napovedovanja (Lavrih 2005, 157). 

S kombiniranjem metod napovedovanja lahko pri napovedovanju pridobimo koristi. 

Pogosto se kombinirajo statistične metode z metodami, osnovanimi na presoji. 

Integracija ocenjevanja in kvantitativnih metod je obetajoča. S kombiniranjem metod 

izboljšamo točnost napovedi takrat, ko posamezne napovedi vsebujejo uporabne in 

neodvisne podatke (Armstrong 2006, 596). Napovedi je mogoče kombinirati tako, da z 

enakimi metodami izvedemo neodvisne napovedi z analizo različnih podatkov, 

uporabimo različne metode napovedovanja na istih podatkih ali pa oboje.  

Pri izboru metode napovedovanja pa igra pomembno vlogo tudi časovni horizont, 

saj v splošnem velja, da kvantitativne metode napovedovanja dajejo boljše rezultate za 

kratkoročne horizonte napovedovanja, za dolgoročne napovedi pa se najpogosteje 

poslužujemo kvalitativnih napovedi.  
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6      NAPOVEDI PRODAJE V IZBRANI PANOGI 

6.1 Predstavitev glavnih značilnosti panoge proizvodnja radijskih in 

komunikacijskih naprav in opreme 

Elektroindustrija Slovenije je panoga, znana po dolgi industrijski tradiciji na 

področju razvoja in proizvodnje električnih komponent, električnih strojev in naprav kot 

tudi elektronskih komponent, naprav in sistemov. Slovenska elektronska in 

elektroindustrija je s široko paleto proizvodov skorajda pomanjšava evropske in, čeprav 

ne more povsod tekmovati z vsemi tehnološkimi in tehničnimi rešitvami, je zelo 

učinkovita v tržnih nišah (Avšič 2008a, 26). Dejavnosti elektroindustrije sestavljajo 

proizvodni programi, prikazani v prilogi 1. 

V letu 2005 je celotna slovenska elektroindustrija (Gospodarska zbornica Slovenije 

2005a) (panoga DL v celoti) v 787 podjetjih zaposlovala 37.208 ljudi in ustvarila 3,45 

milijarde EUR prihodkov. Slovenska elektroindustrija je v letu 2005 ustvarila 1 

milijardo EUR dodane vrednosti. V zelo oteženih okoliščinah visokih cen vhodnih 

materialov (jeklenih izdelkov, barvnih kovin) je v letu 2005 uspela povečati prihodke na 

področjih električnih gospodinjskih aparatov za 8,1 % ter električne in optične opreme 

za 4 % (panoga DL v celoti). Prodaja na zunanjem trgu je znašala 2,329 miljarde EUR 

in se je na področjih električnih gospodinjskih aparatov povečala za 6,9 %, v dejavnosti 

električne in optične opreme DL pa za 2,4 % glede na leto 2004. Slovenska 

elektroindustrija je v letu 2005 ustvarila 1 miljardo EUR dodane vrednosti 

(Gospodarska zbornica Slovenije 2005a). 

Podjetja, ki so vključena v raziskavo, so po standardni klasifikaciji dejavnosti 

(SKD) uvrščena v panogo proizvodnja radijskih in komunikacijskih naprav in opreme 

(DL 32), za katero je značilno trženje med organizacijami (B2B). Omenjena panoga je v 

letu 2005 v 119 podjetjih zaposlovala 4857 ljudi in je ustvarila 468,133 milijona EUR 

prihodkov. V letu 2005 je prodaja na tujem trgu znašala 245,971 milijona EUR, na 

domačem trgu pa 144,977 milijona EUR. Podjetja so v letu 2005 ustvarila 151,540 

milijona EUR dodane vrednosti (Gospodarska zbornica Slovenije 2005a). 

Splošni trendi v tej panogi temeljijo na časovnem sledenju konkurenčnosti, 

povečevanju različnosti proizvodov in novih tehnologijah. Spremembe v stroškovni 

strukturi vodijo v produktivnost, medtem ko cenovni pritiski pospešujejo fleksibilnost in 

hitro obračanje zalog.  

6.2 Predstavitev anketiranih podjetij in skupne značilnosti 

Ne glede na industrijo ali vrsto trženja učinkovito napovedovanje prodaje 

organizaciji pomaga pri določanju tržnih priložnosti, povečuje odnose z odjemalci, 
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povečuje zadovoljstvo odjemalcev in kupcev, zmanjšuje zaloge, skrajšuje dobavne roke, 

izboljšuje učinkovitost proizvodnje in opredeljuje pričakovane finančne in kapitalske 

zahteve. Vsaka napoved prodaje naj bi bila razumljena kot najboljše ugibanje glede 

pričakovanega nivoja povpraševanja odjemalca po proizvodih podjetja skozi določeno 

časovno obdobje in ob upoštevanju domnevnih sprememb v okolju. 

Številna raziskovana podjetja so nastala iz malih družinskih podjetij in iz obrtniških 

delavnic. Med raziskovanimi podjetji je kar nekaj družinskih in malih podjetij, ki jim je 

obrtniško razmišljanje uspelo spremeniti v podjetniško-industrijsko in so danes uspešna 

na svetovnem trgu.  

Podjetja se morajo nenehno prilagajati spremembam in vzpostavljati učinkovite 

proizvodne procese ter morajo biti sposobna ponuditi dolgoročna partnerstva. 

Sposobnost uspešnega in učinkovitega odzivanja pa podjetjem predstavlja tudi uspešno 

napovedovanje prodaje. Zaradi številnih dejavnikov, ki so značilni za omenjeno panogo, 

so kakovostne in pravočasne informacije za podjetja osnovnega pomena pri 

napovedovanju prodaje. Negotovosti, s katerimi se podjetja v omenjeni panogi soočajo, 

je potrebno spretno voditi, obvladovati in meriti. Te negotovosti se odražajo v obsegu 

(spremembe v povpraševanju in njihov vpliv na dobavni rok za realizacijo naročila), 

proizvodu (obvladovanje različnosti proizvodov in oblikovanje velikosti proizvodnih 

lotov) in življenjskemu ciklu proizvoda (spreminjanje proizvodov in proizvodnih 

tehnologij). 

V zadnjem času pa podjetja iz preučevane panoge vse bolj občutijo naraščanje cen 

surovin in energije. V večini podjetij se danes že kaže recesija, zato je pomembno, da se 

podjetja čim hitreje vključujejo v nove usmeritve, kjer se ponujajo nove možnosti za 

konkurenčne prednosti in ključne zmožnosti. 

Poleg tega na podjetja elektronske industrije močno vplivajo okoljske evropske 

direktive, ki so terjale prilagoditve in velike naložbe v novo opremo, podjetja pa morajo 

že v fazi načrtovanja izdelka predvideti in upoštevati materiale, ki najmanj škodujejo 

okolju. Za elektronsko industrijo je pomembna že od leta 2006 veljavna evropska 

direktiva ROHS (angl. Restriction of the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment) ki prepoveduje uporabo nevarnih snovi v električni 

in elektronski opremi. Omenjena direktiva proizvajalcem prepoveduje uporabo svinca, 

niklja, šestvalentnega kroma, kadmija in podobnih snovi, in od njih zahteva naložbe v 

novo opremo in spremembe pri upravljanju z dobaviteljsko verigo. Dobavitelji in 

proizvajalci morajo zagotoviti skladnost z direktivo ROHS. Na področju energetske 

varčnosti izdelkov pa svoje zahteve z letom 2008 elektronski industriji postavlja na 

novo ecodesign, katerega zahteva je, da noben aparat, ki je stalno priključen v omrežje, 

ne bo smel med mirovanjem porabiti več kot en vat električne energije. Posledično bodo 

tudi v tem primeru potrebna nova vlaganja v razvoj in iskanje novih tehnoloških rešitev. 



Napovedi prodaje v izbrani panogi 

47 

Omenjeni direktivi predstavljata podjetjem tudi izziv, saj se osveščenost odjemalcev in 

kupcev na trgu elektronike povečuje in s tem se posledično povečuje povpraševanje po 

obnovljivih virih energije, kot so veter, voda in sonce. Tehnologija mora vsekakor voditi 

v učinkovite rešitve, katerih ključ je elektronika (Avšič 2008b, 27). 

6.3 Izvedba raziskave in opis poteka raziskave ter zbiranje podatkov  

V panogi, ki sem jo izbrala za raziskovanje, sem zbrala primeren vzorec slovenskih 

podjetij in jih anketirala.  

Raziskavo o napovedovanju prodaje podjetja, ki je bila že vnaprej določena in 

strukturirana, sem izvedla s pomočjo lastno izvedenega anketnega vprašalnika, ki ga po 

vsebini vprašanj delim na dva dela: prvi del vključuje vprašanja o procesu managementa 

napovedovanja prodaje, na katera odgovarjajo vsa podjetja v izbrani panogi, drugi del 

vprašalnika pa je namenjen samo tistim podjetjem v izbrani panogi, ki napovedujejo 

prodajo v podjetju in merijo točnost napovedi. S pomočjo korelacijske analize sem 

analizirala prvi del vprašalnika in na podlagi tega potrdila prvo zastavljeno hipotezo. 

Rezultati, pridobljeni z drugim delom vprašalnika, pa so analizirani s pomočjo 

multivariatne faktorske analize, s katero se dokazuje druga zastavljena hipoteza.  

Glede na aktualnost raziskovane teme napovedovanja prodaje sem imela težave s 

pridobivanjem izpolnjenih anketnih vprašalnikov in domnevam, da so mnogi 

anketiranci na zastavljena vprašanja zaradi nepoznavanja funkcije napovedovanja 

prodaje težko odgovarjali, poleg tega pa sem sklepala, da so imeli anketiranci 

pomanjkljiva strokovna znanja na področju napovedovanja prodaje. 

Na podlagi zadostnega deleža izpolnjenih anket sem po opravljeni analizi 

odgovorov, ki so predstavljeni v nadaljevanju, ugotovila, da so med respondenti 

prevladala večinoma majhna podjetja in le nekaj velikih in srednjih podjetij, ki se 

pretežno ukvarjajo s trženjem B2B. Na osnovi pregledovanja svetovne strokovne 

literature pa sem vedela, da navedbe in raziskave na področju napovedovanja prodaje 

veljajo bolj za velika kot majhna podjetja in bolj za podjetja, ki tržijo B2C kot B2B. 

V nadaljevanju raziskovanja in obravnavanja sem se zato odločila, da v izhodiščni 

del naloge vključim dodatno poglavje »Medorganizacijsko poslovanje« in v njem 

podam temeljne značilnosti trženja B2B in različnost tega trženja, predvsem na 

področju pristopov k napovedovanju prodaje. Na podlagi lastne ocene sem manj 

kakovostne in zanesljive odgovore v anketnem vprašalniku obdelala samo s korelacijsko 

analizo, ki je sicer potrdila obe zastavljeni hipotezi, vendar sem domnevala, da potrditev 

hipotez ni trdna. Zato sem se odločila, da opravim globinske intervjuje z managerji 

ožjega izbora v anketo vključenih podjetij, ki so primernejši za raziskovanje značilnosti 

napovedovanja prodaje z vidika trženja B2B, in dodatno podprem vsebinske vidike 
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ugotovitev lastne raziskave z informacijami, ki izhajajo iz globinskih intervjujev, 

predvsem kvalitativnega pristopa v raziskavi.  

6.3.1 Vzorec in enote 

Vzorec empirične raziskave je zajemal 119 namensko izbranih slovenskih podjetij, 

uvrščenih v panogo po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) proizvodnja radijskih 

in komunikacijskih naprav in opreme (DL 32), ki so v letu 2005 zavedena v poslovnem 

registru (podatki iz IBON-a). V raziskavo niso vključeni samostojni podjetniki. Na 

osnovi določil Zakona o gospodarskih družbah glede velikosti podjetij obravnavana 

podjetja razvrstimo na 8 velikih in 8 srednjih podjetij ter 103 majhna podjetja. 

6.3.2 Zbiranje podatkov in način obdelave 

Raziskavo sem izvedla na podlagi strukturiranega vprašalnika (priloga 2), ki je 

sestavljen iz 27 vprašanj, od katerih je 13 vprašanj zaprtega tipa, 7 vprašanj odprtega 

tipa in 7 kombiniranih vprašanj. Vprašalnik ima zgradbo lijaka, kar pomeni, da 

vprašanja prehajajo od splošnega k posameznemu, in vključuje tako vprašanja o dejstvih 

kot tudi vprašanja o mnenjih. Vprašanja o mnenjih in odprta vprašanja so koristna zato, 

ker dopuščajo možnost postavljanja globljih vprašanj. Vprašani so lahko nanje 

odgovorili na različne načine in tako sem dobila bolj poglobljen pogled na proučevano 

zadevo. Vključuje več vrst zaprtih vprašanj: vprašani je izbiral med da/ne, vprašani je 

obkrožil odgovor, ki kaže intenzivnost strinjanja ali nestrinjanja z navedeno izjavo 

(Likertova lestvica), vprašani je razvrščal ponujene atribute oz. izjave glede na vrstni 

red pomembnosti. Vprašalnik je sestavljen iz netestiranih oz. nepreverjenih vprašanj, 

zato sem ga pred samo uporabo pilotsko preizkusila. Vprašalnik je najprej pregledal 

izkušen sodelavec, ki je podal neodvisno oceno, sledil je preizkus vprašalnika na treh 

testnih anketirancih, katerih značilnosti so podobne anketirancem iz vzorca raziskovanih 

podjetij. Pomembnost testiranja vprašalnika je v preverjanju razumevanja namena in 

vsebine vprašalnika ter jasnosti, razumljivosti in nedvoumnosti vprašanj. Na koncu sem 

preverila, ali obstaja možnost analiziranja podatkov, ki sem jih pridobila z 

vprašalnikom, in ali so dobljeni rezultati smiselni.  

Končnemu vprašalniku, ki sem ga poslala v anketiranje, sem priložila spremno 

pismo, kjer sem se predstavila, obrazložila namen, cilje in vsebino raziskave ter 

pojasnila, kako in zakaj so vključeni v raziskavo. Anketni vprašalnik sem 47 

anketirancem, katerih naslovov elektronke pošte nisem pridobila, poslala po pošti, 

ostalim 72 anketirancem pa sem vprašalnik s spremnim dopisom poslala po elektronski 

pošti. Naslovila sem ga na prodajno službo oz. plansko-analitsko službo, saj sem na ta 

način dobila ključne informacije neposredno od oseb, ki se ukvarjajo z napovedovanjem 

prodaje. Glede na slab odziv podjetij sem za pridobitev vrnjenih izpolnjenih anketnih 
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vprašalnikov anketirance kontaktirala še telefonsko. Že na začetku raziskave sem 

predpostavljala, da mi najmanj 20 anketiranih podjetij, ki nimajo nobenega zaposlenega, 

ne bo vrnilo anketnega vprašalnika.  

Pridobljene odgovore na vprašanja sem najprej pregledala, temu pa je sledilo 

oblikovanje baze podatkov v računalniškem sistemu. Posamezne odgovore sem najprej 

testirala z univariatno analizo (aritmetična sredina, standardni odklon ...), bivariatno 

analizo (korelacija) in univariatno faktorsko analizo. Hipotezi sem statistično testirala s 

pomočjo programskega paketa SPSS, rezultate pa ponazorila grafično. S samim 

razvojem vprašalnika sem zagotovila veljavnost podatkov. Uporabila sem konvergentno 

veljavnost, saj sem merski instrument primerjala z drugimi neodvisnimi procedurami 

merjenja (empirična analiza).  

Povezanost spremenljivk sem prikazala s pomočjo bivariatne (korelacijske) analize, 

kjer sem ugotavljala korelacijski koeficient, s katerim lahko pojasnim moč in smer 

povezanosti dveh spremenljivk. S korelacijsko analizo sem testirala prvo zastavljeno 

hipotezo, s katero sem ugotavljala korelacijo med uspešnostjo napovedi prodaje glede 

na izbrano metodo napovedovanja prodaje, in sicer glede: poznavanja metod 

napovedovanja, uporabnosti metod napovedovanja v praksi, priprave in pridobivanja 

podatkov za napoved prodaje, zagotavljanja relevantnih in pravočasnih informacij za 

odločanje na osnovi napovedi prodaje, fleksibilnost in prilagodljivost metod 

napovedovanja glede na spremembe v poslovnem okolju, ugotavljanja vzrokov za 

uspešnost oz. neuspešnost izbire metode napovedovanja prodaje, uspešnost uporabljene 

metode napovedovanja prodaje in ugotavljanja pristopa k napovedovanju prodaje 

podjetja. 

S pomočjo multivariatne faktorske analize sem testirala drugo hipotezo, s katero 

sem poskušala ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni faktorji (dejavniki) metod 

napovedovanja prodaje, in sicer poznavanje metod napovedovanja, uporabnost metod 

napovedovanja, prilagodljivost metode in uspešnost izbire uporabljene metode 

napovedovanja prodaje v praksi, s pomočjo katerih lahko pojasnim uspešnost napovedi 

prodaje proučevanih podjetij v izbrani panogi. Za prikaz izbranih spremenljivk sem 

uporabila histogram in nato še korelacijsko matriko. Faktorski model sem ocenila s 

pomočjo metode glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring), metode največjega 

verjetja (angl. Maximum Likelihood) – brez rotacije faktorjev, s poševno rotacijo 

faktorjev ter s pravokotno rotacijo faktorjev. 

Rezultate anketnega vprašalnika sem podkrepila še s polstrukturiranimi globinskimi 

intervjuji. Vprašanja, ki sem jih uporabila v anketnem vprašalniku, sem zajela tudi v 

polstrukturiranih globinskih intervjujih, ki sem jih izvedla v treh velikih, treh srednjih in 

treh majhnih raziskovanih podjetjih.  
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6.4 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

 Na podlagi izvedenega anketnega vprašalnika na temo napovedovanja prodaje v 

raziskovanih podjetjih panoge sem v nadaljevanju predstavila rezultate glede na velikost 

anketiranih podjetij in jih interpretirala v dveh sklopih.  

6.4.1 Analiza in interpretacija rezultatov anketnega vprašalnika 

Od skupaj 119 poslanih anketnih vprašalnikov na temo napovedovanja prodaje sem 

dobila vrnjenih 57 vprašalnikov, kar predstavlja skoraj 48 %. Glede na velikost podjetja 

je anketni vprašalnik vrnilo 75 % velikih podjetij, 62,5 % srednjih podjetij in 44,7 % 

majhnih podjetij.  

Tabela 6.1 Pregled vrnjenih vprašalnikov glede na velikost podjetja 

 

Glede na to, da skoraj 72 % vseh anketiranih podjetij uporablja informacijski 

sistem, ki ga v vprašalniku nisem ponudila, ne morem iskati povezav med 

napovedovanjem prodaje z uporabo informacijskega sistema. Raziskovana podjetja se 

za napovedovanje poslužujejo tudi drugih informacijskih orodij, kot je MS Excel. 

Čeprav podjetja uporabljajo različne informacijske sisteme in se poslužujejo različnih 

informacijskih orodij, pa je po dosedanjih raziskavah (Mentzer in Kahn 1997, 7) 

pomembna uporaba integriranega informacijskega sistema za pripravo in uporabo 

napovedi prodaje. Za uporabo informacijskih orodij je praksa pokazala, da vpeljava ni 

smiselna v podjetjih, kjer ni vpeljane funkcije napovedovanja prodaje oziroma ni 

podpore funkciji napovedovanja s strani managementa in kjer ni izobraženih 

uporabnikov. Poleg znanja pa sta potrebna še »zdrava pamet« in presoja (angl. common 

sense) (Lavrih 2005, 48). 

Analiza in interpretacija vprašanj o napovedovanju prodaje podjetja 

Za podjetja, ki se ukvarjajo z napovedovanjem prodaje, je za odgovarjanje na 

vprašanja prvega sklopa pomembno razumevanje osnov napovedovanja prodaje. Vsaka 

napoved prodaje bi morala biti razumljena kot najboljša ugotovitev pričakovanih potreb 

po proizvodih v določenem časovnem obdobju, ob upoštevanju okoljskih pogojev.  

Velikost podjetja Populacija Vzorec 

Veliko podjetje 8 6 

Srednje podjetje 8 5 

Majhno podjetje 103 46 

Skupaj 119 57 
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Na podlagi dosedanjih raziskav velja, kot sem tudi predpostavljala v teoretičnem 

delu naloge, da je napovedovanje prodaje tudi v analizirani panogi slabo poznana in 

uporabljena funkcija, saj 63 % vseh anketiranih podjetij ne napoveduje prodaje, 37 % pa 

jo napoveduje.  

