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 III 

POVZETEK 
 

V preteklih letih sta razvoj in proizvodnja novih izdelkov, ob stalnem povečevanju količinske 

proizvodnje, izjemno povečala število in količino različnih surovin in izdelkov v podjetju. 

Obvladovanje take kompleksnosti je teţko in istočasno zvišuje stroške. S ciljem zmanjšanja 

kompleksnosti poslovanja smo zasnovali nov model proizvodnje premazov za široko 

potrošnjo, ki vključuje koncept proizvodnje ob pravem času (angl. Just-in-Time – JIT). Model 

predvideva spremembo pri zmanjševanju zaloge embalaţe in gotovih izdelkov ter s tem 

manjšo vezavo sredstev v zalogah. Za izvedbo koncepta JIT bi morali spremeniti videz 

prodajne embalaţe za premaze. Zaradi moţnosti, da bi spremenjeni videz embalaţe za 

prepoznavno blagovno znamko, ki smo jo preučevali, vplival na prodajo, smo izvedli tudi 

raziskavo, s katero smo preučili dejavnike, ki vplivajo na odločitev o nakupu premaza. Z 

analizami smo ugotovili, da uvedba koncepta JIT v proizvodnji premazov zniţa stroške, a je 

treba ob tem poudariti, da zniţanje stroškov ni občutno. V drugem delu raziskave pa smo 

potrdili tezo, da za kupce premazov videz embalaţe ni pomemben, torej tudi spremenjeni 

videz embalaţe ne bi vplival na odločitev za nakup.  

 

Ključne besede: proizvodnja, stroški, zaloge, koncept JIT, embalaţa, blagovne znamke, 

trţenje, prodaja 

 SUMMARY  
 

In the past few years, the development and manufacturing new products was constantly 

increasing a volume of production and significantly increased the quantity of various raw 

materials and products in the company. Managing such complexity is a very difficult task and 

simultaneously increases the cost. In the search for optimization of the complexity, we 

designed a new model for the production of decorative paints, which includes the concept of 

the production Just-In-Time (JIT). Model JIT anticipates a change in the aspect of reducing 

the stock of packaging and the finished goods, therefore reduces unnecessary accumulating 

assets in the stocks. To implement the concept JIT, we should change the appearance of the 

sales packaging coatings. Possibility that the altered appearance of the packaging (making it 

visible and for market significant share brand name), would have a bigger impact on sales we 

conducted a survey in which we examined factors that can influence the decision to buy a 

certain paint. Results of our analysis, were that the introduction of the concept JIT in the 

production of coatings will reduce costs, although we must stress that the cost reductions were 

not significant. Secondly, research confirmed that the buyers view of coatings and packaging 

design was not that important, therefore, the changed appearance of the packaging would not 

have much of the effect on the decision on which product to buy. 

 

Keywords: production, costs, stocks, JIT concept, packaging, brands, marketing, sale 
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1     UVOD 

 

Svetovno gospodarstvo je v poloţaju, ko so razmere na globalnem trgu nepredvidljive. V 

takem poloţaju se lahko samo podjetja sama, s svojimi pravilnimi odločitvami in z 

zniţevanjem stroškov proizvodnje, obdrţijo v hudem konkurenčnem boju za kupce in 

prodajo. V tem času smo priče izginjanju podjetij, ki so temeljila na intenzivnem delu 

zaposlenih. V teh je dodana vrednost majhna, in ne glede na poskuse, da bi z različnimi 

ukrepi zniţevali stroške, taka podjetja v gospodarsko razvitih drţavah propadajo.  

 

Ekonomisti nimajo enotnega mnenja o zdajšnji krizi. Celotno svetovno gospodarstvo se 

sprašuje, kakšne posledice bo imela kriza in kdaj se bo končala. Pravzaprav se moramo 

vprašati drugače. Ali smo dejansko v krizi ali pa smo iz nenormalne gospodarske rasti padli 

na realna tla in je zdajšnji čas normalne ekonomije, kjer je povpraševanje po dobrinah 

dejansko posledica povpraševanja, in ne različnih špekulacij. Če upoštevamo trenutno stanje 

kot realno stanje na trgu, in ne kot stanje krize, smo v situaciji, ko morajo podjetja sprejemati 

ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja. Vodstva v podjetjih morajo dobro 

premisliti o kratkoročnih in dolgoročnih ukrepih, ki podjetjem zagotavljajo obstoj tudi v 

prihodnosti.  