Tabela 6.2 Število podjetij, ki napovedujejo prodajo 

Velikost podjetja Št. vrnjenih 

vprašalnikov 

Napovedujejo prodajo 

»DA« 

Ne napovedujejo prodaje 

»NE« 

Veliko podjetje 6 4 2 

Srednje podjetje 5 2 3 

Majhno podjetje 46 15 31 

Skupaj 57 21 36 

 

V tabeli 6.2 je prikazano napovedovanje podaje za tista podjetja, ki so vrnila 

vprašalnike, in glede na velikost podjetja. Na podlagi rezultatov lahko trdim, da večina 

velikih podjetij napoveduje prodajo in ima tudi organizirano funkcijo napovedovanja 

prodaje. 

V nadaljevanju sem predstavila in interpretirala rezultate vprašalnika samo za 

podjetja, ki prodajo napovedujejo.  

Vsekakor je pomemben podatek, da se skoraj 37 % vseh anketiranih podjetij 

ukvarja z napovedovanjem prodaje. 60 % vseh anketiranih podjetij napoveduje prodajo 

že dve do štiri leta. Obetaven je podatek, da se 26,7 % vseh anketiranih podjetij ukvarja 

z napovedovanjem prodaje že eno leto. Na podlagi tega lahko sklepam, da je 

napovedovanje prodaje v omenjeni panogi na začetku razvoja. Na sliki 6.1 sledi prikaz 

časa napovedovanja prodaje glede na velikost podjetja. 

Slika 6.1 Čas napovedovanja prodaje  
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Rezultati raziskave za obravnavano panogo glede uporabe enega izmed štirih 

pristopov za razvoj napovedi pa kažejo, da največ anketiranih podjetij uporablja za 

napovedovanje prodaje osredotočen pristop, ki mu sledi soglasen pristop. Neodvisen 

pristop managementa napovedovanja prodaje se uporablja le v majhnih podjetjih (26,7 

%), medtem ko ga srednja in velika podjetja ne uporabljajo. Nobeno izmed anketiranih 

podjetij ne uporablja pogajalskega pristopa. Na sliki 6.2 je prikazana uporaba pristopa 

napovedovanja prodaje glede na velikost podjetja. 

Slika 6.2 Pristop napovedovanja prodaje     

 

 

V primerjalni študiji Mentzerja in Moona v podjetjih (2005, 236) glede uporabe in 

zadovoljstva s pristopom za razvoj napovedi podjetja uporabljajo osredotočen ali 

pogajalski pristop, medtem ko so bila najbolj zadovoljna podjetja z uporabo soglasnega 

in pogajalskega pristopa. Mera za izboljšano razvitost managementa napovedovanja 

prodaje je po mnenju Mentzerja in Moona (2005, 236) ta, da le še nekaj podjetij 

uporablja neodvisen pristop napovedovanja. S timskim pristopom napovedovanja 

skušamo v podjetjih izboljšati točnost napovedi, posebno na medorganizacijskem nivoju 

in za daljša obdobja, ker posameznik ne razpolaga z vsemi potrebnimi informacijami za 

pripravo napovedi. Timi razpolagajo z boljšimi informacijami in imajo več znanja, ki ga 

potrebujejo pri sprejemanju odločitev. Ali se bo podjetje odločilo za timski pristop 

napovedovanja, je odvisno od vrste pristopa, ki ga podjetje uporablja. V primeru, da v 

podjetju uporabljajo neodvisen ali osredotočen pristop napovedovanja, ki je uspešen, 

potem timske napovedi niso primerne. Pri uporabi pogajalskega ali soglasnega pristopa 

pa je zaželena uporaba timskega pristopa pripravljanja napovedi (Kahn in Mentzer 

1994, 18). V tej raziskavi sta Kahn in Mentzer (1994, 20) pripomnila, da naj bi 

povprečna napaka vseh štirih pristopov napovedovanja, ki ni le statističnega pomena, 

sugerirala, da vsak oddelek razvije lastno napoved in nato timsko pripravijo še končno 

napoved. Tako pripravljene napovedi so najbolj točne. Najmanj točne napovedi se 



Napovedi prodaje v izbrani panogi 

53 

odražajo v uporabljanju neodvisnega pristopa, kjer vsak oddelek razvije in uporablja 

lastno napoved. Pomanjkanje medfunkcijske koordinacije se kaže v nizki uspešnosti 

napovedi prodaje. 

V analiziranih podjetjih, ki uporabljajo osredotočen pristop napovedovanja prodaje, 

se z napovedovanjem prodaje ukvarja oddelek prodaje. Ker pa so med anketiranimi 

podjetji tudi majhna podjetja z nizkim številom zaposlenih, se z napovedovanjem 

prodaje ukvarja sam direktor podjetja. V podjetjih, ki uporabljajo soglasen pristop, 

prodajo napovedujejo različni oddelki, od vodstva, do proizvodnje, logistike, uprave itd.  

Največ raziskovanih podjetij napoveduje prodajo vrednostno in količinsko (v 

enotah). Tem sledijo podjetja, ki napovedujejo prodajo le količinsko, in sicer v enotah 

po posameznih proizvodih, najmanj podjetij pa napoveduje prodajo samo vrednostno 

(slika 6.3). Ne glede na oblikovanje napovedi pa je po besedah Blythea (2005, 190) 

običajno bolje napovedovati prodajo po proizvodih kot vrednostno. Kot razlog navaja, 

da napovedi ni potrebno usklajevati v primeru povišanja cen (inflacija) ali znižanja cen 

(popusti). 

Slika 6.3 Napovedovanje prodaje v vrednostih ali v enotah 

 

 

Napovedi prodaje v analiziranih velikih in srednjih podjetjih spreminja sektor 

prodaje, v majhnih podjetjih pa napovedi spreminja tudi direktor. Poleg omenjenih v 

majhnih podjetjih prodajo spreminjajo še vodstvo, planer in sektor nabave (slika 6.4). V 

raziskavi v ameriških podjetjih (Mentzer in Kahn 1997, 10) pa napovedi največkrat 

spreminjajo marketing, prodaja, planska služba in proizvodni management, saj 

rezultatom teh napovedi sledijo funkcije z znanjem glede odjemalčevih potreb in trga.  
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Slika 6.4 Poslovne funkcije podjetja, ki spreminjajo napovedi prodaje 

 

 

Napovedi prodaje so koristen »input« za funkcije v podjetju. Vse poslovne funkcije 

podjetja potrebujejo informacije o napovedi in njeni točnosti, tudi če nimajo dostopa do 

spreminjanja napovedi prodaje. Rezultati raziskave v omenjeni panogi o tem, katere 

funkcije podjetja uporabljajo napovedi, torej imajo vanje vpogled in jih ne spreminjajo, 

so najpogosteje prodaja, marketing, finance, proizvodnja, vodstvo, planska služba in 

nabava. 

Dobavni roki proizvodov so v anketiranih podjetjih 10 do 12 tednov, medtem ko 

imajo dobavni rok, krajši od 45 dni, le majhna podjetja. Menim, da imajo velika 

podjetja bolj razvite dobavne verige in naročajo material tudi na osnovi napovedi, da si 

lahko zagotovijo nemoten proces, medtem ko majhna podjetja kupujejo material tudi na 

prostem trgu s kratkimi dobavnimi roki in proizvajajo v večini primerov na osnovi 

naročil. Tabela 6.3 prikazuje podatke o anketirancih glede spreminjanja dobavnih rokov 

proizvodov, ločevanja dokumentov za napovedi in plana ter opravljanja napovedovanja 

in planiranja s strani iste osebe. 

Tabela 6.3 Spreminjanje dobavnih rokov proizvodov, ločevanje dokumentov in 

opravljanje napovedovanja in planiranja  

 

Vsebina 

Veliko podjetje Srednje podjetje Majhno podjetje 

DA NE DA NE DA NE 

Spreminjanje dobavnih rokov proizvodov.  3 1 2 - 9 6 

Ločeni dokumenti za napovedi in plan.  4 - 2 - 10 5 

Napovedovanje in planiranje opravlja ista 

oseba. 

1 3 - 2 8 7 
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Glede na turbulentne razmere v analizirani panogi sem predvidevala, da morajo 

podjetja delovati fleksibilno. Tudi rezultati analize potrjujejo, da se v večini anketiranih 

podjetij dobavni roki izdelkov spreminjajo. Največ anketiranih podjetij za 

napovedovanje prodaje uporablja ločene dokumente kot jih uporabljajo za operativno 

planiranje. Kljub teoretičnim priporočilom, naj bo napovedovanje prodaje v pristojnosti 

druge osebe, kot je planiranje prodaje, se prve težave pri uspešnosti napovedovanja 

prodaje kažejo v dejstvu, da planiranje in napovedovanje prodaje v več kot polovici 

raziskovanih podjetjih opravlja ista oseba.  

V analiziranih podjetjih proizvajajo proizvode na osnovi naročil in napovedi, kar 

posledično vpliva na skrajševanje dobavnih rokov in večjo fleksibilnost podjetij glede 

na povpraševanja (slika 6.5).  

Slika 6.5 Proizvajanje na osnovi naročil ali napovedi 

 

 

Najbolj točne so napovedi prodaje takrat, ko se timske napovedi uporabljajo za 

naslednja tri časovna obdobja, in sicer manj kot tri mesece, od treh mesecev do enega 

leta in od enega do dveh let (Kahn in Mentzer 1994, 20). Za obravnavano panogo je 

značilno napovedovanje prodaje za obdobje enega leta, ki se smatra za dolgi rok in 

podjetja ne napovedujejo prodaje za posamezne proizvode več kot za tri leta (Blythe 

2005, 185).  

Velika in srednja podjetja izdelujejo napovedi prodaje kvartalno in letno, tem 

sledijo še majhna podjetja, ki izdelujejo napovedi za obdobje enega leta in za kvartal, 

tedensko napovedovanje prodaje pa v anketiranih podjetjih ni prisotno (slika 6.6). 
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Slika 6.6 Časovno obdobje za pripravo napovedi prodaje v analiziranih podjetjih 

 

 

Podjetja svoje napovedi prodaje najpogosteje preverjajo mesečno, ki mu sledi 

kvartalno preverjanje (slika 6.7). 

Slika 6.7 Časovno obdobje preverjanja napovedi prodaje 

 

 

Napovedi prodaje običajno pripravi prodajno osebje na podlagi ocene in informacij, 

ki jih dobi od poslovnih partnerjev. Kljub temu pa je še vedno prisotno napovedovanje 

prodaje zgolj na podlagi podatkov, ki jih podjetja dobijo od odjemalcev, kateremu 

sledita še napovedovanje na osnovi preteklih podatkov ter napovedovanje na osnovi 

podatkov, pridobljenih z raziskavo tržišča (tabela 6.4).  
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Tabela 6.4 Pridobitev informacije oziroma podatkov za pripravo napovedi  

 Velikost podjetja 
Pridobitev podatkov/informacij Veliko 

podjetje 
N=4 

Srednje  
podjetje 

N=2 

Majhno 
podjetje  
N=15 

Odjemalec; ocena s strani prodajnega osebja; ocena na 

osnovi preteklih dogodkov. 

2 1 6 

Odjemalec; z raziskavo tržišča; ocena s strani prodajnega 

osebja. 

- 1 - 

Odjemalec; z raziskavo tržišča; ocena s strani prodajnega 

osebja; ocena na osnovi preteklih podatkov. 

1 - 1 

Odjemalec; ocena s strani prodajnega osebja. 1 - 1 

Odjemalec. - - 2 

Odjemalec; ocena na osnovi preteklih dogodkov. - - 1 

Ocena s strani prodajnega osebja; ocena na osnovi 

preteklih dogodkov. 

- - 1 

Ocena na osnovi preteklih dogodkov. - - 2 

Z raziskavo tržišča. - - 1 

 

Pri sklopu vprašanj glede dejavnikov, ki vplivajo na zbiranje in pripravo podatkov 

za napovedovanje prodaje, sem ugotavljala pomembnost in uporabljanje dejavnikov v 

analiziranih podjetjih, ki napovedujejo prodajo. Tabela 6.5 zajema povprečne vrednosti 

odgovorov glede na velikost podjetij.  

Tabela 6.5 Analizirane vrednosti trditev o dejavnikih, ki vplivajo na zbiranje in 

pripravo podatkov za napovedovanje prodaje  

 Veliko podjetje Srednje podjetje Majhno podjetje 

Vsebina trditve N=4 N=2 N=15 

 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Preden se odločimo za napovedovanje prodaje, 

preverimo napovedljivost dogodkov. 4,25 1,500 3,50 2,121 3,80 1,082 

Podatke prilagodimo situaciji napovedovanja, glede na 

sezonskost, trend in pretekle nesistematične dogodke. 4,50 0,577 4,50 0,707 4,07 1,033 

Izogibamo se pristranskosti virov podatkov. 3,75 0,957 4,00 0,000 3,60 1,242 

Uporabljamo različne vire podatkov. 4,25 0,500 4,50 0,707 3,53 1,457 

Zagotovimo zanesljivost in veljavnost informacije. 4,25 0,957 3,00 0,000 3,80 1,082 

Zbrani podatki naj bodo v enakomernem časovnem 

intervalu. 4,25 0,957 3,00 0,000 4,07 0,884 

V zbrani periodi naj ne bo manjkajočih podatkov v 

časovni vrsti. 4,00 1,155 2,50 0,707 3,27 0,961 

Vključimo vse pomembne »očiščene« podatke. 4,50 1,000 4,00 1,414 3,80 1,146 
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Izmed dejavnikov, ki vplivajo na zbiranje in pripravo podatkov za napoved prodaje, 

je eno izmed najnižjih povprečnih ocen tega sklopa vprašanj pri majhnih podjetjih 

prejela trditev, ki pravi »v zbrani periodi naj ne bo manjkajočih podatkov v časovni 

vrsti«, in sicer 3,27. S povprečnima ocenama 3,53 in 3,60 sledita trditvi »uporabljamo 

različne vire podatkov« in »izogibamo se pristranskosti virov podatkov«. V povprečju 

precej podobne povprečne ocene (3,80) so prejele tri trditve, in sicer »preden se 

odločimo za napovedovanje prodaje, preverimo napovedljivost dogodkov«, 

»zagotovimo zanesljive in veljavne informacije« ter »v napoved vključimo vse 

pomembne 'očiščene' podatke«. Trditvi »podatke prilagodimo situaciji napovedovanja 

glede na sezonskost, trend in pretekle nesistematične dogodke« (4,07) in »zbrani podatki 

naj bodo v enakomernem časovnem intervalu« (4,07) sta bili visoko povprečno ocenjeni 

na petstopenjski lestvici obravnavanega sklopa vprašanj.  

Podobne povprečne ocene so bile podane tudi pri srednjem podjetju. Najnižjo 

povprečno oceno obravnavanega sklopa vprašanj na petstopenjski lestvici je pri 

srednjem podjetju prejela trditev, ki pravi »v zbrani periodi naj ne bo manjkajočih 

podatkov v časovni vrsti«, in sicer 2,50. Povprečno oceno 3,00 sta prejeli trditvi »zbrani 

podatki naj bodo v enakomernem časovnem intervalu« in »zagotovimo zanesljivost in 

veljavnost informacije«, katerima je sledila trditev »preden se odločimo za 

napovedovanje, preverimo napovedljivost dogodkov« s povprečno oceno 3,50. Visoko 

povprečno oceno 4,00 na petstopenjski lestvici pa sta prejeli trditvi »izogibamo se 

pristranskosti virov podatkov« in »v napoved vključimo v pomembne 'očiščene' 

podatke«. 

Pri velikih podjetjih so bile podane dokaj visoke povprečne ocene na petstopenjski 

letvici. Najnižjo povprečno oceno 3,75 je prejela trditev »izogibamo se pristranskosti 

virov podatkov«, kateri je sledila trditev »v zbrani periodi naj ne bo manjkajočih 

podatkov v časovni vrsti« s povprečno oceno 4,00. Podobno povprečno oceno 4,25 so 

prejele trditve o preverjanju napovedljivosti dogodkov, uporabljanju različnih virov 

podatkov, zagotavljanju zanesljivosti in veljavnosti informacij ter upoštevanju dejstva, 

da so zbrani podatki v enakomernem časovnem obdobju. Skoraj najvišjo povprečno 

oceno 4,50 na petstopenjski lestvici v velikih podjetjih pa je prejela trditev »podatke 

prilagodimo situaciji napovedovanja glede na sezonskost, trend in pretekle 

nesistematične dogodke«. 

Na splošno velja, da so trditve obravnavanega sklopa vprašanj prejele sorazmerno 

visoke skupne povprečne ocene pri vseh podjetjih, še posebej trditve, ki se nanašajo na 

prilagoditev podatkov situaciji napovedovanja glede na sezonskost, trend in pretekle 

nesistematične dogodke (4,36), uporabljanje različnih virov podatkov (4,09) in 

vključitev vseh pomembnih »očiščenih« podatkov v napoved (4,10). Anketirana 

podjetja se zavedajo, da uspešna napoved prodaje temelji na tem, katere informacije 
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uporabijo in kakšne podatke vključijo v napoved. Napovedovanje prodaje temelji na 

uporabljeni informaciji napovedovalca ali na podlagi zunanjih podatkov. V teoriji se 

pojavljajo razprave o relevantni informaciji, uporabljeni v napovedi prodaje. Raziskave 

so pokazale, da ocene napovedovalcev ne bazirajo na upoštevanju vseh relevantnih 

informacij oz. podatkov, ki lahko vplivajo na irelevantne dejavnike (Armstrong 2001, 

67). 

Rezultati raziskave kažejo, da največ analiziranih podjetij obravnavane panoge pri 

napovedovanju prodaje uporablja kvalitativne metode napovedovanja, ki se po 

dosedanjih raziskavah večinoma uporabljajo v podjetjih, za katere je značilno trženje 

med organizacijami (slika 6.8). Za majhna podjetja in za podjetja, ki nimajo 

vzpostavljenega procesa napovedovanja, pa ne morem trditi, da izbrano tehniko 

napovedovanja tudi poznajo, saj poznavanje in uporaba metod napovedovanja terja kar 

nekaj predznanja.  

Slika 6.8 Uporaba metod napovedovanja v raziskovanih podjetjih 

 

 

Subjektivne tehnike napovedovanja (mnenja strokovnjakov, managerske presoje in 

napovedi prodajnega osebja) se pogosto uporabljajo za kratkoročne napovedi (manj kot 

tri mesece) predvsem na področju medorganizacijskega trženja, ker se opirajo na 

izkušnje, znanje in informacije prodajnega osebja in managerjev, ker so ti neposredno v 

stiku z odjemalcem (Mentzer in Cox 1984, 31–32). 

Izmed kvalitativnih metod (slika 6.9) je v raziskovanih podjetjih najpogosteje 

uporabljena tehnika napovedi prodajnega osebja. Prodajno osebje pogosto vprašamo za 

informacije glede prihodnjega povpraševanja njihovih odjemalcev, njihov »input« pa je 

vključen v napoved prodaje. Po raziskavah (Moon in Mentzer 1999, 8) večina podjetij 

ne izkoristi prednosti potencialnih informacij, ki jih ima prodajno osebje in s katerimi 

lahko doprinese k procesu napovedovanja. Napovedovanje prodaje je učinkovitejše, če 
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vključujemo v ta proces prodajno osebje. Vsekakor pa po dosedanjih raziskavah 

(Mentzer in Moon 1999, 7–12) informacije prodajnega osebja naj ne bi bile edini vir za 

napovedi prodaje, toda prodajno osebje je v edinstveni poziciji za zaznavanje sprememb 

v vzorcih povpraševanja pri odjemalcih in za možnost zagotavljanja velikih naročil. 

Tehniki napovedovanja prodajnega osebja v velikih in srednjih analiziranih podjetjih 

sledijo še mnenja strokovnjakov in napovedi prodajnega osebja ter managerske presoje 

in napovedi prodajnega osebja v majhnih podjetjih. Pri napovedovanju prodaje s tehniko 

managerske presoje, ki je prisotno v majhnih podjetjih, vodje iz različnih oddelkov 

sestavijo napovedi in nato poskušajo pripraviti najboljšo skupno oceno glede prihodnje 

prodaje. To je najverjetneje ena izmed najstarejših metod napovedovanja, katere 

pomanjkljivost je objektivnost in tudi pristranskost glede na politiko posameznih 

oddelkov (Blythe 2005, 188). Poleg tega dosedanje raziskave kažejo, da so včasih 

napovedi postavljene s strani vodstva. Velika in srednja, manj pa majhna anketirana 

podjetja uporabljajo tudi tehniko mnenja strokovnjakov ali managerska mnenja. 

Uporabljena tehnika je pogosta takrat, ko primanjkuje primernih informacij ali ni na 

voljo oziroma ni mogoča uporaba kvantitativnih metod.  

Slika 6.9 Uporaba kvalitativnih metod napovedovanja v raziskovanih podjetjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativne metode napovedovanja so osnovane na domnevi, da bo prihodnje 

povpraševanje sledilo enakim vzorcem kot v preteklosti. Glede na kvantitativne metode 

napovedovanja (slika 6.10), pa srednja in majhna analizirana podjetja iz proučevane 

panoge uporabljajo tehniko napovedovanja s povprečjem. Omenjeni tehniki sledijo še 

eksponencialno glajenje s trendom in sezonskostjo, napovedovanje s trendom in 

prilagojeno glajenje, ki se uporabljajo le v majhnih podjetjih. Tako lahko potrdim 

domnevo o nepoznavanju metod napovedovanja prodaje. Tehniko uteženega povprečja 
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pa uporablja le eno od velikih anketiranih podjetij. Vse kvantitativne tehnike 

napovedovanja prodaje v analiziranih podjetjih uporabljajo v kombinaciji s 

kvalitativnimi tehnikami napovedovanja, le eno izmed majhnih anketiranih podjetij 

navaja, da pri napovedovanju prodaje uporablja le tehniko napovedovanja s povprečjem. 

Slika 6.10 Uporaba kvantitativnih metod napovedovanja v raziskovanih podjetjih 

 

 

Podjetja, ki tržijo med organizacijami, imajo ravno zaradi tesnejših odnosov med 

odjemalci in proizvajalci večje prednosti za uporabljanje tehnike prodajnega osebja, ki 

je tudi lažja za razumevanje v procesu napovedovanja. So pa podjetja, ki tržijo med 

organizacijami zato izrazila, da je njihov proces napovedovanja manj točen (Mentzer in 

Moon 2005, 240–241). Pri ocenjevanju točnosti napovedi prodaje v raziskovani panogi 

večina anketiranih podjetij ocenjuje, da je točnost njihovih napovedi glede na izbrano 

metodo napovedovanja napovedi večja od 80 % (slika 6.11). Skratka, podjetja se 

zavedajo, da je v nepredvidljivih tržnih razmerah, v katerih delujejo, težko napovedovati 

prodajo in da je stopnja točnosti, ki jo dosegajo z izbrano metodo napovedovanja, dokaj 

visoka. 

Slika 6.11 Ocenjevanje stopnje točnosti napovedi prodaje z izbrano metodo  
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Analiza in interpretacija vprašanj o metodah napovedovanja in merjenju uspešnosti 

(točnosti) napovedi prodaje  

Drugi sklop vprašanj se nanaša na trditve o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro in 

ocenjevanje metod napovedovanja ter na merjenje uspešnosti (točnosti) napovedi. Na 

drugi sklop vprašalnika so glede na velikost podjetja odgovarjala 4 velika podjetja (100 

%), 1 srednje podjetje (50 %) in 10 majhnih podjetij (67 %). Na ta sklop vprašanj so 

odgovarjala le podjetja, ki poleg napovedovanja prodaje merijo tudi uspešnost napovedi 

prodaje. 

Pri sklopu vprašanj glede dejavnikov o zbiranju metod (tehnik) napovedovanja 

prodaje sem ugotavljala, kako pomembni se anketirancem zdijo dejavniki, ki vplivajo na 

zbiranje tehnik napovedovanja, oziroma ali jih pri zbiranju tehnik napovedovanja 

anketirana podjetja tudi upoštevajo. Anketirana podjetja so podala različne odgovore, 

povprečne vrednosti odgovorov glede na velikost podjetij so prikazane v tabeli 6.6.  

Najnižjo povprečno oceno (2,10) so na petstopenjski lestvici pri majhnih podjetjih 

prejele tri trditve, in sicer »vprašamo nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo 

potencialne metode glede na seznam kriterijev«. Sledi trditev, ki pravi »uporabljamo 

raje kvantitativne kot kvalitativne metode napovedovanja« in trditev »preverimo 

možnost uporabe alternativne metode napovedovanja«. Malenkost višji povprečni oceni 

sta prejeli trditvi: »v primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja se 

odločimo za kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih metod« (2,60) in 

»kombiniramo kvalitativne in kvantitativne metode, ko je pomembno, da se izognemo 

večjim napakam napovedi« (2,90). Sledita trditvi s povprečno oceno 3, ki pravita: 

»napovedi so neodvisne od managementa« in »uporabljamo raje kavzalne kot naivne 

metode napovedovanja«. Povprečna ocena 3,20 je bila podana pri trditvi »pripravimo 

seznam pomembnih kriterijev«, povprečna ocena 3,50 pa je bila podana pri trditvi 

»uporabniki razumejo uporabljene metode«. Trditvi, ki pravita: »za napovedovanje 

uporabljamo več kot eno metodo napovedovanja« in »obstoječo metodo prilagajamo 

glede na spremembe v okolju« sta bili ocenjeni s povprečno oceno 3,50. Najvišjo 

povprečno oceno (4,00) na petstopenjski lestvici pa je prejela trditev »uporabimo za nas 

razumljivo in nam poznano metodo napovedovanja glede na razpoložljive podatke«. 

Srednje podjetje je na petstopenjski letvici podalo najnižjo povprečno oceno 1,00 za 

vseh šest navedenih trditev, in sicer: napovedi so neodvisne od managementa; 

uporabljamo raje kvalitativne kot kvantitativne metode; uporabljamo raje kavzalne kot 

naivne metode napovedovanja; obstoječo metodo prilagajamo glede na spremembe v 

okolju; v primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja se odločimo za 

kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih metod napovedovanja in kombiniramo 

kvalitativne in kvantitativne metode, ko je pomembno, da se izognemo večjim napakam 
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napovedi. Sledi trditev s povprečno oceno 2,00, ki pravi: »preverimo možnost uporabe 

alternativne metode napovedovanja«. Povprečna ocena 3,00 je bila pri srednjem 

podjetju podana pri trditvah »pripravimo seznam pomembnih kriterijev«, »za 

napovedovanje uporabljamo več kot eno metodo« in »uporabniki razumejo uporabljene 

metode«. Najvišja povprečna ocena (4,00) na petstopenjski lestvici je bila podana pri 

trditvah »vprašamo nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo potencialne metode glede 

na seznam kriterijev« in »uporabimo za nas razumljivo in nam poznano metodo 

napovedovanja glede na razpoložljive podatke«. 

Trditev »uporabljamo raje kvantitativne kot kvalitativne metode napovedovanja« je 

na petstopenjski lestvici prejela pri velikih podjetjih najnižjo povprečno oceno 1,25. 

Malenkost višjo povprečno oceno 2,00 je pri velikih podjetjih prejela trditev »preverimo 

možnost uporabe alternativne metode napovedovanja«. Sledijo nekoliko više povprečno 

ocenjene trditve, in sicer »vprašamo nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo 

potencialne metode glede na seznam kriterijev« 2,25, »obstoječo metodo prilagajamo 

glede na spremembe v okolju« 2,50, »napovedi so neodvisne od managementa« 2,75 in 

»uporabljamo raje kavzalne kot naivne metode napovedovanja« 2,75. Nekoliko višje 

povprečne ocene na petstopenjski lestvici so prejele trditve, in sicer »za napovedovanje 

uporabljamo več kot eno metodo« 3,00, »kombiniramo kvalitativne in kvantitativne 

metode napovedovanja, ko je pomembno, da se izognemo večjim napakam napovedi« 

3,25, »v primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja se odločimo za 

kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih metod« 3,50 in »pripravimo seznam 

pomembnih kriterijev« 3,75. Sledita trditvi z najvišjo povprečno oceno 4,50 na 

petstopenjski lestvici pri velikih podjetjih: »uporabimo za nas razumljivo in nam 

poznano metodo napovedovanja glede na razpoložljive podatke« in »uporabniki 

razumejo uporabljene metode«.  
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Tabela 6.6 Analizirane vrednosti trditev o dejavnikih, ki vplivajo na izbiranje 

metod (tehnik) napovedovanja prodaje 

 Veliko podjetje Srednje podjetje Majhno podjetje 

Vsebina trditve N=4 N=1 N=10 

 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pripravimo seznam pomembnih kriterijev (trend, 

sezonskost, nov ali obstoječi izdelek, vplivi iz 

okolja …). 3,75 1,500 3,00 / 3,20 1,033 

Vprašamo nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo 

potencialne metode glede na seznam kriterijev. 2,25 1,500 4,00 / 2,10 1,370 

Napovedi so neodvisne od managementa. 2,75 1,708 1,00 / 3,00 1,700 

Za napovedovanje uporabljamo več kot eno metodo. 3,00 1,414 3,00 / 3,50 1,354 

Uporabljamo raje kvantitativne kot kvalitativne metode 

napovedovanja. 1,25 0,500 1,00 / 2,10 0,994 

Uporabljamo raje kavzalne kot naivne metode 

napovedovanja. 2,75 1,708 1,00 / 3,00 1,333 

Uporabimo za nas razumljivo in nam poznano metodo 

napovedovanja glede na razpoložljive podatke. 4,50 0,577 4,00 / 4,00 0,667 

Preverimo možnost uporabe alternativne metode 

napovedovanja. 2,00 1,414 2,00 / 2,10 1,101 

Obstoječo metodo prilagajamo glede na spremembe v 

okolju. 2,50 1,915 1,000 / 3,50 1,354 

V primeru negotovosti glede izbrane metode 

napovedovanja se odločimo za kombiniranje 

kvalitativnih in kvantitativnih metod. 3,50 1,732 1,000 / 2,60 1,174 

Kombiniramo kvalitativne in kvantitativne metode 

napovedovanja, ko je pomembno, da se izognemo 

večjim napakam napovedi. 3,25 2,062 1,000 / 2,90 0,994 

Uporabniki razumejo uporabljene metode. 4,50 1,000 3,000 / 3,50 0,850 

 

Iz skupnih povprečnih ocen vseh podjetij je mogoče povzeti nekatere bistvene 

trditve, ki pomembno vplivajo na zbiranje metod napovedovanja. Najvišja skupna 

povprečna ocena (4,17) je bila podana pri trditvi »uporabimo za nas razumljivo in nam 

poznano metodo napovedovanja«. Najnižjo skupno povprečno oceno na petstopenjski 

lestvici (1,45) je prejela trditev »uporabljamo raje kvantitativne kot kvalitativne metode 

napovedovanja«, kar potrjuje, da je za podjetja, ki tržijo med organizacijami, značilna 

uporaba kvalitativnih metod napovedovanja. V primeru, ko imamo specifične proizvode 

in odjemalce, na primer pri prodaji vojaške opreme ali medicinske opreme, statistične 

analize niso posebej uporabne za napovedovanje. Vsak posamezni odjemalec ima velik 

vpliv na celotno prodajo podjetja, vendar noben posamezni odjemalec ne sledi 

časovnemu vzorcu. V tem primeru se podjetja opirajo le na ocene svojega prodajnega 

osebja (Moon in Mentzer 1999, 8). Nekoliko višjo skupno povprečno oceno je prejela 
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trditev »uporabljamo raje kavzalne kot naivne metode napovedovanja«, in sicer 2,25. 

Tehnike napovedovanja časovnih vrst so oblikovane za določanje preteklih vzorcev, ki 

se ponavljajo skozi čas, medtem ko so vzročne (kavzalne) tehnike oblikovane za 

oblikovanje preteklih vzorcev, ki so prisotni med povpraševanjem in nekaterimi drugimi 

spremenljivkami. Omenjene tehnike so po besedah Moona in Mentzerja (1999, 8) 

izredno v pomoč in bi skoraj vedno morale biti del procesa napovedovanja prodaje v 

podjetju. Enako skupno povprečno oceno 2,25 je prejela trditev »napovedi so neodvisne 

od managementa«, kar potrjujejo tudi dosedanje raziskave, da je še vedno velik vpliv 

managementa na dane napovedi prodaje. V enem izmed intervjujev je dr. Robert Fildes, 

direktor Mednarodnega inštituta napovedovalcev, navedel, da ima okrog 80 % vprašanih 

managerjev velik vpliv na proces napovedovanja v podjetju. Če želimo pripraviti 

profesionalno napoved, je pomembno, da so napovedi neodvisne od managementa. 

Skupno povprečno oceno 2,37 je prejela trditev »v primeru negotovosti glede izbrane 

metode napovedovanja se odločimo za kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih 

metod napovedovanja«. Možnost je tudi, da napovedovalec napoved, ki je statistično 

oblikovana, prilagodi glede na lastno oceno. Pred več kot 25 leti so raziskovalci 

zavračali prilagoditev napovedi na podlagi lastne ocene, ker naj bi to škodilo točnosti 

napovedi. Kasnejše raziskave potrjujejo, da prilagoditve statistično izdelanih napovedi z 

uporabo lastne ocene pod določenimi pogoji lahko izboljšajo točnost napovedi. 

Vsekakor pa se pred prilagoditvijo odločimo, ali je statistično izdelano napoved 

potrebno prilagoditi in oceniti, kako velika prilagoditev je potrebna (Lawrence, 

Goodwin, O´Connor in Önkal 2006, 509–510). Sledi trditev »kombiniramo kvalitativne 

in kvantitativne metode napovedovanja« s skupno povprečno oceno 2,38. Anketirana 

podjetja se premalo zavedajo pomembnosti napovedovanja in vpliva napovedi na ostale 

funkcije v podjetju in zato se tudi ne zavedajo pomena kombiniranja metod, da bi se s 

tem izognili napakam v napovedi. Za izboljšanje ocenjenih napovedi s strani prodajnega 

osebja lahko med seboj kombiniramo kvalitativne metode napovedovanja oziroma jih 

kombiniramo s kvantitativnimi metodami napovedovanja, kar je vredno razmisleka v 

številnih kontekstih (Lawrence, Goodwin, O´Connor in Önkal 2006, 508). Ostale 

trditve, ki ravno tako vplivajo na izbiro metod napovedovanja, so prejele srednje skupne 

povprečne ocene.  

Anketirana podjetja v primeru sprememb napovedi prodaje ne uporabijo drugih 

metod ali tehnik napovedovanja, kar so v raziskavi potrdili s 93,3 %. Velika in srednja 

podjetja ne uporabijo drugih metod ali tehnik napovedovanja, medtem ko le eno majhno 

podjetje (6,7 %) v primeru sprememb napovedi uporablja druge metode oziroma tehnike 

pri napovedovanju prodaje. Izsledki dosedanjih raziskav (Moon, Mentzer in Smith 

2003, 23) kažejo, da v primeru odločitve, da je proces napovedovanja boljši zaradi 

uvedbe oziroma zamenjave metode za napovedovanje prodaje, moramo le tega 
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spremljati z merjenjem točnosti napovedi ter objektivno meriti uspešnost z vidika 

prodaje, stroškov in dobička. V praksi moramo spremljati vpliv in obnašanje 

implementirane metode v napovedi. Na sliki 6.12 so prikazani razlogi podjetij, zakaj v 

primeru sprememb napovedi prodaje ne uporabljajo drugih metod. 

Slika 6.12 Razlog za neuporabo drugih metod napovedovanja v primeru sprememb 

napovedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velika in srednja anketirana podjetja kot razlog navajajo panogo, v kateri poslujejo, 

saj menijo, da zaradi tega nimajo veliko možnosti za točne napovedi z uporabo drugih 

metod napovedovanja, saj uporabljajo kvalitativne tehnike napovedovanja, ki se 

uporabljajo v medorganizacijskem trženju. Majhna podjetja navajajo kot razlog ustaljen 

način dela z odjemalci in trženje med organizacijami. 10 % majhnih podjetij pa v 

primeru sprememb napovedi prodaje ne uporablja drugih metod ali tehnik 

napovedovanja, ker so mnenja, da to ni smiselno, saj ne bi prišli do boljših rezultatov 

glede na panogo, v kateri poslujejo. 

Pri sklopu vprašanj glede dejavnikov o ocenjevanju metod (tehnik) napovedovanja 

prodaje sem ugotavljala, kako pomembni se anketirancem zdijo dejavniki, ki vplivajo na 

ocenjevanje tehnik napovedovanja, oziroma ali jih pri ocenjevanju tehnik 

napovedovanja anketirana podjetja tudi upoštevajo. Na posamezne odgovore so 

anketiranci odgovarjali drugače, kot sem pričakovala. Tabela 6.7 prikazuje povprečne 

vrednosti odgovorov glede na velikost podjetij.  
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Tabela 6.7 Analizirane vrednosti trditev o dejavnikih, ki vplivajo na ocenjevanje 

metod (tehnik) napovedovanja prodaje 

 Veliko podjetje Srednje podjetje Majhno podjetje 

Vsebina trditve N=4 N=1 N=10 

 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Pov- 

prečje 

Stand. 

odklon 

Primerjate vam znane in za vas uporabne metode 

napovedovanja. 2,25 1,893 1,00 / 2,50 1,354 

Opišete domnevno pristranskost napovedovalca. 2,25 1,500 1,00 / 2,30 0,949 

Ocenjujete zanesljivost in izvor podatkov. 4,25 0,500 4,00 / 3,30 1,252 

Zagotavljate lahek dostop do podatkov. 4,00 1,155 3,00 / 3,10 1,197 

Testirate uporabnika glede razumevanja metod 

napovedovanja. 2,25 1,893 1,00 / 2,20 1,229 

Primerjate napoved, pripravljeno na osnovi različnih 

metod napovedovanja. 2,00 2,000 1,00 / 2,10 1,197 

Izogibate se pristranskim meram napake. 3,50 1,291 3,00 / 2,70 1,160 

 

Trditev »primerjate napoved, pripravljeno na osnovi različnih metod 

napovedovanja« je na petstopenjski lestvici prejela pri majhnih podjetjih najnižjo 

povprečno oceno 2,10. Nekoliko višje vrednosti povprečne ocene so pri majhnih 

podjetjih prejele tri trditve: »testirate uporabnika glede razumevanja metod 

napovedovanja« 2,20, »opišete domnevno pristranskost napovedovalca« 2,30 in 

»primerjate vam znane in za vas uporabne metode napovedovanja« 2,50. Malenkost 

višji povprečni oceni sta na petstopenjski lestvici pri majhnih podjetjih prejeli dve 

trditvi: »izogibate se pristranskim meram napake« 2,70 in »zagotavljate lahek dostop do 

informacij« 3,10. Precej višjo povprečno oceno pa je prejela trditev, da anketiranci 

ocenjujejo zanesljivost in izvor podatkov, in sicer 3,30. 

Srednje podjetje je na petstopenjski letvici podalo najnižjo povprečno oceno 1,00 za 

vse štiri navedene trditve: »primerjate vam znane in za vas uporabne metode 

napovedovanja«, »opišete domnevno pristranskost napovedovalca«, »testirate 

uporabnika glede razumevanja metod napovedovanja« in »primerjate napoved na osnovi 

različnih metod napovedovanja«. Povprečna ocena 3,00 je bila pri srednjem podjetju 

podana pri trditvah »zagotavljate lahek dostop do informacij« in »izogibate se 

pristranskim meram napake«. Najvišja povprečna ocena (4,00) na petstopenjski lestvici 

je bila podana pri trditvi »ocenjujete zanesljivost in izvor podatkov«. 

Trditev »primerjate napoved, pripravljeno na osnovi različnih metod 

napovedovanja« je na petstopenjski lestvici prejela pri velikih podjetjih najnižjo 

povprečno oceno 2,00. Malenkost višje povprečne ocene (2,25) so pri velikih podjetjih 

prejele tri trditve: »testirate uporabnika glede razumevanja metod napovedovanja«,  
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»opišete domnevno pristranskost napovedovalca« in »primerjate vam znane in za vas 

uporabne metode napovedovanja«. Sledi trditev »izogibate se pristranskim meram 

napake« s podano povprečno oceno 3,50. Precej višjo povprečno oceno na petstopenjski 

lestvici sta pri velikih podjetjih prejeli trditvi »zagotavljate lahek dostop do informacij« 

(4,00) in »ocenjujete zanesljivost in izvor podatkov« (4,25).  

Iz podanih povprečnih ocen je mogoče izluščiti, da so anketiranci nizko ocenili tiste 

trditve, za katere menijo, da bistveno ne vplivajo na ocenjevanje tehnik napovedovanja 

prodaje. Glede na rezultate nizkih ocen v vseh anketiranih podjetjih pa je moč sklepati, 

da so lahko podane ocene tudi posledica nepoznavanja metod napovedovanja prodaje in 

da anketiranci raziskovanih podjetij metod napovedovanja večinoma ne ocenjujejo. 