 

Tako kot se je v preteklosti slabšalo stanje v delovno intenzivnih panogah, se zdaj stanje 

slabša tudi v drugih delih gospodarstva, kjer je dodana vrednost na zaposlenega večja.  

Podjetja so prisiljena iskati majhne prihranke na enoto proizvoda in s tem obstati na trgu. V 

teh časih se podjetja odločajo za vsesplošno niţanje stroškov, kamor spadajo vsa področja 

poslovanja (Hermann 2010, 13). Tako se veliko podjetij odloča za manjše vlaganje v razvoj 

novih izdelkov in tudi v trţenje. S tem pa si dolgoročno zapirajo moţnosti za preţivetje. 

Večina trgov deluje ob predpostavkah, da je na trgu s ponudbo in povpraševanjem 

zagotovljeno ravnovesje. Ampak zakaj potem kriza? Očitno v ekonomijo prihaja nov element, 

ki ni vezan samo na ponudbo in povpraševanje. Dejstvo je, da sta tveganje in negotovost 

poslovanja realnost sodobne druţbe. Ciklusi gospodarskih kriz postajajo nova realnost, ki se 

prekinejo z obdobji blaginje in gospodarske rasti. Krize običajno povzročijo dva glavna 

učinka. Prvi je ranljivost, za katero druţbe potrebujejo obrambo, drugi pa je priloţnost, ki jo 

je treba izkoristiti. Časi krize so za nekatere res hudi, za druge pa čas, ki je poslovno ugoden. 

Takrat je treba izkoristiti poloţaj na trgu in prevzeti posel konkurenci, ki se na izzive krize ne 

odzove pravočasno.  

 

Globalizacija na ravni posameznih podjetij ne pomeni samo nastopanja na tujih trgih, temveč 

tudi razvijanje globalne strategije. Slednja izvira iz osrednje strategije podjetja, ki je vir 

ubranljivih konkurenčnih prednosti. Običajna pot do globalne strategije je z 

internacionalizacijo osrednje strategije podjetja na tuje trge, njenega prilagajanja in integracije 

med posameznimi trgi (Prašnikar 2005, 19). 
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Premazna industrija je svetovno gospodarsko krizo občutila prav tako boleče kot večina 

industrije. Glavne značilnosti krize, ki je zaznamovala premazno industrijo od konca leta 

2008 naprej, lahko strnemo tako: 

- proizvodne kapacitete v premazni panogi so večje kot so potrebe; 

- zaradi tega je investicijski ciklus zastal; 

- podjetja iščejo notranje rezerve, in to tako pri kadrih kot tudi pri tehnologiji; 

- podjetja zmanjšujejo zaloge vsega materiala; 

- z različnimi ukrepi (s tehnološkimi, z organizacijskimi, zmanjševanjem zalog, s 

poenotenjem receptur …) zniţujejo strošek na enoto proizvoda;  

- z zniţevanjem cen se poskušajo obdrţati zdajšnji poslovni partnerji; 

- z agresivno politiko prodaje se poskušajo pridobiti novi kupci. 

 

V nadaljevanju magistrske naloge so predstavljena področja, ki so bila prepoznana kot tista, 

na katerih so v obravnavanem podjetju moţne izboljšave in s tem racionalizacija poslovanja.  