Višje pa so anketiranci ocenili tiste trditve, za katere je moč trditi, da predstavljajo 

bistvo ocenjevanja metod napovedovanja prodaje.  

Slika 6.13 Mnenje podjetij o uspešnosti/točnosti izbrane metode napovedovanja 

 

 

Na vprašanje, ali podjetja menijo, da je izbrana metoda napovedovanja (oz. izbrane 

metode napovedovanja) uspešna oz. točna pri napovedovanju, so pritrdilno odgovorila 

kar vsa srednja in velika anketirana podjetja, medtem ko z nekoliko nižjim odstotkom to 

potrjujejo tudi majhna anketirana podjetja. 20 % majhnih anketiranih podjetij meni, da 

izbrana metoda napovedovanja ni točna pri njihovem napovedovanju. V teoretičnem 

delu naloge sem zapisala, da je ena izmed raziskav pokazala, da je povprečna napaka pri 

proizvodih, namenjenih medorganizacijskim trgom, 7,6 %. Iz tega izhaja nenapisano 

pravilo, da so napovedi dokaj točne, v kolikor zgrešimo ± 5 %. 

Največ velikih podjetij kot razlog za točnost izbrane metode napovedovanja navaja, 

da glede na panogo, v kateri delujejo, in glede na medorganizacijsko trženje dokaj točno 

napovedujejo. Srednje anketirano podjetje pa kot razlog za točnost izbrane metode 

napovedovanja navaja medorganizacijsko trženje. Tem sledijo še razlogi majhnih 
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anketiranih podjetij, in sicer: napoved je glede na izbrano metodo točna, ker tržijo med 

organizacijami in je napovedovanje zahtevno, napovedi pa temeljijo na ocenah; tržijo 

B2B, zato je točnost njihovih napovedi zmnožek napovedi vseh njihovih odjemalcev; 

glede na panogo in trženje B2B ocenjujejo, da so njihove napovedi dokaj točne; zaradi 

dolgoletnih izkušenj ter razvejane prodajne mreže; glede na posredniško pozicijo 

podjetja in zaradi drugačnih trendov.  

Slika 6.14 Razlogi za uspešnost/točnost izbrane metode napovedovanja 

 

 

V analiziranih podjetij meri uspešnost z merami napake 75 % analiziranih velikih 

podjetij in 40 % majhnih podjetjih. Srednje podjetje ne meri uspešnosti napovedi 

prodaje z merami napake, kot tudi ne 25 % velikih podjetij in 60 % majhnih anketiranih 

podjetij. 

Slika 6.15 Merjenje uspešnosti (točnosti) napovedi prodaje z merami napake 

 

 

Za merjenje uspešnosti napovedi prodaje se analizirana podjetja poslužujejo mer 

napake točnosti napovedi, ki so prikazane na sliki 6.16.  
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Slika 6.16 Mere napake za merjenje točnosti napovedi prodaje 

 

 

V analiziranih podjetjih je za merjenje točnosti napovedi največkrat uporabljena 

procentualna napaka. Procentualno napako (PE) dobimo tako, da razliko med dejansko 

napovedjo in dejansko prodajo delimo z dejansko prodajo. Če v imenovalcu pomotoma 

delimo z napovedjo, dobimo podatek, za koliko prodaja odstopa od naše napovedi, kar 

ima vsebinsko povsem drug pomen (Mentzer in Moon 2005, 50). Še predpostavka o 

procentualni napaki (PE): kaj v primeru, če je prodaja nič? Odločimo se za preprosto 

pravilo. Ko je napoved dejanska številka in je prodaja nič, določimo, da je PE za to 

obdobje enaka 100 % (Mentzer in Moon 2005, 51). 

Ostala anketirana podjetja pa uporabljajo še mere dejanske napake točnosti 

napovedi, absolutno povprečno napako in povprečno napako za merjenje uspešnosti 

napovedi prodaje. 

6.4.2 Korelacijska analiza 

Predstavitev metode 

Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med 

odvisno spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Izhodišče 

regresijske analize je korelacijska analiza, ki s korelacijskim koeficientom (tudi 

Pearsonov, produkt-moment ali enostavni korelacijski koeficient, ki ga v populaciji 

označujemo s ρ) meri stopnjo linearne povezanosti med odvisno in pojasnjevalno 

spremenljivko. Korelacijski koeficient lahko zavzame vrednosti od –1 do 1, negativen 

predznak kaže negativno linearno povezanost, pozitivni pa pozitivno linearno 

povezanost. Bližje kot je vrednost –1 oz. 1, nižja/višja je stopnja linearne povezanosti 

med dvema spremenljivkama. Korelacijski koeficient 0 pa pomeni, da linearne 

povezanosti med spremenljivkama ni. 
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Poznamo tri stopnje linearne povezanosti med spremenljivkama glede na vrednost 

korelacijskega koeficienta: če je absolutna vrednost med 0,0 in 0,3, gre za nizko stopnjo 

linearne povezanosti; če je absolutna vrednost od 0,3 do 0,6, gre za srednjo stopnjo 

linearne povezanosti in če je absolutna vrednost med 0,6 in 1,0, gre za visoko stopnjo 

linearne povezanosti. Linearno povezanost med dvema spremenljivkama merimo s 

kovarianco 
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V primerih, kjer je parameter R blizu nič, lahko govorimo o zelo slabi linearni 

povezanosti. Če se R približuje vrednosti ena, sta spremenljivki močno pozitivno 

linearno povezani, če se približuje vrednosti –1, sta spremenljivki močno negativno 

linearno povezani. 

Opis hipoteze 1  

Hipoteza 1 pravi, da je z analiziranjem mogoče presojati primernost izbrane metode 

na uspešnost napovedovanja prodaje. S pomočjo korelacijske matrike bom proučila 

korelacijo in morebitno različnost med raziskovanimi podjetji izbrane panoge glede na 

izbrano metodo napovedovanja prodaje. Na celotnem anketiranem vzorcu podjetij sem s 

korelacijsko analizo ugotavljala, ali obstajajo skupni kazalniki povezanosti in moč 

povezanosti med podjetji glede na izbrane kriterije, kot so uporaba informacijskega 

sistema in uporaba informacijskih orodij, uporabljen pristop napovedovanja prodaje, čas 

napovedovanja prodaje v analiziranih podjetjih, dejstvo, da ni manjkajočih podatkov v 
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časovni vrsti, da v napoved vključimo samo očiščene podatke in zagotavljamo 

zanesljive informacije, pomembnost preverjanja napovedi, uporaba kvantitativnih ali 

kvalitativnih metod napovedovanja in stopnja točnosti napovedovanja. 

Ugotovitve za hipotezo 1 

Stopnjo povezanosti med spremenljivkami, ki so v obravnavanem primeru izbrani 

skupni dejavniki napovedovanja prodaje oziroma izbrani kriteriji, sem izmerila s 

pomočjo korelacijskega koeficienta. Na podlagi ocene korelacijskih koeficientov, 

prikazanih v korelacijski matriki v prilogi 3, sem ugotovila, da obstaja med anketiranimi 

podjetji povezanost glede na določene pokazatelje.  

Ugotovila sem, da obstaja močna pozitivna povezanost (absolutna vrednost 

korelacijskega koeficienta je med 0,6 in 1,0) med pokazatelji, ki jih prikazuje tabela 6.8, 

v tabeli 6.9 je prikazana srednje močna pozitivna povezanost (absolutna vrednost 

korelacijskega koeficienta je od 0,3 do 0,6) med pokazatelji in v tabeli 6.10 šibka 

pozitivna povezanost (absolutna vrednost korelacijskega koeficienta je med 0,0 in 0,3) 

med pokazatelji. 

Tabela 6.8 Močna povezanost med pokazatelji 

Spremenljivke (N=21) Korelacijski 

koeficient 

Informacijski sistem in kvantitativne metode. 0,632 

Informacijska orodja in kvalitativne metode. 0,754 

Pristop in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,690 

Čas napovedovanja in zagotavljanje zanesljivih informacij. 0,696 

Ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti in zagotavljanje zanesljivih informacij. 0,654 

Vključevanje samo očiščenih podatkov v napoved in kvalitativne metode. 0,634 

Kvalitativne metode in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,654 
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Tabela 6.9 Srednja povezanost med pokazatelji 

Spremenljivke (N=21) Korelacijski 

koeficient 

Informacijski sistem in pristop napovedovanja prodaje. 0,316 

Informacijski sistem in čas napovedovanja prodaje. 0,350 

Informacijski sistem in kvalitativne metode. 0,408 

Informacijski sistem in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,559 

Informacijska orodja in čas napovedovanja. 0,334 

Informacijska orodja in ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti. 0,332 

Informacijska orodja in preverjanje napovedi. 0,311 

Informacijska orodja in vključevanje samo očiščenih podatkov v napoved. 0,574 

Pristop napovedovanja prodaje in preverjanje napovedi. 0,520 

Pristop napovedovanja prodaje in kvalitativne metode. 0,315 

Čas napovedovanja in ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti. 0,534 

Čas napovedovanja in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,302 

Ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti in vključevanje samo očiščenih podatkov. 0,342 

Ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti in preverjanje napovedi. 0,365 

Ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,407 

Vključevanje samo očiščenih podatkov in kvantitativne metode. 0,335 

Zagotavljanje zanesljivih informacij in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,515 

Preverjanje napovedi in ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti. 0,342 
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Tabela 6.10 Šibka povezanost med pokazatelji 

Spremenljivke (N=21) Korelacijski 

koeficient 

Informacijski sistem in informacijska orodja. 0,175 

Informacijski sistem in ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti. 0,215 

Informacijski sistem in vključevanje samo očiščenih podatkov. 0,028 

Informacijski sistem in zagotavljanje zanesljivih informacij. 0,201 

Informacijski sistem in preverjanje napovedi. 0,126 

Informacijska orodja in pristop napovedovanja prodaje. 0,116 

Informacijska orodja in zagotavljanje zanesljivih informacij. 0,033 

Informacijska orodja in kvantitativne metode. 0,127 

Informacijska orodja in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,166 

Pristop napovedovanja prodaje in čas napovedovanja. 0,012 

Pristop napovedovanja prodaje in ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti. 0,178 

Pristop napovedovanja prodaje in vključevanje samo očiščenih podatkov. 0,217 

Pristop napovedovanja prodaje in zagotavljanje zanesljivih informacij. 0,102 

Pristop napovedovanja prodaje in kvantitativne metode. 0,071 

Čas napovedovanja in vključevanje samo očiščenih podatkov. 0,164 

Čas napovedovanja in preverjanje napovedi. 0,114 

Čas napovedovanja in kvantitativne metode. 0,160 

Čas napovedovanja in kvalitativne metode. 0,140 

Ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti in kvantitativne metode. 0,074 

Ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti in kvalitativne metode. 0,082 

Vključevanje samo očiščenih podatkov in zagotavljanje zanesljivih informacij. 0,194 

Vključevanje samo očiščenih podatkov in preverjanje napovedi. 0,173 

Vključevanje samo očiščenih podatkov in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,230 

Zagotavljanje zanesljivih informacij in preverjanje napovedi. 0,249 

Zagotavljanje zanesljivih informacij in kvantitativne metode. 0,208 

Zagotavljanje zanesljivih informacij in kvalitativne metode. 0,162 

Preverjanje napovedi in kvantitativne metode. 0,032 

Preverjanje napovedi in kvalitativne metode. 0,151 

Preverjanje napovedi in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,293 

Kvantitativne metode in kvalitativne metode. 0,013 

Kvantitativne metode in ocenjevanje stopnje točnosti. 0,077 

 

Uporaba kvantitativnih metod napovedovanja je neposredno povezana z uporabo 

integriranega informacijskega sistema, v katerem imamo na razpolago vse informacije 

in podatke. Kvantitativne metode napovedovanja terjajo zahtevnejše in večje število 

podatkov za obdelavo, vključenih je večje število sprememb in povečan je obseg znanja, 

kar presega obseg človeških zmožnosti obdelave podatkov brez uporabe 

informacijskega sistema. 

Pri izdelavi napovedi je na podlagi dosedanje prakse za vsakega napovedovalca 

izziv priprava in morebitno prilagajanje podatkov. Neupoštevanje relevantnih informacij 
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in izjemnih preteklih dogodkov vodi do rezultata neočiščenih podatkov v napovedi. Za 

vključevanje samo očiščenih podatkov v napoved je potrebno pridobljene podatke 

obdelati s pomočjo informacijskih orodij kljub uporabi kvalitativne metode 

napovedovanja. Ravno tako so pri obdelavi določenih podatkov tudi v primeru 

kvalitativnega napovedovanja potrebna informacijska orodja, saj se ponovno srečamo z 

omejitvijo človeških zmožnosti pri obdelavi večjega števila podatkov in stopnjo 

zahtevnosti obdelave podatkov. 

Za izdelavo uspešne napovedi pri uporabi podatkov upoštevamo določena pravila, 

med katera sodi tudi trditev, da v zbrani periodi ni manjkajočih podatkov v časovni 

vrsti, s čimer neposredno zagotavljamo, da so informacije v pretekli napovedi kot tudi 

informacije za pripravo nove napovedi zanesljive. Povezanost med spremenljivko, da v 

zbrani periodi ni manjkajočih podatkov v časovni vrsti, in zagotavljanjem zanesljivih 

informacij je seveda v nadaljevanju povezana tudi s spremenljivko časa napovedovanja 

prodaje. V določenem obdobju napovedovanja lahko podjetja napovedujejo prodajo 

točno, če so v njihovih napovedih zanesljive informacije in nimajo manjkajočih 

podatkov v časovni vrsti.  

Ocenjevanje stopnje točnosti napovedi pa je neposredno povezano tudi z 

uporabljenim pristopom napovedovanja prodaje in s preverjanjem napovedi prodaje. 

Dosedanje raziskave so pokazale, da je zaželena uporaba timskega pristopa 

napovedovanja prodaje pri uporabljanju pogajalskega ali soglasnega pristopa, da se v 

podjetjih kar najbolj izboljša točnost napovedi. Takrat ko podjetja uporabljajo 

neodvisen ali osredotočen pristop in so njihove napovedi točne, pa timske napovedi niso 

potrebne. Kljub temu so napovedi najmanj točne, kadar uporabljamo neodvisen pristop 

napovedovanja prodaje. 

Ocenjevanje stopnje točnosti je močno povezano tudi z uporabljenimi 

kvalitativnimi metodami napovedovanja. Iz dosedanjih raziskav sledi, da so napovedi 

pri uporabi kvalitativnih metod napovedovanja na medorganizacijskih trgih manj točne. 

Možnost točnega napovedovanja ob uporabi kvalitativnih metod je lahko zmanjšana, ko 

imajo napovedovalci že znano in uporabno informacijo in jo samo predvidevajo zaradi 

zmanjšanja napovedovalčeve nezmožnosti obdelave velikega števila kompleksnih 

informacij, zaradi političnih dejavnikov med organizacijami, vpliva stabilnosti in 

varnosti začetne napovedi, sklepanja napovedovalca o vzorcih v podatkih, ko ni vzorcev 

ter zaradi več potrebnega časa in denarja. 
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6.4.3 Faktorska analiza 

Predstavitev metode 

V magistrski nalogi sem uporabila program SPSS za izdelavo faktorske analize, ker 

skušam pojasniti povezave med večjim številom faktorjev, z manjšim številom 

faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti. Pri faktorski analizi gre torej za študij 

povezav, s katerim poskušam poiskati novo množico spremenljivk, ki je manjša od 

množice merjenih spremenljivk, ki predstavljajo, kar je skupnega opazovanim 

spremenljivkam. S pomočjo faktorske analize ugotovim, ali so zveze med opazovanimi 

spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih 

spremenljivk ali faktorjev (latentne spremenljivke). Metoda je uporabna v vseh tistih 

primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno merjenje neke spremenljivke ni 

možno. Na merjenje spremenljivk vplivajo poleg skupnih faktorjev še specifični 

dejavniki.  

Osnova faktorskega modela je domneva, da med spremenljivkami X i  (i = 1, ..., m), 

Fr  (r = 1, ..., k) in E i  (i = 1, ..., m) velja zveza: X a F Ei ir r i
r

k

= +
=

∑
1

 ; i = 1, ..., m in k < m; 

pri čemer so X i  merjene spremenljivke, Fr  skupni faktorji, E i  pa specifični faktor, ki 

vpliva samo na X i , a ir  pa je faktorska utež, ki kaže na vpliv faktorja Fr  na X i . 

V matrični obliki splošni faktorski model zapišemo takole: X = F A’ + E. 

Predpostavke splošnega faktorskega modela so naslednje: specifični faktorji so 

pravokotni med seboj (cov ( E i , E r ) = 0, če velja i ≠ j); vsak specifični faktor E i  je 

pravokoten na vsak skupni faktor F j  (cov ( E i , F j ) = 0, za vsak i in j); skupni faktorji so 

pravokotni med seboj (cov ( Fi , Fr ) = 0, če velja i ≠ j); spremenljivke X i , Fr  in E i  naj 

bodo centrirane (E( X i ) = E( Fr ) = E( E i ) = 0). 

Faktorsko enačbo zapišemo: σ 2 2

1

= +
=

∑ a ij ii
j

k

Ψ , pri čemer je a ij
j

k
2

1=

∑  varianca skupnih 

faktorjev, Ψii  pa varianca specifičnih faktorjev (slednja mora biti seveda čim manjša). S 

tem smo varianco merjene spremenljivke X i  razbili na del, ki je pojasnjen s skupnimi 

faktorji, in na specifično varianco. Delež variance, ki je pojasnjena s skupnimi faktorji 

imenujemo tudi komunaliteta, označujemo pa jo s hi

2  ; a hij
j

k

i

2

1

2

=

∑ = . 

Koraki ocenjevanja modela  

V prvem delu faktorske analize moram najprej z uporabo programa SPSS izračunati 

neznane parametre faktorskega modela: faktorske uteži A in specifične variance ψ. Pred 

tem pa je potrebno preveriti: 
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− identifikabilnost faktorskega modela (ugotoviti moram, ali faktorske uteži A in 

specifične faktorje ψ sploh lahko ocenim). Potreben (ne pa tudi zadosten) 

pogoj za identifikacijo faktorskega modela je: k
m

<
−( )1

2
, pri čemer je m 

število spremenljivk, vključenih v faktorski model, k pa število faktorjev. Če ta 

pogoj ni izpolnjen, je model prefaktoriziran, kar pomeni, da imam faktorje, ki 

že opisujejo merske napake. Sum na prefaktorizacijo nastopi takrat, ko npr. 

korelacijski koeficienti padejo iz intervala [–1, 1] ali ko se pojavi negativna 

varianca; 

− enoličnost ocen parametrov (ali lahko te parametre ocenim enolično – z eno 

samo oceno). Pri enoličnosti pa nastopi problem, da se parametra A sploh ne da 

enolično izračunati. Zato računam v dveh korakih: najprej izračunam ψ 

(zakoličim skupni prostor – ocenim komunalitete), nato pa na podlagi tega 

izračunam A. Postopek ponovim večkrat, dokler se model ne skonvergira.  

Pri tem delu faktorske analize lahko uporabim več različnih metod. Sledi kratek 

opis dveh najbolj pogostih metod, ki sem jih uporabila v svoji nalogi: 

− metoda glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring), katere osnovni princip je, 

da maksimizira varianco skupnih faktorjev, in sicer po iteracijskem postopku 

ocenjevanja skupnih faktorjev in komunalitet, vendar je slabost te metode, da 

postopek ne skonvergira vedno; 

− metoda največjega verjetja (angl. Maximum Likelihood) deluje na principu, da 

poišče najboljšo oceno za reprodukcijo variančno-kovariančne matrike. 

Predpostavka je, da so skupni in specifični faktorji normalno porazdeljeni (v 

tem primeru se normalno porazdeljujejo tudi vrednosti opazovanih 

spremenljivk). Ocena komunalitete je tudi pri tej metodi iterativna.  

Drugi korak faktorske analize je rotacija. S pomočjo rotacije prečistim strukturo. 

Bistvo rotiranja je v tem, da dobim teoretično pomembne faktorje in čim enostavnejšo 

faktorsko strukturo. Če namreč dobljene rešitve ne morem dobro interpretirati, lahko 

dobljeno rešitev v skupnem prostoru, ki je določen s skupnimi faktorji, transformiram 

tako, da jo zarotiram.  