1.1    Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

                          

Kompleksnost poslovanja v preučevanem podjetju je problem, ki ga bomo opisali in ga 

poskušali stroškovno ovrednotiti. Osnovna problematika, ki je obravnavana v nalogi, izhaja iz 

ugotovitev o moţnih področjih izboljšav v podjetju, ki so bile ugotovljene po obširni analizi 

poslovanja (Aggregata 2009):  

Na stroškovni strani je treba oceniti, kakšen je vpliv kompleksnosti posameznih komponent na 

pojav kompleksnosti v celotni verigi ustvarjanja vrednosti za kupca in kakšne so stroškovne 

posledice te kompleksnosti. Presek vpliva komponent na zadovoljevanje potreb kupcev in 

povzročanja stroškov zaradi kompleksnosti omogoča pripravo optimalnega poteka zmanjševanja 

kompleksnosti (standardizacije) na področju izdelkov. Dejavniki s trga v večini primerov 

vplivajo neposredno na izdelek. Prek izdelka se trţni vplivi prenesejo na posamezne komponente 

izdelka in v končni fazi na nabavo, kjer se povečuje število surovin in embalaţe, ki jih je treba 

nabaviti. Ključna trţna dejavnika, ki povzročata kompleksnost, sta kupec in zakonodaja. Ker se 

podjetje s svojimi izdelki pojavlja na velikem številu trgov, se med posameznimi trgi pojavljajo 

razlike v zakonodaji, zato je treba izdelke prilagajati zakonodajnim zahtevam posameznih trgov. 

Trenutno je najaktualnejši primer profitnega centra dekorative, kjer bo prišlo do uporabe dveh 

kakovosti izdelkov za trge EU in za druge trge. 

 

Za optimiranje stroškov proizvodnje, vezanih na zalogo surovin in izdelkov, se je po svetu 

najbolj uveljavil koncept proizvodnje »Just-in-Time« (JIT) (Ansari 1990; Goddarrd 1986; 

Harrison 1992). V kosovni proizvodnji, predvsem v avtomobilski industriji, je filozofija JIT 

prodrla v celotno oskrbovalno verigo in tako zniţala stroške proizvodnje, ob tem pa ni 

spremenila videza končnega proizvoda. Pri zasnovi koncepta JIT za proizvodnjo premazov za 

široko potrošnjo v osnovi spremenimo videz končnega izdelka. Za učinkovito JIT proizvodnjo 
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bi morali v fazi proizvodnje izdelke točiti v belo (t. i. blank) embalaţo oziroma v predhodno 

enotno potiskano embalaţo, ki bi jo pred odpremo ustrezno etiketirali za trg, kjer se bo 

izdelek prodajal. 

 

Po svetu se pojavlja vse več podjetij, ki vključujejo proizvodnjo JIT z ţeljo izboljšanja 

proizvodno-prodajne pretočnosti, da bi na trgu postala konkurenčna. Ocenjuje se (Polajnar 

2001, 316), da več kot 50 odstotkov podjetij ţe vključuje JIT proizvodnjo, ki postaja poslovna 

filozofija teh podjetij. To seveda ne preseneča, kajti JIT zahteva majhna vlaganja, učinki pa so 

vidni kratkoročno. Analiza stroškov modela JIT proizvodnje premazov bo dala odgovor na 

vprašanje, kolikšen deleţ stroškov v celotnih materialnih stroških v proizvodnji premazov je 

povezan z zalogami embalaţe in končnih izdelkov.  

  

Z uvedbo JIT proizvodnje premazov bi posredno vplivali na vse štiri sestavine trţenjskega 

spleta – 4 P (izdelek, ceno, distribucijo in promocijo). Ena izmed najopaznejših sprememb bi 

se zgodila pri zunanjem videzu embalaţe. 

 

Oblikovanost oziroma videz embalaţe je eden najpomembnejših dejavnikov embalaţe, s 

katerim vplivamo na potrošnikovo pozornost, saj ta najprej opazi videz embalaţe. Ena od 

pomembnih nalog oblikovanja in videza embalaţe je vzbujanje pozornosti, da bi potrošniki 

pokazali zanimanje za izdelek oziroma blagovno znamko. Ta pomen je ozko povezan s 

sodobnim razvojem trgovine široke porabe ter z razvojem samopostreţnih trgovin in velikih 

blagovnih centrov. V teh centrih je embalaţa nadomestila vlogo prodajalca in postala 

neposredni sogovorec med izdelkom in kupcem. Embalaţa ne sme vplivati samo na 

nenačrtovani oziroma slučajni nakup izdelka, ampak mora prispevati svoj deleţ pri odločanju 

za ponovni nakup. Spoznanja o psihologiji vedenja porabnikov kaţejo, da se pred posamezno 

polico z blagom v trgovini zadrţujejo v povprečju 25 sekund, medtem ko se njihov pogled na 

posameznih izdelkih zadrţuje v povprečju le četrtino sekunde. Kupec se torej o nakupu 

odloča v trenutku, ta čas pa ni dovolj dolg, da bi zavestno opazil vse izdelke. V tem kratkem 