Za rotacijo se odločam predvsem takrat, ko skupnih faktorjev ne morem smiselno 

interpretirati – če so npr. projekcije iste spremenljivke precejšnje na več faktorjih ali pa 

če imam splošen faktor (projekcije vseh spremenljivk na prvi faktor so precejšnje). 

Ločimo dve vrsti rotacij: 
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− pravokotne, kjer so rotirani faktorji neodvisni med seboj (znana metoda je npr. 

varimax, ki maksimizira varianco kvadratov uteži v vsakem faktorju in s tem 

poenostavlja strukturo po stolpcih); 

− poševne, kjer so rotirani faktorji odvisni med seboj, med njimi ni pravega kota 

in faktorji med seboj korelirajo (pri tem sem uporabila metodo oblimin). V 

primeru poševnih rotacij lahko spremenljivke (točke v poševnem koordinatnem 

sistemu) projiciram na poševne faktorje na dva načina, in sicer: vzporedno, pri 

čemer dobim patern uteži, ki so parcialni koeficienti korelacije med 

spremenljivko in faktorjem in predstavljajo »suhi vpliv« spremenljivke na 

faktor in pravokotno, s čemer dobim strukturne uteži, ki so navadni koeficienti 

korelacije med spremenljivko in faktorjem. V primeru pravokotnih faktorjev so 

patern in strukturne uteži seveda enake. 

 Vsebinsko so poševne rotacije boljše, v praksi pa nastopijo problemi s kriterijsko 

funkcijo. Zato običajno najprej naredim poševno rotacijo, nato pa pogledam, kakšne so 

korelacije med faktorji. Če so korelacije med faktorji majhne (manj od 0,20), naredim 

pravokotno rotacijo, sicer pa ne, saj bi bila v slednjem primeru struktura preveč vsiljena. 

V tretji, zadnji fazi faktorske analize določim še faktorske uteži na posameznih 

enotah. Eden izmed načinov za določitev teh uteži je regresijska ocena faktorske 

vrednosti. Pri tem dobimo ocenjeno faktorsko vrednost $F  in ne prave faktorske 

vrednosti F. Korelacije med $F  zato ne bodo take kot med F, lahko pa se spremeni tudi 

smer faktorja $F . 

Opis hipoteze 2  

Hipoteza 2 predpostavlja, da izbrana metoda napovedovanja prodaje pozitivno in 

statistično značilno vpliva na točnost napovedi prodaje podjetja. S pomočjo 

multivariatne faktorske analize bom zato skušala ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

dejavniki (faktorji), s pomočjo katerih je mogoče pojasniti vpliv izbrane metode 

napovedovanja prodaje na uspešnost oz. točnost napovedi prodaje podjetja. Na podlagi 

korelacijske matrike, v katero sem vključila vse spremenljivke, ki jih imam na 

razpolago, bom poskušala ugotoviti, ali obstajajo med določenimi spremenljivkami 

korelacije. 

Ugotovitve za hipotezo 2 

Za indikatorje točnosti sem izbrala sledeče najbolj smiselne spremenljivke: 

vprašamo nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo potencialne metode glede na 

seznam kriterijev (vprnepristrstrokovnjake), ocenjujete zanesljivost in izvor podatkov 

(zanesljivostizvorpodatkov), zagotavljate lahek dostop do podatkov 
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(zaglahekdostopdopodatkov), kvalitativne metode napovedovanja (kvalitativne) in 

kvantitativne metode napovedovanja (kvantitativne). 

Porazdelitve podjetij glede na izbrane dejavnike napovedi prodaje 

 Najprej prikažem porazdelitve podjetij glede na izbrane spremenljivke, da se 

seznanim z značilnostmi vzorca podjetij iz skupine raziskovanih podjetij. Hkrati še 

preverim, ali so porazdelitve podjetij glede na izbrane spremenljivke podobne normalni 

porazdelitvi, ki jo predpostavlja metoda največjega verjetja. Na podlagi prikaza 

porazdelitve podjetij glede na izbrane spremenljivke ugotavljam, da gre v večini 

primerov za simetrične porazdelitve. Nekoliko izstopa le zagotavljate lahek dostop do 

podatkov (zaglahekdostopdopodatkov), katere porazdelitev se še najbolj približa 

normalni porazdelitvi. 

Oblikovanje korelacijske matrike 

S pomočjo korelacijske matrike (priloga 4) ocenjujem, da je povezanost med 

dejavniki napovedovanja prodaje srednje močna. Očitno je, da v veliki meri vplivajo 

skupni dejavniki, oziroma lahko pričakujem relativno nizek vpliv specifičnih 

dejavnikov. 

V nadaljevanju sem ocenila faktorski model v dveh korakih, in sicer ocena deleža 

variance proučevanih spremenljivk, pojasnjenega s skupnimi faktorji (komunalitete) z 

metodo glavnih osi ter metodo največjega verjetja in ocena faktorskih uteži s poševno in 

pravokotno rotacijo. 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode glavnih osi (angl. Principal Axis 

Factoring)  

Glede na vrednosti v korelacijski matriki oziroma glede na majhno število 

spremenljivk je smiselno predpostaviti, da je linearno povezanost med izbranimi 

spremenljivkami mogoče pojasniti z dvema oziroma tremi skupnimi faktorji. Ocena 

faktorskega modela se s pomočjo metode glavnih osi ne skonvergira (slabost metode). S 

pomočjo metode glavnih osi torej ne pridobim ocen faktorskih uteži, niti ocen 

komunalitet. Sicer pa lahko na podlagi diagrama »Scree Plot« (slika 6.17) ugotovim, da 

je bolj smiselno oceniti model z dvema faktorjema (krivulja se močneje prelomi).  
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Slika 6.17 Diagram lastnih vrednosti  

 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. Maximum 

Likelihood) – brez rotacije faktorjev  

Najvišje deleže pojasnjene variance s skupnima faktorjema (tabela 6.11) lahko 

opazim pri spremenljivki vprašamo nepristranske strokovnjake (vprnepristrokovnjake), 

stopnjujejo potencialne metode glede na seznam kriterijev (99,9 % variabilnosti 

vprnepristrokovnjake lahko pojasnim s predpostavljenima skupnima faktorjema), 

kvantitativne metode (kvantitativne) (69,1 % variabilnosti pojasnjene s skupnima 

faktorjema) in kvalitativne metode (kvalitativne) (50,3 % variabilnosti pojasnjene s 

skupnima faktorjema). Nizek delež variance, pojasnjene s skupnima faktorjema, pa 

lahko opazim pri ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov 

(zanesljivostizvorpodatkov). 

Tabela 6.11 Komunalitete  

 Začetna Ekstrakcija 

vprnepristrstrokovnjake ,664 ,999 

zaglahekdostopdopodatkov ,298 ,411 

zanesljivostizvorpodatkov ,267 ,378 

kvantitativne ,656 ,691 

kvalitativne ,343 ,503 

Tabela 6.12 Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance  
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Z dvema skupnima faktorjema lahko pojasnim skoraj 74 % celotne variabilnosti 

(tabela 6.12). Iz tabele 6.13 Matrika faktorskih uteži (angl. Factor Matrix) so za prvi 

faktor razvidne visoke uteži pri kvantitativnih (kvantitativne) in pri kvalitativnih 

(kvalitativne) metodah napovedovanja, medtem ko kaže drugi faktor močan vpliv pri 

zagotavljanju lahkega dostopa do podatkov (zaglahekdostopdopodatkov) in pri 

ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov (zanesljivostizvorpodatkov). 

Tabela 6.13 Matrika faktorskih uteži  

 Faktor 

 1 2 

vprnepristrstrokovnjake -,999 ,000 

zaglahekdostopdopodatkov ,243 ,593 

zanesljivostizvorpodatkov ,113 ,604 

kvantitativne ,751 -,356 

kvalitativne ,255 -,662 

 

Lahko bi tudi rekla, da prvi faktor predstavlja po pomenu uporabljanje ustrezne 

metode napovedovanja prodaje, drugi faktor pa pomembnost uporabljenih podatkov pri 

pripravi napovedi prodaje. 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. Maximum 

Likelihood) – poševna rotacija faktorjev 

V tabeli 6.14 matrika patern uteži (angl. Pattern Matrix) so prikazane patern uteži, 

ki predstavljajo regresijske koeficiente ter strukturne uteži (angl. Structure Matrix) v 

tabeli 6.15, ki predstavljajo korelacijske koeficiente med posamezno spremenljivko in 

faktorjem. V obeh primerih so na prvem faktorju najbolj izrazite uteži pri kvalitativnih 

(kvalitativne) in kvantitativnih (kvantitativne) metodah, na drugem faktorju pa pri 

zagotavljanju lahkega dostopa do podatkov (zaglahekdostopdopodatkov) in pri 

ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov (zanesljivostizvorpodatkov). Ob primerjavi 

ocen faktorskih uteži brez rotacije oziroma z rotacijo faktorjev je mogoče zaznati 

majhne razlike pri ocenah uteži na faktorjih. Na podlagi nerotirane in rotirane rešitve se 

kaže, da prvi dejavnik najverjetneje predstavlja ustrezne metode napovedovanja 

(kvalitativne, kvantitativne), drugi faktor pa predstavlja pomembnost uporabljenih 

podatkov pri pripravi napovedi prodaje (zaglahekdostopdopodatkov, 

zanesljivostizvorpodatkov).  
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Tabela 6.14 Matrika patern uteži                  Tabela 6.15 Matrika strukturnih uteži    

 

Glede na šibko korelacijo med faktorjema prikazano v tabeli 6.16 Korelacijska 

matrika faktorjev (angl. Factor Correlation Matrix) bi bilo smiselno namesto 

poševnokotne rotacije opraviti pravokotno rotacijo faktorjev.  

Tabela 6.16 Korelacijska matrika faktorjev  

Faktor 1 2 

1 1,000 -,086 

2 -,086 1,000 

 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. maximum 

likelihood) – pravokotna rotacija faktorjev  

Rotirane faktorske uteži (angl. Rotated Factor Matrix) po »varimax« rotaciji so 

prikazane v tabeli 6.17.  

Tabela 6.17 Matrika rotiranih faktorskih uteži 

vprnepristrstrokovnjake -,977 -,211 

zaglahekdostopdopodatkov ,113 ,631 

zanesljivostizvorpodatkov -,016 ,614 

kvantitativne ,809 -,191 

kvalitativne ,389 -,593 

 

Ponovno lahko vidimo, da so na prvem faktorju izrazite uteži pri kvalitativnih in 

kvantitativnih metodah napovedovanja, na drugem faktorju pa pri zagotavljanju lahkega 

dostopa do podatkov in pri ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov. Ocene 

faktorskih uteži so ne glede na uporabljeno rotacijo približno enake, na podlagi česar 

lahko sklepam na stabilnost izbranih spremenljivk. Pri primerjavi ocen uteži ob 

uporabljeni rotaciji oziroma brez nje pa je prišlo do manjših sprememb.  

 Faktor 

 1 2 

vprnepristrstrokovnjake -,968 -,163 

zaglahekdostopdopodatkov ,089 ,625 

zanesljivostizvorpodatkov -,039 ,614 

kvantitativne ,816 -,230 

kvalitativne ,411 -,612 

 Faktor 

  1 2 

vprnepristrstrokovnjake -,990 -,249 

zaglahekdostopdopodatkov ,144 ,637 

zanesljivostizvorpodatkov ,014 ,616 

kvantitativne ,802 -,161 

kvalitativne ,361 -,581 

 Faktor 

  1 2 
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Zaključim lahko naslednje: 

− pri kvalitativnih in kvantitativnih metodah napovedovanja so izrazite uteži na 

prvem faktorju in manjše uteži na drugem faktorju;  

− pri zagotavljanju lahkega dostopa do podatkov in pri ocenjevanju zanesljivosti 

in izvoru podatkov so relativno visoke uteži na drugem faktorju; vprašamo 

nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo potencialne metode glede na seznam 

kriterijev pa nimajo izrazitih uteži na nobenem faktorju (na prvem faktorju ima 

izrazito negativno, na drugem pa nizko negativno), kar pomeni, da je točnost 

napovedi pri tej spremenljivki večinoma pojasnjena s specifičnimi dejavniki.  

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. Maximum 

Likelihood) – poševna rotacija faktorjev  

Še vedno lahko vidim največje deleže pojasnjene variance s skupnima dejavnikoma 

pri kvalitativnih in kvantitativnih metodah napovedovanja ter pri zagotavljanju lahkega 

dostopa do podatkov in pri ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov. Z dvema 

skupnima dejavnikoma sem sedaj sposobna pojasniti skoraj 74 % celotne variabilnosti v 

vzorcu. Na podlagi diagrama »Scree Plot« (slika 6.18) lahko potrdim, da je bila 

odločitev za dva skupna dejavnika smiselna (sicer sedaj ob manjšem številu 

spremenljivk večjega števila skupnih faktorjev ne moremo pričakovati). 

Slika 6.18 Diagram lastnih vrednosti 

 

 

Po uporabljeni rotaciji v tabeli 6.18 Matrika patern uteži (angl. Pattern Matrix) in v 

tabeli 6.19 Matrika strukturnih uteži (angl. Structure Matrix) lahko vidimo, da se 

struktura faktorskih uteži približa že ocenjeni strukturi v modelu z vključenimi vsemi 

spremenljivkami. 
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Tabela 6.18 Matrika patern uteži                    Tabela 6.19 Matrika strukturnih uteži    

 

Faktorja sta skoraj neodvisna; korelacijski koeficient znaša -0,086. 

Sklep 

S pomočjo faktorske analize sem skušala opredeliti morebitne skupne dejavnike 

(faktorje), s katerimi je mogoče pojasniti razlike v točnosti napovedi prodaje podjetij. 

Na podlagi korelacijske matrike sem ugotovila, da je povezanost med spremenljivkami 

relativno močna, kar pomeni, da na točnost posamezne napovedi prodaje podjetja 

vplivajo v veliki meri splošni dejavniki.  

Glede na vrednosti v korelacijskih matriki oziroma glede na število spremenljivk 

sem predpostavila faktorski model z dvema skupnima faktorjema, s katerima lahko 

pojasnim približno 73,8 % variabilnosti točnosti napovedi prodaje podjetij. 

Za oceno komunalitet sem uporabila metodo glavnih osi ter metodo največjega 

verjetja. 

Metoda glavnih osi ni dala ustrezne rešitve (ni skonvergirala). Na podlagi ocen 

komunalitet je bilo mogoče ugotoviti najvišje deleže pojasnjene variance s skupnima 

faktorjema, kar je razvidno pri vprašamo nepristranske strokovnjake za stopnjevanje 

potencialne metode glede na seznam kriterijev (vprnepristrokovnjake) (99,9 % 

variabilnosti lahko pojasnimo s predpostavljenima skupnima faktorjema), kvantitativne 

metode (kvantitativne) (69,1 % variabilnosti pojasnjene s skupnima faktorjema) in 

kvalitativne metode (kvalitativne) (50,3 % variabilnosti pojasnjene s skupnima 

faktorjema). Izredno nizek delež variance, pojasnjene s skupnima faktorjema, pa lahko 

razberem pri ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov (zanesljivostizvorpodatkov). 

Faktorske uteži sem skušala oceniti s poševnokotno in pravokotno rotacijo faktorjev. 

Ocene uteži ob uporabljeni rotaciji faktorjev se niso razlikovale od ocen uteži brez 

uporabljene rotacije. Na prvem skupnem faktorju so bile najvišje uteži pri kvalitativnih 

in kvantitativnih metodah napovedovanja, na drugem pa pri zagotavljanju lahkega 

dostopa do podatkov in pri ocenjevanju zanesljivosti in izvoru podatkov. Na podlagi 

rotirane rešitve se je pokazalo, da prvi dejavnik najverjetneje predstavljajo metode 

 Faktor 

 1 2 

vprnepristrstrokovnjake -,990 -,249 

zaglahekdostopdopodatkov ,144 ,637 

zanesljivostizvorpodatkov ,014 ,616 

kvantitativne ,802 -,161 

kvalitativne ,361 -,581 

 Faktor 

 1 2 

vprnepristrstrokovnjake -,968 -,163 

zaglahekdostopdopodatkov ,089 ,625 

zanesljivostizvorpodatkov -,039 ,614 

kvantitativne ,816 -,230 

kvalitativne ,411 -,612 
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napovedovanja prodaje (kvalitativne in kvantitativne). Drugi faktor pa predstavlja 

pomembnost uporabljenih podatkov pri pripravi napovedi prodaje. 

Na podlagi zgornjih rezultatov lahko zaključim, da je točnost napovedi prodaje 

odvisna od izbrane metode napovedovanja in uporabljenih podatkov v napovedi 

prodaje.  

6.4.4 Analiza in interpretacija rezultatov globinskih intervjujev 

V vzorec polstukturiranega globinskega intervjuja je bilo zajetih devet 

intervjuvancev oziroma managerjev, iz treh majhnih, treh srednjih in treh velikih 

raziskovanih podjetij obravnavane panoge. Vsi intervjuvanci, ki so sodelovali v 

raziskavi, imajo večletne izkušnje in so več let zaposleni v raziskovanih podjetjih. Po 

večini je to prodajno osebje, ki skrbi za napovedovanje prodaje. Pred samo izvedbo 

raziskave je bil pripravljen opomnik (priloga 5), razdeljen na tri sklope. Večina vprašanj 

je delno strukturiranih, kar pomeni, da ne ponujajo možnih odgovorov vnaprej. V prvem 

delu so intervjuvanci odgovarjali na nekaj splošnih vprašanj o napovedovanju prodaje, o 

pripravljanju napovedi, o ovirah, s katerimi se srečujejo pri napovedovanju, o 

pridobivanju podatkov za pripravo napovedi in o zadovoljstvu z napovedovanjem, drugi 

sklop vprašanj se nanaša na poznavanje in uporabo metod napovedovanja, v tretjem 

sklopu pa so intervjuvanci odgovarjali na vprašanja o merjenju uspešnosti 

napovedovanja, ki je ena ključnih sestavin napovedovanja. 

Splošno o napovedovanju prodaje v majhnih podjetjih 

V majhnih podjetjih napovedujejo prodajo od tri do pet let. Na vprašanje o 

okoliščinah in vzrokih za napovedovanje prodaje so odgovorili, da so začeli 

napovedovati, ker so potrebovali informacije za pripravo projekcije letnega poslovanja 

podjetja in proračuna (angl. budget), saj brez napovedi prodaje niso imeli pregleda nad 

prihodnjim poslovanjem podjetja, nad prodajo, resursi in denarnim tokom. Na podlagi 

napovedi večina oddelkov planira resurse. Poleg tega pa so postajale vprašljive redne 

dobave naročenih proizvodov zaradi dobavnih rokov materialov. Glavni pobudniki za 

napovedovanje so bili direktor, vodstvo in prodaja.  

Vsako intervjuvano podjetje pri napovedovanju uporablja svoj pristop, in sicer je 

značilna uporaba neodvisnega pristopa napovedovanja prodaje, osredotočenega pristopa 

in soglasnega pristopa. V intervjuvanem podjetju, za katerega je značilen neodvisen 

pristop, prodajo napoveduje vsak oddelek zase, neodvisno od ostalih oddelkov, in je 

prilagojena lastnim potrebam oddelka, napovedovanje pa je letno. Za ta pristop so se 

odločili zaradi strateških usmeritev, ker menijo, da posamezni oddelki potrebujejo 

specifične informacije od odjemalcev, iz tržišča, od razvojnega osebja odjemalca itd. 

Drugo podjetje, ki uporablja osredotočen pristop napovedovanja, običajno od odjemalca 
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ob koncu vsakega leta prejme letne plane, ki jih nato pregleda in vnese v informacijski 

sistem. V primeru, da planov potreb za naslednje leto ne prejme, prodajnik sam oceni 

prihodnjo prodajo ob upoštevanju določenih dejavnikov, le-ta pa temelji na njegovi 

oceni. Z odjemalci imajo v tem podjetju sklenjene sporazume, na osnovi katerih 

proizvajajo izdelke izključno po njihovih napovedih, ki se lahko mesečno ali trimesečno 

spreminjajo, odvisno od dogovorov. Podobno pripravlja napovedi prodaje tudi tretje 

intervjuvano podjetje, ki uporablja soglasen pristop napovedovanja. Zadolženi za 

napovedovanje iz posameznih oddelkov se sestanejo in na osnovi razpoložljivih 

informacij in napovedi kupcev oblikujejo napoved, ki jo prodaja vnese v informacijski 

sistem. V vseh treh podjetjih prodajo napovedujejo količinsko in vrednostno. 

V podjetjih imajo pozitivne izkušnje v zvezi z napovedovanjem. Napovedi prodaje 

so dober »input« za vse službe podjetja, ki jih redno uporabljajo in postajajo 

nepogrešljiv del poslovnega procesa. Večina podjetij poudarja, da so v tem kriznem 

obdobju napovedi zelo pomembne, ker na njihovi osnovi pripravljajo tudi finančne 

plane (napoved je osnova za pripravo proračuna in načrtovanje tekoče likvidnosti 

podjetja). Najpogosteje omenjena ovira, s katero se eno izmed intervjuvanih podjetij 

srečuje pri napovedovanju, je čas za pripravo napovedi, ker ga prodajnikom 

primanjkuje. So pa vsa tri podjetja soglasna, da je največja težava pridobiti napovedi od 

svojih odjemalcev, saj le ti ne morejo ali ne znajo napovedati prihodnjih potreb. Eden 

izmed intervjuvancev je izpostavil, da se včasih sreča tudi z odporom do napovedi pri 

svojih odjemalcih, drugi intervjuvanec pa izpostavlja dejstvo: »V primeru, da napovemo 

preveč, podjetje bremenijo zaloge, nasprotno pa ne moremo servisirati kupcev, kar je v 

današnjih razmerah vse pogostejše, predvsem v primeru izrednih oz. dodatnih naročil«. 

V primeru spreminjanja napovedi prodaje v primeru ponovnega napovedovanja se 

odgovori intervjuvancev razlikujejo in so delno povezani s pristopom napovedovanja. V 

podjetjih napovedi spreminja prodaja, vsak oddelek posebej, vodstvo, direktor in 

lastniki. 

V večini podjetij napovedovanje in planiranje opravlja ista oseba. Glede obdobja 

napovedovanja in preverjanja napovedi v večini podjetij izdelujejo letne napovedi in jih 

preverjajo kvartalno, v enem podjetju izdelujejo napovedi letno in kvartalno, preverjajo 

jih mesečno. Večina podjetij pri napovedovanju prodaje uporablja informacijski sistem 

in informacijsko orodje (MS Excel).  

V intervjuvanih podjetjih informacije za napoved dobijo običajno od odjemalca, v 

nasprotnem primeru prodajnik poda oceno, poslužuje pa se tudi preteklih podatkov. 

Pristranskosti virov podatkov se poskušajo izogniti, v napovedih uporabijo preverjene, 

zanesljive in različne vire podatkov, poleg tega prilagajajo podatke situaciji 

napovedovanja. Vsi trije intervjuvanci so mnenja, da so v napovedi vključeni vsi 

pomembni, zanesljivi, nepristranski in relevantni podatki. 
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Pomembno vlogo ima pri napovedovanju prodaje tudi management. V vseh treh 

podjetjih je management napovedovanju naklonjen. V večini podjetij management ne 

zahteva spreminjanja napovedi in uporablja tiste napovedi, ki jih pripravijo prodajniki, 

eden izmed intervjuvancev pa je v pogovoru razkril, da so napovedi odvisne od 

managementa.  

Vsi anketiranci so enotnega mnenja, da so z napovedovanjem prodaje zadovoljni. 

Svoje napovedi ocenjujejo kot uspešne in uporabne ter se zavedajo možnosti izboljšav 

pri napovedovanju. 

Na koncu prvega sklopa vprašanj sem intervjuvance povprašala še o tem, kaj bi po 

njihovem mnenju kazalo spremeniti pri napovedovanju prodaje. Eden izmed 

intervjuvancev je izpostavili pomanjkanje časa za pripravo napovedi, sledil pa je 

predlog za dopolnitev modula napovedovanja prodaje znotraj informacijskega sistema 

ter vključitev odjemalcev v proces napovedovanja. Drugi intervjuvanec je izpostavil 

združenje napovedi vseh oddelkov v eno napoved, ki bi jo vsi v podjetju uporabljali. 

Tretji intervjuvanec je izpostavil neodvisnost napovedi od managementa in je bil 

mnenja, da bi bilo lahko vodstvo vključeno v proces napovedovanja le v primeru, ko 

razpolaga s pomembnimi informacijami za podjetje. 

Uporaba metod napovedovanja v majhnih podjetjih 

Pomembno vlogo pri doseganju točnosti napovedi prodaje imajo metode 

napovedovanja. Vsak izmed anketirancev pozna nekaj metod napovedovanja prodaje, 

predvsem tistih, ki jih pri napovedovanju tudi uporablja. Podjetja uporabljajo v osnovi 

kvalitativne metode napovedovanja. Vsi trije intervjuvanci poudarjajo, da v podjetju 

uporabljajo metode napovedi prodajnega osebja in managerske presoje. Eden izmed 

intervjuvancev pa je dejal: »Včasih se poslužujemo tudi napovedovanja s povprečjem«. 

Večina izmed intervjuvancev je mnenja, da se zgoraj navedene metode napovedovanja 

uporabljajo, ker so za njihovo podjetje najboljše, uporabne, točne in dajejo želene 

rezultate. Vsi trije intervjuvanci so zanikali možnost preverjanja uporabe alternativne 

metode napovedovanja. Večina intervjuvanih podjetij obstoječe metode prilagaja glede 

na spremembe v okolju, v primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja pa 

se v določenih primerih odločajo tudi za kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih 

metod. V primeru sprememb napovedi prodaje intervjuvana podjetja ne uporabijo 

drugih metod napovedovanja, da bi si zagotovili primerljivost podatkov. Intervjuvanci 

ocenjujejo, da je njihova izbrana metoda napovedovanja uspešna, saj po njihovem 

mnenju dosegajo dokaj točne napovedi v izbrani panogi, glede na širok nabor izdelkov. 
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Merjenje uspešnosti napovedovanja v majhnih podjetjih 

Vsi trije intervjuvanci so potrdili, da v podjetju merijo točnost napovedi prodaje s 

procentualno napako. V prvem podjetju z merjenjem točnosti ob uporabi procentualne 

napake dosegajo 80- do 90-odstotno točnost napovedi v posameznih mesecih, v drugem 

podjetju 75- do 80-odstotno, v tretjem pa 80-odstotno. 

Splošno o napovedovanju prodaje v srednjih podjetjih 

V srednjih podjetjih segajo začetki napovedovanja do 6 let nazaj, pobudo pa je dalo 

vodstvo. Vzroka za napovedovanje sta v povečanem obsegu poslovanja in ocenjevanju 

potreb po resursih. V enem izmed podjetij pri napovedovanju uporabljajo soglasen 

pristop (napoved razvije več oddelkov, za enotne napovedi pa je zadolžen oddelek 

prodaje), v večini pa osredotočen pristop, kjer je za napovedovanje zadolžena prodaja. 

Vsi trije intervjuvanci so navedli, da napovedi prodaje pripravlja prodaja, ker ima 

neposreden stik z odjemalcem in razpolaga z največ informacij s tržišča.  

Večina intervjuvanih podjetij napoveduje prodajo na podoben način. Na osnovi 

prejetih dogodkov, informacij odjemalcev in lastnih ocen prodajniki pripravijo napoved, 

ki jo potem vnesejo v informacijski sistem ter sledijo njenim odstopanjem. Prodajo 

napovedujejo tako vrednostno kot količinsko.  

Eden izmed intervjuvancev je povedal, da so dosedanje izkušnje podjetja na 

področju napovedovanja koristne in da so bile napovedi do preteklega leta (do recesije) 

odličen pripomoček pri planiranju poslovanja. Drugi je bil mnenja, da je napovedovanje 

prednost in priložnost, ker se približamo odjemalcu in mu zagotavljamo pravočasne 

dobave, po drugi strani pa prihranimo pri nabavi materiala, stroških logistike in 

proizvodnih lotih. Tretji je pojasnil, da so napovedi orodje managementa in imajo 

ključno vlogo pri usklajevanju nabave in proizvodnje, težave pa se kažejo v točnosti 

napovedovanja količin zaradi široke palete izdelkov. Posledično je bil mnenja, da 

številni izdelki, ki se prodajajo v manjših količinah, predstavljajo za podjetje oviro pri 

napovedovanju, poleg tega pa imajo v podjetju premalo znanja in izkušenj s področja 

napovedovanja. Eden izmed intervjuvancev je menil, da je največja ovira pri 

napovedovanju pomanjkanje izkušenj, sledijo nezanesljivi podatki in gospodarske 

razmere, za drugega intervjuvanca pa je bila največja ovira nepredvidljivo okolje. 

V intervjuvanih podjetjih napovedi spreminja vodja prodaje, prodaja v dogovoru z 

ostalimi oddelki (v primeru naročanja in proizvajanja po napovedi) in vodstvo (direktor, 

prokurist in vodja prodaje). Vsi trije intervjuvanci so zanikali, da v njihovem podjetju 

napovedovanje in planiranje opravlja ista oseba.  

Značilno časovno obdobje, za katerega izdelujejo napovedi, je za večino podjetij 

letno in kvartalno, preverjanje napovedi pa mesečno. Eden izmed intervjuvancev je 
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povedal, da izdelujejo grobe letne napovedi in trimesečne napovedi, ki služijo za 

planiranje. Pri napovedovanju v raziskovanih podjetjih uporabljajo informacijski sistem 

in MS Excel. Podatke za pripravo napovedi po besedah intervjuvancev pridobijo od 

odjemalcev, s strani prodajnega osebja in na osnovi preteklih dogodkov ter s tržišča. 

Eden izmed intervjuvancev nam je še zaupal, da v primeru večjih odstopanj o tem 

povprašajo odjemalca in skupaj preverita podatke. Intervjuvanci zatrjujejo, da pri 

napovedovanju upoštevajo pristranskost virov podatkov, da v napovedih uporabljajo 

samo preverjene in zanesljive podatke ter različne vire podatkov, kot tudi potrjujejo, da 

prilagodijo podatke situaciji napovedovanja. 

Na vprašanje, kako bi ocenili dobljene podatke, ki jih vključijo v napovedi, večina 

intervjuvancev podatke ocenjuje kot zanesljive, eden izmed intervjuvancev pa poudarja, 

da so po njegovem mnenju za prvi kvartal tega leta preoptimistični in opominja na 

upoštevanje preteklih gospodarskih razmer, ki so posledica nekaterih popačenih 

podatkov. 

Intervjuvanci soglasno potrjujejo, da ima management pozitiven odnos do 

napovedovanja prodaje, da mu je naklonjen in ga zelo podpira. V večini intervjuvanih 

podjetij je značilen vpliv managementa na napovedi, pa čeprav le v primeru, ko 

razpolaga z informacijami, ki bi neposredno vplivale na napovedi. Eden izmed 

intervjuvancev poudarja, da management zahteva napovedovanje prodaje, spremljanje 

točnosti, podpira napovedovanje in ne vpliva na napovedi. 

V podjetjih so po mnenju intervjuvancev zadovoljni z napovedovanjem, ker jim 

napovedi omogočajo pregled nad poslovanjem in resursi, pomagajo pri odločanju ter 

odkrivanju možnosti za izboljšave. Iz izkušenj večina intervjuvancev zatrjuje, da 

odjemalci dokaj točno napovedujejo, vsekakor pa obstajajo odstopanja, predvsem v 

zadnjem letu. Posledično je tudi njihovo napovedovanje uspešno, ker dosegajo dokaj 

visoko točnost napovedi, za kar pa pripisujejo zasluge tudi dobrim ocenam prodajnikov 

ter njihovim izkušnjam in instinktu.  

Intervjuvanci so soglasno izjavili, da nimajo predlogov za dopolnitve in spremembe 

pri napovedovanju, ker so zaenkrat v podjetju z napovedovanjem zadovoljni in menijo, 

da so napovedi dokaj zanesljive in dobre. Eden izmed intervjuvancev je dejal, da bi bilo 

potrebno zmanjšati vpliv managementa ter več pomena pripisati napovedovanju in 

izobraževanju s tega področja. 

Uporaba metod napovedovanja v srednjih podjetjih 

V srednjih podjetjih sega poznavanje metod napovedovanja od kvalitativnih do 

kvantitativnih. Intervjuvanci so mi zaupali, da uporabljajo napovedi prodajnega osebja 

in mnenja strokovnjakov, eden izmed intervjuvancev pa je dejal, da poleg napovedi 

prodajnega osebja v določenih primerih uporabijo tudi napovedovanje s trendom in 
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sezonskostjo. Vsi trije intervjuvanci so zanikali možnost uporabe alternativne metode 

napovedovanja ter potrdili, da obstoječe metode napovedovanja ne prilagajajo glede na 

spremembe v okolju. Večina intervjuvancev poudarja, da se v posameznih primerih v 

primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja odločijo za kombiniranje 

kvalitativnih in kvantitativnih metod. Vsi trije intervjuvanci poudarjajo, da v primeru 

sprememb uporabljajo isto metodo napovedovanja, zaradi primerljivosti podatkov in 

zaradi primernosti izbrane metode. Večina intervjuvancev ocenjuje, da je izbrana 

metoda napovedovanja dobra in da so napovedi z izbrano metodo dokaj točne glede na 

dosežene rezultate. 

Merjenje uspešnosti napovedovanja v srednjih podjetjih 

Vsa tri intervjuvana podjetja uporabljajo za merjenje točnosti napovedi prodaje 

procentualno napako. Prvi intervjuvanec je navedel, da z uporabo mer napake dosegajo 

približno 80-odstotno točnost napovedi, drugi intervjuvanec je dejal, da dosegajo 

točnost napovedi med 80 do 95 odstotkov, tretji pa, da je stopnja točnosti v letu 2008 

presegla 90 %, v letu 2009 pa je bila od 70 do 75 %. 

Splošno o napovedovanju prodaje v velikih podjetjih 

V velikih intervjuvanih podjetjih je čas napovedovanja pet let. Vzrok za 

napovedovanje prodaje je po mnenju intervjuvancev v velikih podjetjih v tem, da so 

napovedi prodaje orodje za odločanje, načrtovanje prihodnjega poslovanja na celotni 

ravni podjetja, določanje letnih planov in ciljev ter ocenjevanje potreb po resursih. Eden 

izmed intervjuvancev je razkril, da sta bila glavni razloga za začetek napovedovanja 

prodaje predvsem nadaljnji obstoj podjetja in planiranje delovnih mest. Pobudniki za 

napovedovanje prodaje so bili v podjetjih vodje oddelkov, vodstvo in prodaja ter 

vodstvo in zaposleni. V enem izmed intervjuvanih podjetij pri napovedovanju prodaje 

uporabljajo soglasen pristop (napoved razvije več oddelkov, za enotne napovedi pa je 

zadolžen oddelek prodaje), da lahko vsak oddelek prispeva informacije s svojega 

področja, ki se potem upoštevajo v enotni napovedi. V večini podjetij pa uporabljajo 

osredotočen pristop, v tem primeru prodaja pripravi napoved, ki jo uporabljajo vsi ostali 

oddelki. Razlog za odločitev, da napovedi pripravlja prodaja, je v tem, da ima prodaja 

neposreden stik z odjemalcem in dogajanjem na tržišču. 

V intervjuvanih podjetjih poteka v praksi napovedovanje prodaje zelo podobno. 

Odgovorni za napovedovanje prodaje na osnovi prejetih »inputov« in ocen pripravijo 

napoved prodaje, ki jo potem vnesejo v informacijski sistem ter sledijo njenim 

odstopanjem. Prodajo napovedujejo tako vrednostno kot količinsko.  

Dosedanje izkušnje glede napovedovanja prodaje so v intervjuvanih podjetjih 

pozitivne. Intervjuvanci poudarjajo, da je napovedovanje proces, ki omogoča 
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optimizacijo poslovanja ter pregled nad operativnim poslovanjem znotraj meseca in nad 

resursi. Menijo, da bi bil obseg poslovanja manjši brez napovedovanja prodaje, 

posledično bi to vplivalo na zadovoljstvo odjemalcev in na možnost za rast podjetja. 

Poleg navedenega pa so mnenja, da je napovedovanje ključnega pomena, čeprav terja 

veliko časa, in da se napovedi poslužujejo vsi oddelki podjetja. Pomembno vlogo pri 

napovedovanju imajo tudi ovire, s katerimi se srečujejo intervjuvanci v podjetjih. 

Intervjuvanci izpostavljajo pomen podatkov, vključenih v napoved, in sicer: 

pomanjkanje informacij, pristranskost informacij, nepravočasne informacije in 

gospodarski vplivi. Eden izmed intervjuvancev pa je izpostavil še pristranskost in 

»napihnjenost« napovedi s strani prodajnikov zaradi pritiskov managementa. Izpostavil 

je tudi, da se pa po drugi strani v podjetju srečujejo s posameznimi osebami, ki na 

podlagi izkušenj pri odločanju sledijo lastnim instinktom, ker so napovedi nerealne. 

Napovedi v večini podjetij spreminja prodaja, v enem izmed podjetij pa lahko 

prodaja spreminja napovedi le z odobritvijo direktorja. Napovedovanje prodaje in 

planiranje v vseh treh podjetjih opravlja druga oseba. V večini podjetij prodajo 

napovedujejo letno, kvartalno in mesečno, napovedi pa preverjajo mesečno. V enem 

izmed podjetij izdelajo letno napoved, ki jo preverjajo mesečno, tedensko in dnevno 

(vezano na situacijo). Pri napovedovanju v večini podjetij uporabljajo informacijski 

sistem in MS Excel. 

Soglasno so intervjuvanci obrazložili, da skušajo podatke za pripravo napovedi 

najprej pridobiti od svojih odjemalcev, poleg tega pa upoštevajo še ocene prodajnega 

osebja in ocene na osnovi preteklih dogodkov. Vsi intervjuvanci poudarjajo pomen 

pristranskosti virov podatkov, ki ga v napovedih upoštevajo. V napovedi vključujejo 

samo preverjene in zanesljive podatke ter različne vire podatkov. Podatke prilagajajo 

situaciji napovedovanja glede na trend, sezonskost in pretekle nesistematične dogodke. 

Intervjuvanci ocenjujejo podatke, ki jih dobijo in vključijo v napoved, kot pomembne, 

zanesljive, relevantne, nepristranske in relativno točne.  

Na vprašanje glede odnosa managementa do napovedovanja mi je eden izmed 

intervjuvancev zaupal, da je management naklonjen napovedovanju, ker se zaveda 

koristi napovedovanja, in ne vliva na napovedi. Drugi intervjuvanec je odnos 

managementa do napovedovanja označil za pozitivnega ter poudaril, da je management 

naklonjen napovedovanju in vpliva na napovedi le v primeru, ko razpolaga z dodatnimi 

relevantnimi informacijami. Tretji intervjuvanec pa je izpostavil delno naklonjenost 

managementa napovedovanju in zaupal, da management vpliva na napovedi, kot glavni 

razlog pa ocenjuje pomanjkanje znanja s področja napovedovanja. 

Glede napovedovanja pa so vsi trije intervjuvanci potrdili, da so zadovoljni in 

ocenjujejo, da so njihove napovedi uspešne zaradi točnosti, ki jo dosegajo, ter da je za 

podjetje bistvenega pomena, da ustrežejo odjemalcem, kar z napovedmi tudi dosegajo.  
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Pri zadnjem vprašanju, kaj bi po njihovem mnenju kazalo spremeniti pri 

napovedovanju prodaje, je eden izmed intervjuvancev poudaril pomen pridobivanja 

znanja s področja napovedovanja prodaje kot tudi neločevanje pojmov napovedovanja, 

planiranja, »budgetiranja« in ciljev. Moti ga tudi vmešavanje lastnikov in managementa 

v napovedovanje. Intervjuvanci so mnenja, da bi morali večji poudarek dajati podatkom, 

ki jih pridobijo, in razširiti vire podatkov, saj bi posledično tako lahko dosegali večjo 

točnost napovedi. Dodajajo še, da bi morali več časa posvetiti napovedovanju in 

izobraževanju.  