času mora embalaţa vzbuditi zanimanje in izdelek prodati (Radonjič 2008, 31). 

 

 Spremenjen videz prodajne embalaţe, ki bi bil posledica uvedbe JIT proizvodnje za premaze 

široke potrošnje, bi lahko vplival na količino prodanih izdelkov. Embalaţa ima več funkcij, 

ena od njih pa je videz, saj ga kupci najprej opazijo. Zato je moţno, da bi sprememba videza 

embalaţe povzročila zmanjšanje prodaje izdelkov, česar pa ne ţelimo in tudi ne smemo 

dopustiti. Vpliv spremembe videza embalaţe bi bil lahko pozitiven, lahko bi bil negativen 

oziroma sprememba ne bi vplivala na količino prodanih izdelkov.  
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1.2    Namen in cilj naloge 

                    

Namen magistrske naloge je zasnova koncepta JIT proizvodnje premaznih sredstev, analiza 

stroškov proizvodnje in v povezavi s spremembami, ki bi jih JIT proizvodnja povzročila, 

ugotovitev, kako bi te spremembe lahko vplivale na trţenje premazov blagovne znamke 

Tessarol na slovenskem trgu. V nadaljevanju naloge bomo zasnovali koncept JIT za 

proizvodnjo premaznih sredstev in ocenili dejanske stroške JIT proizvodnje ter ob tem 

upoštevali spremembe, vezane na zmanjšanje količine embalaţnega materiala, manjših zalog 

embalaţe, ekonomične količine izdelave rinfuznega materiala in manjših zalog končnih 

izdelkov. Nato bomo z anketno raziskavo ugotovili, kaj je pomembno za uspešno trţenje 

premazov v Sloveniji. Ţelimo dobiti odgovore na naslednja vprašanja: 

- Kateri so dejavniki odločanja kupcev za nakup premaznega sredstva – cena, blagovna 

znamka, ekološka naravnanost premaza, oglaševanje, strokovni nasvet prodajalca, 

lastnosti premaza, priporočilo prijateljev, dobre izkušnje z izdelkom, izvor premaza, 

velikost embalaţe, kakovost izdelka? 

- Kakšna je njihova pomembnost in njihova medsebojna odvisnost? 

- Kako pomemben je videz embalaţe pri nakupu izdelka iz skupine premazov? 

- Katera izmed sprememb embalaţe bi najbolj vplivala na odločitev o nakupu? 

 

Glavni cilj magistrske naloge je analizirati in prikazati dejavnike, ki so povezani s stroški JIT 

proizvodnje premazov, in ugotoviti vpliv teh dejavnikov na trţenje premaznih sredstev v 

Sloveniji.  

 

V predstavljenem podjetju ţelimo izboljšati stroškovno učinkovitost proizvodnje premazov. 

Eden od moţnih modelov izboljšanja je tudi uvedba koncepta JIT proizvodnje premaznih 

sredstev. Zastavlja pa se vprašanje, kako bi spremembe, povezane z uvedbo JIT, vplivale na 

trţenje premazov. Anketna raziskava med kupci premazov nam bo dala odgovor, ali učinki 

koncepta JIT proizvodnje (predvidevamo niţje stroške) lahko vplivajo na prodajo ţe 

uveljavljene blagovne znamke Tessarol. 

 

Področje analize in rezultati raziskave obravnavajo blagovno znamko Tessarol, ki je v 

Sloveniji močno prepoznavna in ima na trgu tudi največji trţni deleţ – po zadnji raziskavi 

(GfK – Retail and Technology 2010) je ta deleţ večji kot 60 odstotkov in je tako velik, da bi 

vsak poseg v dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov, lahko negativno 

vplival na prodajo. Iz razloga poslovnih skrivnosti bodo v nalogi nekatere informacije samo 

opisane in ne bodo podane s številčno vrednostjo. 

 

 



 5 

1.3    Temeljna teza in hipoteze 

                        

Na podlagi zastavljenih namenov in ciljev raziskave ter predhodnih raziskav (GfK – Retail 

and Technology 2010) smo postavili v nadaljevanju predstavljeno tezo in hipoteze. 

 

Temeljna teza magistrske naloge: Spremembe, povezane z uvedbo koncepta JIT proizvodnje 

premaznih sredstev za široko potrošnjo, lahko pomembno vplivajo na skupne stroške 

proizvodnje teh premazov. Spremembe ne bodo značilno vplivale na trţenje teh izdelkov na 

slovenskem trgu.  

 

Na osnovi zastavljenih ciljev naloge in temeljne teze postavljamo naslednje hipoteze: 

H1: Koncept JIT za proizvodnjo premaznih sredstev za široko potrošnjo bo zmanjšal 

kompleksnost poslovanja, zmanjšale se bodo zaloge embalaţe in gotovih izdelkov. Posledica 

JIT proizvodnje bodo niţji stroški poslovanja. 

 

H2: Na prodajo premazov široke potrošnje (barv in lakov za les in kovino) pomembno 

vplivajo cena izdelka, blagovna znamka, oglaševanje, ekološka naravnanost izdelka in 

njegova kakovost. 

 

H3: Uvedba JIT proizvodnje za premaze široke potrošnje bi povzročila spremenjen videz 

embalaţe. Zaradi spremenjenega videza embalaţe ne pričakujemo značilnih posledic na 

trţenje izdelkov na slovenskem trgu. Spremenjeni videz embalaţe kot posledica koncepta JIT 

proizvodnje ne bo značilno vplival na prodajo premazov široke potrošnje. 

 

H4: Kupci se premazov široke potrošnje najbolje spomnijo iz TV oglasov in s plakatov 

jumbo. 

 

H5: Premaz Tessarol je prepoznaven. V primerjavi z drugimi konkurenčnimi premazi je 

sprejet kot kakovosten, cenovno ugoden in z moţnostjo izbire veliko barvnih nians. 

Opis koncepta JIT za proizvodnjo premazov za široko potrošnjo 

 

V premazni industriji se ţe zdaj uporabljata dva različna tipa embalaţe – litografirana, 

potiskana pri proizvajalcu embalaţe (priloga 6, slika 28), in blank, na katero se nalepi etiketa 

(priloga 6, slika 29). Dokler je obseg proizvodnje majhen in se prodaja vrši na enem ali dveh 

trgih, to ne povzroča velikih zalog in s tem povezanih stroškov. Ko pa je proizvodnja velika in 

se število trgov iz leta v leto povečuje, večje število različnih embalaţ zvišuje stroške 

poslovanja, saj močno povečuje zalogo embalaţnega materiala in zalogo končnih izdelkov. 

Vse to pa povzroča tudi teţave v proizvodnem procesu, saj so naročila razdrobljena, število 

izdelav se povečuje, ob tem pa so izdelavne količine neprilagojene tehnološki opremi. Pri 
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uvedbi koncepta JIT proizvodnje premazov se pričakujejo zmanjšana količina embalaţnega 

materiala in manjše količine zalog končnih izdelkov. Pri uvedbi koncepta JIT bi izdelke v fazi 

proizvodnje točili v embalaţo blank (ali v enotno litografijo), jo v tem stanju skladiščili in jo 

pred odpremo na določen trg etiketirali z etiketo v ustrezni jezikovni različici. Videz 

etiketirane embalaţe je drugačen kot videz litografirane, zato ne moremo vedeti, kako bi 

kupci tako spremembo sprejeli. Raziskava bo študija primera in bo izvedena za skupino 

izdelkov, ki se v maloprodaji trţijo pod blagovno znamko Tessarol.  