Uporaba metod napovedovanja v velikih podjetjih 

Ravno tako sega poznavanje metod napovedovanja v velikih podjetjih od 

kvalitativnih do kvantitativnih metod. Najpogosteje omenjene metode, so soglasni vsi 

trije intervjuvanci, so mnenja strokovnjakov, napovedi prodajnega osebja, 

napovedovanje s trendom in sezonskostjo, eksponencialno glajenje in metoda uteženega 

povprečja. Pri napovedovanju prodaje pa uporabljajo izključno kvalitativne metode 

napovedovanja, najpogosteje sta omenjeni metodi napovedi prodajnega osebja in 

mnenja strokovnjakov. Intervjuvanci kot razlog uporabe kvalitativnih metod 

napovedovanja v večini navajajo neposreden stik z odjemalcem in trgom. Eden izmed 

intervjuvancev pa je mnenja, da sta se omenjeni metodi izkazali kot najprimernejši za 

njihovo podjetje. Vsi trije intervjuvanci so zanikali možnost preverjanja uporabe 

alternativne metode napovedovanja in potrdili, da obstoječe metode napovedovanja ne 

prilagajajo glede na spremembe v okolju. Intervjuvanci večinoma zanikajo, da se v 

primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja odločijo za kombiniranje 

kvalitativnih in kvantitativnih metod napovedovanja. Vsi trije intervjuvanci poudarjajo, 

da v primeru sprememb uporabljajo isto metodo napovedovanja – zaradi primerljivosti 

podatkov in zaradi zadovoljstva z izbrano metodo. Vsi intervjuvanci ocenjujejo, da je 

njihova izbrana metoda napovedovanja uspešna, ker po njihovem mnenju dosegajo 

dokaj točne napovedi glede na panogo in ker je izbrana metoda v delujoči panogi 

najzanesljivejša in daje najboljše rezultate. 

Merjenje uspešnosti napovedovanja v velikih podjetjih 

Za merjenje točnosti napovedi prodaje vsa tri intervjuvana podjetja uporabljajo 

procentualno napako. Prvi intervjuvanec nam je zaupal, da z uporabo mer napake 

dosegajo 72-odstotno (± 2 %) točnost napovedi, drugi intervjuvanec je povedal, da 

dosegajo od 70- do 80-odstotno točnost napovedi, medtem ko tretji intervjuvanec 

odgovarja, da dosegajo v zadnjem obdobju povprečno med 60- in 70-odstotno točnost 

napovedi. 
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7      UGOTOVITVE RAZISKAVE IN POTRDITEV HIPOTEZ 

Z obširnim pregledovanjem svetovne strokovne literature sem ugotovila, da se za 

napovedovanje prodaje na medorganizacijskih trgih najbolj uporabljajo kvalitativne 

metode napovedovanja, kar ugotavljam v nadaljevanju tudi z rezultati lastne raziskave. 

Na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem jih 

analizirala s pomočjo korelacijske analize, in na podlagi rezultatov, pridobljenih z 

globinskimi intervjuji, povzemam, da se podjetja poslužujejo kvalitativnih metod 

napovedovanja prodaje. Za obdelavo informacij in podatkov pri uporabi kvantitativnih 

metod napovedovanja podjetja uporabljajo informacijski sistem in informacijska orodja.  

Pri pripravi točne napovedi je pomembno, da napovedovalec upošteva določena 

pravila, in sicer vključi v napoved vse očiščene podatke, preveri, da v zbrani periodi ni 

manjkajočih podatkov v časovni vrsti, da so informacije v pretekli napovedi zanesljive 

in jih lahko v novi napovedi uporabi. 

Ocenjevanje uspešnosti napovedi prodaje je povezano z uporabljenim pristopom 

napovedovanja prodaje in preverjanjem napovedi. Poleg omenjenega pa je ocenjevanje 

stopnje točnosti napovedi povezano z uporabljeno metodo napovedovanja prodaje, iz 

česar izhaja, da so napovedi prodaje pri uporabi kvalitativnih metod napovedovanja na 

medorganizacijskih trgih, kjer analizirana podjetja delujejo, manj točne. Napovedovalec, 

ki ima določena znanja o metodah napovedovanja in razume okolje, v katerem 

organizacija deluje, prepozna tudi prednosti in slabosti uporabljenih metod 

napovedovanja. 

Management napovedovanja prodaje zajema sedem ključnih korakov, ki nam 

pomagajo izboljšati proces napovedovanja prodaje v podjetjih in dosegati uspešne 

napovedi (Mentzer in Moon 2005, 316–325): 

− razumeti, kaj napoved prodaje je in kaj ni; 

− razumeti, da napovedujemo dejansko povpraševanje odjemalca in planiramo 

možnost oskrbe odjemalca; 

− za uspešno napovedovanje je pomembno, da znotraj organizacije ljudje/oddelki 

sodelujejo, komunicirajo in si pomagajo; 

− izločiti otoke analiz, ki so največkrat posledica neintegriranega informacijskega 

sistema; 

− razumno uporabljati metode napovedovanja; 

− poudarjati pomen in pomembnost napovedovanja prodaje in nagrajevati 

napovedovalce prodaje; 

− meriti uspešnost napovedovanja prodaje po končani implementaciji v praksi. 
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Na podlagi zgoraj navedenih rezultatov in trditev potrjujem prvo hipotezo, ki se 

glasi: z analiziranjem je mogoče presojati primernost izbrane metode na uspešnost 

napovedovanja prodaje.  

Za pripravo točne in uporabne napovedi moramo upoštevati dve osnovni 

predpostavki, in sicer pripraviti relevantne podatke za napoved, ki vključujejo vse 

pomembne informacije za doseganje točnih napovedi, in izbrati metodo napovedovanja, 

ki bo iz podatkov izluščila pomembne informacije in vzorce (Hanke in Reitsch 1995, 

88).  

Rezultati faktorske analize potrjujejo predpostavko, da obstajajo morebitni skupni 

dejavniki (faktorji) napovedovanja prodaje, s katerimi je mogoče pojasniti točnost 

napovedi v proučevanih podjetjih. Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobila s 

faktorsko analizo, in na podlagi potrditve rezultatov s pomočjo globinskih intervjujev 

lahko drugo hipotezo potrdim, saj na točnost napovedi prodaje podjetja pozitivno in 

statistično vplivajo izbrana metoda napovedovanja in uporabljeni podatki v sami 

napovedi prodaje.  
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8      PREDLOGI IN PRIPOROČILA PODJETJEM V IZBRANI PANOGI 

Menim, da so podjetja, ki so se odločila sodelovati v raziskavi na temo 

napovedovanja prodaje, ugotovila, da lahko na ta način preverijo lasten proces 

managementa napovedovanja prodaje in ga morebiti tudi izboljšajo. Vsa podjetja, ki so 

sodelovala v raziskavi o napovedovanju prodaje, lahko na podlagi predstavljenih 

rezultatov raziskave določijo in odpravijo osnovne probleme, s katerimi se srečujejo v 

praksi pri procesu napovedovanja prodaje. Glede na rezultate raziskave analiziranim 

podjetjem podajam nekaj napotkov, s katerimi lahko izboljšajo svoj proces 

managementa napovedovanja prodaje.  

Na osnovi poglobljene lastne raziskave, razširjenih znanj o napovedovanju prodaje, 

ki izhajajo iz svetovne strokovne literature, in raziskave vzorca teh podjetij obravnavane 

panoge raziskovanim podjetjem priporočam poglobljeno raziskovanje značilnosti 

napovedovanja prodaje, s čimer bi poglobili znanja, koristna za delovanje ostalih 

slovenskih podjetij, in pripomogli k uspešnejšemu napovedovanju in sprejemanju 

odločitev, zlasti v teh kriznih pogojih poslovanja.  

Rezultati raziskave so potrdili trditev iz teoretičnega dela, da je napovedovanje 

prodaje v podjetjih analizirane panoge, ki napovedujejo prodajo, slabo poznana in 

uporabljena funkcija. Kljub temu pa menim, da se je tudi v podjetjih omenjene panoge 

začel razvijati management napovedovanja prodaje, saj vse več raziskovanih podjetij 

napoveduje prodaje že več kot eno leto.  

Glede na rezultate raziskave je najmanj uporabljen neodvisen pristop 

napovedovanja prodaje, ki velja tudi za najmanj točnega. Obenem je to tudi priporočilo, 

da lahko v raziskovanih podjetjih izboljšajo management napovedovanja prodaje že s 

spremembo pristopa napovedovanja. Ne glede na uporabljen pristop napovedovanja 

nam timski pristop napovedovanja prodaje v srednjeročnem in kratkoročnem obdobju 

lahko še izboljša točnost napovedi.  

Podjetja se preveč naslanjajo na napovedi, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in 

so narejene za daljše časovno obdobje. Poleg tega pripravljavci napovedi zaradi slabe 

organizacije, možnosti dostopa do napovedovanja in spreminjanja napovedi ter vrste 

pristopa napovedovanja pogosto nimajo vpogleda v tekočo problematiko poslovanja, 

zato v svojih napovedih ne upoštevajo novih dejstev, sprememb in predpostavk.  

Podjetja naj pri napovedovanju uporabljajo integriran informacijski sistem za vse 

zaposlene, ki so vključeni v proces napovedovanja prodaje, da lahko izločijo »otoke 

analiz«. Večina raziskovanih podjetij, ki napoveduje prodajo, uporablja pri 

napovedovanju prodaje informacijski sistem ali informacijska orodja za pripravo, 

uporabo napovedi in merjenje točnosti. Za uporabo integriranega informacijskega 

sistema oziroma informacijskih orodij pa ocenjujem, da vpeljava ni smiselna v 
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podjetjih, kjer ni vpeljane funkcije managementa napovedovanja prodaje oziroma kjer 

ni podpore s strani managementa funkciji napovedovanja, ter v primeru, ko uporabniki 

niso ustrezno izobraženi. 

Največ podjetij napoveduje prodajo vrednostno in količinsko. Opažam tudi, da se 

podjetja premalo zavedajo pomembnosti napovedovanja prodaje v podjetju in vpliva 

napovedi prodaje na ostale funkcije v podjetju z vidika točnih napovedi. Zavedanje 

posledic netočnih napovedi prodaje nas vse pogosteje povezuje tudi z odgovornostjo. 

Ena izmed odgovornosti so zaloge materiala in proizvodov. Odgovornost za zaloge 

materiala vpliva na odgovornost za razvoj taktičnih napovedi. Rezultati raziskave 

kažejo, da proizvodnja, planiranje in logistika naj ne bi imeli potreb za dostop do 

sistema napovedovanja prodaje, vendar pa bi morali biti vključeni v sodelovanje pri 

razvoju napovedi prodaje. Dostop do sistema za napovedovanje prodaje imata v 

analiziranih podjetjih v večji meri le prodaja in vodstvo, povečati bi ga morali še 

marketingu, planski službi in logistiki, ker ti oddelki običajno razpolagajo z 

informacijami iz trga in z informacijami o gibanju zalog, vse te informacije pa so 

dragocen vložek pri pripravi napovedi prodaje. Smotrno bi bilo, da bi te funkcije 

podjetja namesto svetovanja tistim, ki pripravljajo napoved prodaje, imele možnost 

prilagoditve napovedi direktno v napoved v informacijskem sistemu, z možnostjo vpliva 

njihovih sprememb na uspešnost napovedovanja prodaje, ki bi jo spremljali skoz čas.  

Izhodišče za pripravo profesionalne napovedi prodaje je ravno v ločevanju med 

napovedjo, planom in ciljem, kar sem že v teoretičnem delu zapisala, kot tudi v dejstvu, 

da je pogosta napaka managerjev, da združijo napovedovanje in planiranje v istih 

osebah. Rezultat tega je želja po usklajeni napovedi in planu. Ugotavljam, da omenjeni 

dejstvi dajeta v nekaterih analiziranih podjetjih jasen signal, da se napovedovalci 

oziroma podjetja napačno lotevajo procesa napovedovanja prodaje. 

Številni vodje prodaje v analiziranih podjetjih še vedno ne prepoznavajo, da je 

napovedovanje prodaje njihova odgovornost, in tako odgovornost za napovedovanje 

prodaje prepuščajo ostalim sodelavcem. Napovedovanje prodaje je aktivnost, ki naj bi 

pripomogla managerjem k boljšim odločitvam v procesu planiranja poslovnih strategij, 

katerega namen je alocirati vire podjetja v smislu doseganja pričakovane prodaje. 

Večina analiziranih podjetij tudi navaja, da njihove napovedi niso neodvisne od 

managementa in ima management vpliv pri napovedovanju. Managementu podjetij 

predlagam, da s svojimi kompetencami in subjektivnimi pritiski ne posegajo v napovedi 

prodaje.  

Pomanjkljivost se v analiziranih podjetjih kaže tudi pri neupoštevanju dejavnikov, 

ki vplivajo na zbiranje podatkov in pripravo podatkov za napovedovanje prodaje. Pred 

vsako napovedjo je smotrno, da analizirana podjetja preverijo napovedljivost dogodkov, 

prilagodijo podatke glede na situacijo napovedovanja, se izogibajo pristranskosti virov 
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podatkov, upoštevajo različne vire podatkov v napovedi, zagotovijo zanesljive in 

veljavne informacije, zbrane podatke podajajo v enakomernem časovnem obdobju, se 

izogibajo manjkajočim podatkom v zbrani periodi v časovni vrsti in vključijo v napoved 

vse pomembne »očiščene« podatke. 

Za podjetja je pomembno, da hranijo podatke iz napovedi in jih uporabljajo kot 

povratno informacijo. Običajno podjetja ne razpolagajo s potrebnimi informacijami 

glede preteklih napovedi. Informacijski sistem naj bi zagotavljal podatke o preteklih 

napovedih z namenom, da lahko ljudje kadarkoli primerjajo učinkovitost ali različnost 

napovedi ter napovedi iz različnih virov. 

 Na podlagi pridobljenih informacij z raziskavo menim, da so uporabniki v 
anketiranih podjetjih usposobljeni le za uporabo metod napovedovanja, ki jih 
uporabljajo, oziroma lahko tudi sklepam, da uporabljajo le tiste metode, ki so jim znane.  

Pogosto se pojavlja vprašanje, katera je najoptimalnejša metoda napovedovanja, ki 
jo bo podjetje uporabilo. Pri izbiranju najoptimalnejše metode napovedovanja je 
potrebno slediti napotkom in upoštevati dejavnike, ki izhajajo iz dosedanjih raziskav. 
Kot sem že v teoretičnem delu zapisala, je potrebno upoštevati dejavnike in določiti 
raven podrobnosti podatkov. Ključni napotki anketiranim podjetjem pri izbiranju in 
uporabi najoptimalnejše napovedi so, da preverijo, ali imajo dovolj danih podatkov in 
vrsto podatkov, ter upoštevajo dejstvo, da so kvantitativne metode bolj točne kot 
kvalitativne. Pri pričakovanih večjih spremembah so kavzalne metode bolj točne od 
naivne metode napovedovanja. Zaželena je uporaba enostavnih metod namesto 
kompleksnih metod napovedovanja, enostavne metode so lažje za razumevanje, cenejše 
in malokdaj manj točne. Pri izbiri kvalitativnih metod napovedovanja je potrebno 
določiti velikost sprememb, pogostost napovedi, predvidevati možnost konfliktne 
situacije med odločevalci in upoštevati politiko podjetja. Pri izbiri kvalitativnih metod 
je potrebno upoštevati nivo znanja napovedovalca, število vključenih sprememb, vrsto 
podatkov, potrebe glede priprave analiz in obseg področja znanja. V primeru, da je 
odločitev za izbor ene metode težka, anketiranim podjetjem predlagam, da se pri 
pripravi napovedi prodaje odločijo za uporabo kombiniranih metod napovedovanja. 

Tudi za ocenjevanje metod napovedovanja imamo na razpolago kopico dejavnikov. 

Za anketirana podjetja je priporočljivo, da primerjajo njim znane in uporabne metode 

napovedovanja, opredelijo pristranskost napovedovalca pred pripravo napovedi, 

ocenjujejo zanesljivost in izvor podatkov, zagotavljajo lahek dostop do podatkov za 

pripravo napovedi, testirajo uporabnika glede metod napovedovanja, primerjajo 

napovedi na osnovi uporabe različnih metod napovedovanja in se izogibajo pristranskim 

meram napake. 

Glede na odgovore analiziranih podjetij, da v primeru sprememb napovedi prodaje 

ne uporabljajo drugih metod ali tehnik napovedovanja, ter glede na razloge, s katerimi 

upravičujejo omenjeno trditev, lahko zatrdim, da tudi to nakazuje na nerazvitost in 
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nepoznavanje procesa napovedovanja v podjetjih kot poslovne funkcije. Dokaj hitro 

lahko povzamem, da so ravno razlogi raziskovanih podjetij, da v primeru sprememb 

napovedi ne uporabljajo drugih tehnik napovedovanja, ker menijo, da ne bi prišli do 

boljših rezultatov, argumenti, da začnejo razmišljati o uporabi in oblikovanju 

profesionalnih napovedi, s katerimi bodo dosegali želeno stopnjo točnosti napovedi in v 

podjetju postopno začeli uvajati funkcijo napovedovanja prodaje. Predlog podjetjem je, 

da v primeru, da je zaradi uvedbe alternativne metode proces napovedovanja prodaje 

boljši, zamenjajo metodo napovedovanja, merijo njeno točnosti in spremljajo njen vpliv 

ter obnašanje v napovedi. 

Prednost točnih napovedi je za podjetja pomembna zaradi doseganja profitabilnosti, 

taka podjetja lahko pritegnejo dolgoročne partnerje, saj želijo vlagati v podjetje in 

stremijo k napovedljivosti. Raziskovana podjetja ocenjujejo, da je točnost njihovih 

napovedi večja od 60 %. Na podlagi rezultatov ene od predhodnih raziskav pa izhaja 

nenapisano pravilo, da je povprečna napaka pri proizvodih, namenjenih za trženje med 

organizacijami, 7,6 %. Torej, iz navedenega izhaja, da so napovedi dokaj točne, v 

kolikor zgrešimo za ± 5 %. Predpostavljam, da je točnost napovedi ± 5 % rezultat v 

tistih raziskovanih podjetjih, ki imajo že vzpostavljen proces managementa 

napovedovanja prodaje. Podjetjem predlagam, naj svojo točnost izboljšajo z 

upoštevanjem vseh do sedaj zapisanih napotkov in predlogov ter z vzpostavitvijo 

managementa napovedi prodaje.  

Zadnji napotek podjetjem, ki so sodelovala v raziskavi, ki si ga velja zapomniti, je 

dejstvo, da je napoved prodaje najboljše ugibanje o tem, po katerih proizvodih bo 

odjemalec povpraševal v prihodnosti, in da so odjemalcu najbližji prodajniki. 
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9     POMEN RAZISKAVE ZA ZNANOST IN STROKO TER MOŽNOSTI 

ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Napovedovanje prodaje je kot poslovna funkcija v slovenskih podjetjih nerazvita. 

Na tem področju se kaže pomanjkanje izkušenj in znanja, od koder bi lahko podjetja 

izhajala pri razvoju napovedovanja ter zmanjševala vrzeli med teorijo in prakso. Začetki 

razvoja napovedovanja v raziskovanih podjetjih se pokažejo takrat, ko podjetja 

napovedujejo prodajo z uporabo metod in merijo točnost napovedi. Ugotovitve so 

spodbudne za podjetja, ki napovedujejo prodajo in se usmerjajo k izboljševanju samega 

procesa napovedovanja, razmišljajo o napovedovanju prodaje kot samostojni funkciji in 

se zavedajo pomembnosti napovedovanja za podjetje.  

Magistrska naloga je znanstveno-raziskovalnega značaja in temelji na lastno 

izvedeni raziskavi. Raziskavo sem izvedla med 119 podjetji, uvrščenimi v panogo 

proizvodnja radijskih in komunikacijskih naprav in opreme (DL 32) po standardni 

klasifikaciji dejavnosti (SKD). Izvirne ugotovitve opravljene raziskave, pridobljene s 

pomočjo korelacijske in faktorske analize, s katerima sem testirala hipotezi, in dodatno 

obrazložene z globinskimi intervjuji, podjetjem omogočajo usmeritve v celotnem 

procesu napovedovanja, saj sem pri podajanju priporočil upoštevala rezultate lastne 

raziskave in spoznanja iz izkušenj v znanosti ter stroki. Poznavanje vsebine kot tudi 

pomena posameznih trditev napovedovalce prodaje in management vodi k izboljšanju 

procesa napovedovanja, kar posledično pomeni boljše sprejemanje odločitev in 

ocenjevanje potreb po resursih ter uspešno doseganje ciljev. Izsledki raziskave so širše 

uporabni za vsa podjetja, ki tržijo med organizacijami in v tej raziskavi niso bila zajeta, 

se pa srečujejo s procesom napovedovanja prodaje, poznavanjem in uporabo metod 

napovedovanja in merjenjem uspešnosti napovedi z merami napake ter na podlagi 

napovedovanja obvladujejo celotno oskrbovalno verigo.  

Pri nadaljnjem raziskovanju se je smiselno podrobneje dotakniti poznavanja in 

uporabljanja metod napovedovanja ter merjenja uspešnosti napovedi prodaje. 

Napovedovanje prodaje bi bilo možno vpeljati v tista podjetja raziskovane panoge, ki 

prodaje še ne napovedujejo. Glede na heterogenost skupine podjetij obravnavane panoge 

bi bilo smiselno raziskavo razširiti še na druge panoge in jo izvesti na večjem vzorcu 

podjetij, ki tržijo med organizacijami, in tistimi, ki tržijo na potrošniških trgih, ter 

primerjati proces napovedovanja prodaje tudi z vidika trženja. V nadaljevanju bi bilo 

smiselno še poglobljeno raziskovanje značilnosti napovedovanja prodaje in ugotavljanje 

obnašanja in uspešnosti podjetij, ki prodajo napovedujejo, v primerjavi s tistimi, ki 

prodaje ne napovedujejo, kar bi poglobilo znanja, koristna za delovanje mnogih 

slovenskih podjetij, predvsem v času recesije, in posledično zaznavati njihovo 
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razmišljanje pod bremenom neugodnih gospodarskih razmer, s katerimi se srečujejo na 

tržišču. 
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10 SKLEP 

Podjetja iz raziskovane panoge se trenutno soočajo z enim od najbolj izzivov polnih 

obdobij v zgodovini ekonomije. Konec leta 2008 in v letu 2009 so se podjetja znašla v 

situaciji, ko je prodaja padala na skoraj vsakem proizvodnem področju. Kljub 

omenjenim predvidevanjem so dolgoročne napovedi še vedno potrebne, čeprav se skoraj 

v vseh podjetjih danes sprašujemo: »Kakšna bo prodaja v naslednjem tednu oziroma 

mesecu?« Podjetja morajo sama poiskati odgovor in izkoristiti priložnosti, ki se jim 

ponujajo, da lahko sledijo procesu napovedovanja prodaje kljub kriznemu obdobju in 

povečujejo oziroma vzdržujejo rast.  

Skozi celotno magistrsko nalogo sem proces napovedovanja prodaje prikazovala 

kot kompleksno, kritično in pomembno funkcijo za poslovanje podjetja. Večina podjetij 

danes že spoznava, da je ena od ključnih strategij tudi učinkovito obvladovanje celotne 

oskrbovalne verige, od dobavitelja do odjemalca oziroma končnega potrošnika, 

vključno z vsemi podpornimi storitvami. Učinkovito obvladovanje oskrbovalne verige 

pa je nemogoče brez jasnih idej o povpraševanju – in v tem primeru nastopi 

napovedovanje prodaje. Za podjetja, ki napovedujejo prodajo, je pomembno, da 

razumejo, kaj je napovedovanje prodaje. Napovedovanje prodaje moramo razumeti kot 

proces managementa, ki pomembno in kritično vpliva na veliko področij podjetja kot 

celote. Ne glede na to, kakšna je dejavnost podjetja, mora le to imeti jasno sliko o tem, 

koliko proizvodov lahko proda tako dolgoročno kot kratkoročno, da si na ta način 

zagotovi potrebne resurse za izpolnitev odjemalčevih potreb. Napovedi prodaje so 

pomembne za vse funkcije podjetja, saj od njih ne more biti uspešna brez točnih 

napovedi prodaje. Pomembno je, da razumemo, da dobre napovedi niso odvisne le od 

dobrega informacijskega sistema, ampak od načina implementiranja procesa 

napovedovanja v praksi ter od nadzorovanja in vodenja omenjenega procesa. Proces se 

mora začeti z napovedjo, ki temelji na podatkih iz tržišča, na njeni podlagi pa se nato 

razvije še finančni plan. Ključnega pomena pri procesu napovedovanja prodaje je tudi 

ločevanje pojmov napovedovanja, planiranja in zastavljanja ciljev, ki v poslovanju 

podjetja služijo različnim namenom. Cilj vsakega podjetja, ki napoveduje prodajo, je 

izdelati čim bolj točne napovedi.  

Pomembno dejstvo za izboljšanje napovedi prodaje vsakega podjetja je 

razumevanje funkcije napovedovanja prodaje kot procesa, ki v osnovi zajema 

informacijske programe in orodja, motiviranost za napovedovanje, medfunkcijsko 

integracijo v podjetju in merjenje uspešnosti napovedovanja prodaje.  
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Priloga 1 

 

Proizvodni programi dejavnosti elektroindustrije  

Proizvodni program Proizvodi 
 

Električni stroji in 
naprave 

Kolektorski in asinhroni motorji, elektromotorji s permanentnimi 
magneti, elektronsko komutirani motorji, mali univerzalni 
motorji, enosmerni motorji, specialni elektromotorji za 
industrijske naprave, transformatorji, statični pretvorniki, 
napajalni sistemi. 

Telekomunikacijska in 
računalniška oprema 

Digitalni komutacijski sistemi za javna in zasebna omrežja (ISDN 
in IP omrežja), brezžična in mobilna omrežja, širokopasovna 
dostopovna omrežja, integracija telekomunikacijskih in 
računalniških omrežij, radijski in optični SDH/PDH prenosni 
sistemi. 

Sistemi za avtomatizacijo 
procesov 

Zaščita in vodenje elektroenergetskih sistemov, avtomatizacija 
cestnega in železniškega prometa, tehnično varovanje in video 
nadzor, komponente in merilni sistemi za avtomatizacijo. 

Merilna tehnika Elektronski in elektromehanski števci za industrijo in 
gospodinjstva, naprave za merjenje energije, elektronske tehtnice, 
elektronski in kazalčni merilni instrumenti, prenosni merilniki za 
energetiko. 

Elektrooptične naprave 
in sistemi 

Industrijski in medicinski laserji, laserske merilne naprave in 
senzorji, naprave za nočno gledanje, drugi optični in medicinski 
aparati. 

Gospodinjski aparati Pralni in sušilni stroji, štedilniki in termični aparati, hladilno-
zamrzovalni aparati, sesalniki in mali gospodinjski aparati. 

Avtoelektrična oprema Alternatorji, zaganjalniki, pogonski sistemi, elektronski krmilniki, 
stikala, svetlobna oprema, električni motorji, mobilna hidravlika, 
vžigalne tuljave, svetlobne letve, regulatorji ravni žarometa, 
avtomobilski žarometi, mehatronski sklopi za vozila. 

Električne in elektronske 
komponente 

Kondenzatorji, varovalke in avtomatski odklopniki, zaščitna 
stikala, kontaktorji, releji, varistorji, senzorji, feritna jedra, 
termostati, elektronski podsestavi. 

Satelitska oprema in 
digitalni (TV, radijski) 
prenosni sistemi 

Oprema za satelitski sprejem, translatorji in transmiterji za TV in 
FM, antene za TV in FM ter satelitske antene, filtri. 
 

Svetila in instalacijski 
material 

Svetilke, instalacijski material za razsvetljavo, industrijska 
razsvetljava, razsvetljava poslovnih objektov. 

Električna ročna orodja Profesionalna orodja, ročna orodja za domačo uporabo. 
Optična oprema Projektorji, grafoskopi, optična korekcijska tehnika. 
Svinčevi akumulatorji, 
baterije 

Starter svinčevi akumulatorji, baterije za industrijsko uporabo. 

Vir: povzeto v Gospodarska zbornica Slovenije 2005b. 
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Anketni vprašalnik 

 

Naziv podjetja:                                                                                                       . 

1. Naziv vašega delovnega mesta:                                                                         . 

2. Zaposlitev v podjetju (na zgoraj navedenem delovnem mestu):                    let 

3. Izobrazba:                                                                                                          . 

4. Katero vrsto trženja proizvodov uporabljate v vašem podjetju? (obkrožite) 

a) potrošno trženje (B to C = business to customer) 

b) trženje med organizacijami (B to B = business to business) 

5. Kateri informacijski sistem uporabljate v vašem podjetju? (obkrožite) 

a) SAP 

b) NAVISION 

c) PANTHEON 

d) Drugo (prosim, navedite)                                                                   . 

 

********************************************************************** 

NAPOVEDOVANJE PRODAJE IN METODE NAPOVEDOVANJA PRODAJE 

1. Ali v vašem podjetju napovedujete prodajo in koliko časa? (obkrožite) 

a)  DA,                              (mesec/leta)                           

b)  NE 

2. Obkrožite, kateri pristop napovedovanja prodaje uporabljate v vašem podjetju? (obkrožite) 

a)  Neodvisen pristop (vsak oddelek v podjetju, vključen v proces napovedovanja, razvija svojo 

napoved prodaje, prilagojeno svojim specifičnim potrebam za lastno uporabo, neodvisno od ostalih 

oddelkov).  

b)  Osredotočen pristop (en oddelek razvija lastno napoved in vsi ostali oddelki morajo uporabljati 

rezultate te napovedi). 

c)  Pogajalski pristop (vsak oddelek razvije svojo napoved, na osnovi katere predstavniki vsakega 

oddelka pripravijo uradno skupno napoved prodaje). 

d)  Soglasen pristop (odbor za napovedi prodaje razvije enotno napoved skupaj s predstavniki 

posameznih funkcionalnih oddelkov, za kar je zadolžena ena oseba). 

 

Če ste izbrali odgovor B, napišite, kateri oddelek napoveduje prodajo v vašem podjetju? 

                                                                                                                                                                       .                     

Če ste izbrali odgovor C ali D, napišite, kateri oddelki sestavljajo odbor za napovedovanje prodaje v 

vašem podjetju? 

                                                                                                                                                                       . 

3.  Prodajo v podjetju napovedujete v:  (obkrožite – možnih je več odgovorov) 

a) Enotah (št. kos) po posameznih proizvodih 

b) Vrednostih (EUR) 
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4. Katere poslovne funkcije v vašem podjetju  uporabljajo napovedi prodaje? (obkrožite – možnih je več 
odgovorov) 

a)  finance        f)  proizvodnja       

b)  računovodstvo g)  razvoj 

c) logistika h)  plansko-analitska služba 

d) marketing         i)  vodstvo 

e) nabava j) prodaja 

5. Kakšna je povprečna dolžina dobavnih rokov vaših proizvodov?                                                         .                                                                      

6. Ali se dobavni roki vaših proizvodov spreminjajo? (obkrožite) 

a) DA                                       

b) NE 

7. Ali so za napovedi in plan ločeni dokumenti? (obkrožite) 

a) DA                                        

b) NE 

8. Ali v vašem podjetju napovedovanje in planiranje opravljajo iste osebe? (obkrožite) 

a) DA        

b) NE 

9. Kdo lahko spreminja napovedi prodaje v vašem informacijskem sistemu oz. v vašem podjetju? 

(prodaja, marketing, planer, razvoj …)                                                                                             . 

10. Ali proizvajate vaše proizvode na osnovi: (obkrožite – možnih je več odgovorov) 

a) naročil 

b) napovedi 

c) naročil in napovedi 

11. Ali za napovedovanje prodaje uporabljate informacijska orodja (MS Excel, SPSS …)? (obkrožite) 

a)   DA, katera                                                                      .                

b)   NE.   

12. Za kakšno časovno obdobje izdelujete napovedi prodaje? (obkrožite)  

a) tedensko                                                           

b) kvartalno 

c) mesečno                                                            

d) letno 

13. Kako pogosto preverjate napovedi prodaje?                                                                                  . 

14. Kdo (kje dobite) vam posreduje informacijo oziroma podatek za pripravo napovedi? (obkrožite – 
možnih je več odgovorov) 

a) kupec oziroma poslovni partner 

b) pridobimo ga z raziskavo tržišča 

c) ocena s strani prodajnega osebja 

d) ocena na osnovi preteklih podatkov 

e) drugo (prosim, navedite)                                                                                                      .              
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15. V tabeli so našteti različni dejavniki, ki vplivajo na zbiranje in pripravo podatkov za napovedovanje 

prodaje. Vsakega posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE 

upoštevate navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo strinjate in jo pri zbiranju in pripravi 

podatkov upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov.  

     NE                  NE VEM                    DA 

Preden se odločimo za napovedovanje prodaje, 

preverimo napovedljivost dogodkov. 

1 2 3 4 5 

Podatke prilagodimo situaciji napovedovanja, glede na 

sezonskost, trend in pretekle nesistematične dogodke. 

1 2 3 4 5 

Izogibamo se pristranskosti virov podatkov.  1 2 3 4 5 

Uporabljamo različne vire podatkov.  1 2 3 4 5 

Zagotovimo zanesljivost in veljavnost informacije. 1 2 3 4 5 

Zbrani podatki naj bodo v enakomernem časovnem 

intervalu. 

1 2 3 4 5 

V zbrani periodi (npr. mesečno) naj ne bo manjkajočih 

podatkov v časovni vrsti. 

1 2 3 4 5 

Vključimo vse pomembne »očiščene« podatke. 1 2 3 4 5 

16. Katero tehniko napovedovanja uporabljate v vašem podjetju pri napovedovanju prodaje glede na 

metodo napovedovanja? (obkrožite – možnih je več odgovorov) 

Kvalitativne ali subjektivne metode 

a) Mnenja strokovnjakov ali managerska mnenja 

b) Managerske presoje 

c) Delphi metoda 

d) Napovedi prodajnega osebja 

Kvantitativne metode 

e)  Napovedovanje s povprečjem 

f)   Metoda drsečega povprečja  

g)  Metoda uteženega povprečja 

h)  Eksponencialno glajenje 

i)   Prilagojeno glajenje 

j)   Eksponencialno glajenje s trendom 

k)  Eksponencialno glajenje s trendom in sezonskostjo 

l)   Regresijska analiza 

m)  Drugo (prosim, navedite)                                                                                       . 

17. Ocenite stopnjo točnosti napovedi prodaje, ki jo dosegate z izbrano metodo napovedovanja (kako 

točno napovedujejo zaposleni na osnovi subjektivnih metod ali kako točno napovedujete z uporabo 

kvantitativnih metod)? 

                                                                                                                                       . 

 

 
Podjetja, ki merite uspešnost (točnost) napovedi prodaje, nadaljujte z drugim sklopom vprašanj!  

*********************************************************************  
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METODE NAPOVEDOVANJA PRODAJE IN MERJENJE USPEŠNOSTI (točnosti) 

NAPOVEDI PRODAJE 

1. V tabeli so našteti različni dejavniki, ki vplivajo na izbiranje metod (tehnik) napovedovanje prodaje. 

Vsakega posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE upoštevate 

navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo strinjate in jo pri izbiranju metod napovedovanja 

upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov.  

    NE          NE VEM                DA 

Pripravimo seznam pomembnih kriterijev (trend, sezonskost, 

nov izdelek, obstoječi izdelek, vplivi iz okolja …). 

1 2 3 4 5 

Vprašamo nepristranske strokovnjake, da stopnjujejo 

potencialne metode glede na seznam kriterijev. 

1 2 3 4 5 

Napovedi so neodvisne od managementa. 1 2 3 4 5 

Za napovedovanje uporabljamo več kot eno metodo. 1 2 3 4 5 

Uporabljamo raje kvantitativne kot kvalitativne metode 

napovedovanja. 

1 2 3 4 5 

Uporabljamo raje kavzalne kot naivne metode napovedovanja 

(vrednost prodaje bo v času t + 1 enaka, kot je bila v času t). 

1 2 3 4 5 

Uporabimo za nas razumljivo in nam poznano metodo 

napovedovanja glede na razpoložljive podatke. 

1 2 3 4 5 

Preverimo možnost uporabe alternativne metode 

napovedovanja. 

1 2 3 4 5 

Obstoječo metodo prilagajamo glede na spremembe v okolju.  1 2 3 4 5 

V primeru negotovosti glede izbrane metode napovedovanja se 

odločimo za kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih metod 

napovedovanja. 

1 2 3 4 5 

Kombiniramo kvalitativne in kvantitativne metode 

napovedovanja, ko je pomembno, da se izognemo večjim 

napakam v napovedi. 

1 2 3 4 5 

Uporabniki razumejo uporabljene metode. 1 2 3 4 5 

2. Ali v primeru sprememb napovedi prodaje uporabite drugo metodo ali tehniko napovedovanja? 

(obkrožite in obrazložite) 

a)  DA         
b)  NE 
 

Zakaj?                                                                                                                                                          . 
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3. V tabeli so našteti različni dejavniki, ki vplivajo na ocenjevanje metod (tehnik) napovedovanja 

prodaje. Vsakega posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE 

upoštevate navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo strinjate in jo pri izbiranju metod 

napovedovanja upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov.  

    NE             NE VEM            DA 

Primerjate vam znane in za vas uporabne metode napovedovanja. 1 2 3 4 5 

Opišete domnevno pristranskost napovedovalca.  1 2 3 4 5 

Ocenjujete zanesljivost in izvor podatkov. 1 2 3 4 5 

Zagotavljate lahek dostop do podatkov. 1 2 3 4 5 

Testirate uporabnika glede razumevanja metod napovedovanja. 1 2 3 4 5 

Primerjate napoved, pripravljeno na osnovi različnih metod 

napovedovanja. 

1 2 3 4 5 

 Izogibate se pristranskim meram napake. 1 2 3 4 5 

4. Ali smatrate, da je izbrana metoda napovedovanja (oz. izbrane metode napovedovanja) uspešna oz. 

točna pri napovedovanju v vašem podjetju? (obkrožite in obrazložite) 

a)   DA                                                        

b)   NE 

Zakaj?                                                                                                                                                      .                                                                                                                            

5. Ali merite uspešnost napovedi prodaje podjetja oziroma ugotavljate točnost napovedi prodaje z merami 

napake? (obkrožite) 

a)   DA                                    

b)   NE 

6. Katere mere napake uporabljate za merjenje uspešnosti napovedi prodaje? (obkrožite) 

a)  Mere dejanske napake točnosti napovedi 

b)  Povprečna napaka 

c)  Absolutna povprečna napaka 

d)  Vsota kvadratov napake 

e)  Povprečna kvadratna napaka 

f)  Procentualna napaka 

g)  Povprečna absolutna procentualna napaka 

h)  Povprečna absolutna procentualna letna napaka do datuma 

i)   Merjenje napake v primerjavi z idealno tehniko napovedovanja 

j)   drugo (prosim navedite)                                                                                                      . 

 

 

***************************************************************************** 

 
Za sodelovanje in vaše mnenje se iskreno zahvaljujem! 

 

Zavezujem se, da bom z vašimi podatki skrbno ravnala in jih ne bom posredovala nobeni tretji osebi. Vsi 

odgovori na vprašanja in ostali podatki iz anketnega vprašalnika bodo v skladu z namenom raziskave 

obravnavani zaupno in prikazani le v agregatni obliki.
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SPSS izpis Korelacijska matrika – potrditev Hipoteze 1 
 

Vir: SPSS 
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SPSS izpis Korelacijska matrika – potrditev Hipoteze 2 
 

 
   * Korelacija je statistično značilna pri α=0.05 (2-stranski preskus). 
 ** Korelacija je statistično značilna pri α=0.01 (2-stranski preskus). 

Vir: SPSS 
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Krajši vsebinski opomnik za izvedbo globinskih intervjujev 

 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR 

 

VPLIV METOD NAPOVEDOVANJA NA USPEŠNOST NAPOVEDI PRODAJE 

PODJETJA 

 

I. SPLOŠNA VPRAŠANJA 

V prvem delu vprašalnika so splošna vprašanja o napovedovanju prodaje in o 

ocenjevanju uspešnosti napovedovanja prodaje vašega podjetja in kaj vse vpliva na 

napovedovanje prodaje.  

 

Primer vprašanj:  

1. Kako vaše podjetje napoveduje prodajo? Zakaj tako? 

2. Kdo v vašem podjetju napoveduje prodajo? Zakaj ravno ta oseba? 

3. Kdo v vašem podjetju spreminja napovedi prodaje? 

 

II. UPORABA METOD NAPOVEDOVANJA 

Drugi sklop vprašanj se osredotoča na uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod 

napovedovanja prodaje.  

 

Primer vprašanj: 

1. Z vidika medorganizacijskega trženja je značilna uporaba kvalitativnih metod 

napovedovanja, zato me zanima, katere metode napovedovanja poznate in uporabljate 

pri napovedovanju prodaje? 

2. Zakaj uporabljate ravno zgoraj navedene metode napovedovanja? 

 

III. MERJENJE USPEŠNOSTI NAPOVEDOVANJA 

Pri merjenju uspešnosti napovedovanja prodaje je pomembno tudi merjenje točnosti 

napovedovanja, saj s tem ugotavljamo napake v napovedi prodaje in ustreznost uporabljene 

metode napovedovanja. 

 

Primer vprašanj:  

1. Ali merite/presojate uspešnost napovedi prodaje v vašem podjetju? Kako? 

2. Kako uspešni ste pri napovedovanje prodaje v vašem podjetju? 

 

 

 