1.4    Metode preučevanja 

                        

Raziskava je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem 

delu smo poglobljeno preučili razpoloţljivo literaturo in vire, ki obravnavajo področja 

stroškov proizvodnje, JIT proizvodnje, menedţmenta zalog in trţenja. 

 

V prvem delu empirične raziskave smo za vrednotenje stroškov koncepta JIT za proizvodnjo 

premazov uporabili podatke iz poslovnega informacijskega sistema BaaN, ki se je v podjetju 

uporabljal do leta 2010. Nekateri podatki in izračuni so iz leta 2010, a so pridobljeni iz 

operacijskega sistema SAP, ki se v podjetju uporablja od 1. 1. 2010 naprej. Podatki zajemajo 

leto 2009, in sicer za nosilno skupino izdelkov, ki se na trgu prodajajo kot blagovna znamka 

Tessarol. Analiza je zajela stroške, vezane na zalogo 0,75-litrske embalaţe in gotovih 

izdelkov v tej embalaţi. To so izdelki in embalaţa, ki bi se jim z uvedbo koncepta JIT 

proizvodnje spremenila povprečna zaloga v skladišču. Za primerjavo stroškov izdelave 

premazov po različnih konceptih smo upoštevali tudi aktualne cene embalaţnega materiala v 

letu 2010. 

 

V drugem delu smo za potrebe empiričnega dela magistrske naloge razvili anketni vprašalnik, 

ki je v prilogi (priloga 1). Sestavili smo ga v skladu z zastavljenimi cilji in s hipotezami 

naloge. Obsega deset vsebinskih vprašanj in štiri vprašanja, povezana z demografskimi 

podatki. V anketnem vprašalniku smo uporabili lestvico od 1 do 7, pri čemer je ocena 1 

pomenila, da trditev v vprašanju ne drţi oziroma se anketiranec z njo ne strinja, ocena 7 pa je 

pomenila popolno strinjanje s trditvijo v vprašanju. Za izpolnitev anketnega vprašalnika so 

anketiranci potrebovali pribliţno pet minut. Merski inštrumenti so bili sestavljeni za potrebe 

naše raziskave. 

 

V kvantitativnem delu empirične študije smo zbrane primarne podatke statistično obdelali s 

programskim paketom SPSS (angl. Statistical Package for the Social Sciences) (Field 2003; 

Rovan in Turk 2008). Podrobnejša analiza postavk vprašalnika je opisana v šestem poglavju. 

Hipoteze smo preverjali na podlagi različnih statističnih postopkov. Pridobljene podatke smo 

analizirali opisno (deskriptivno). Za intervalne spremenljivke smo izračunali povprečno oceno 
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(M), mediano (Me), modus (Mo) in standardni odklon (SD). Opis uporabljenih statistik 

(povzeto po Pfajfar in Arh 1998): 

- Aritmetična sredina ali povprečje (M – povprečna vrednost) je najpogosteje uporabljena 

srednja vrednost. Izračunavamo jo lahko le za številske spremenljivke. Primerna je 

predvsem za homogene populacije, kjer predpostavljamo, da je variiranje posameznih 

vrednosti okoli te srednje vrednosti rezultat posamičnih vplivov.  

- Mediana ali središčnica (Me) je 50. kvantil (P = 0,50) in je določena z lego vrednosti. To 

pomeni, da je mediana vrednost, ki vse enote populacije razdeli na dva enaka dela po 

številu enot; od tega jih ima polovica manjšo ali mediani enako vrednost spremenljivke, 

polovica pa večjo. 

- Modus ali gostiščnica (Mo) je najpogostejša vrednost spremenljivke. Uporaba te centralne 

tendence je smiselna pri obseţnih podatkih, kjer imamo zagotovo več enot enake 

vrednosti. Pri asimetričnih porazdelitvah modus bolje odraţa gostitev vrednosti 

spremenljivke kot mediana. Njegova slaba stran je, da lahko privede do primerov, ko je 

modusov več (v naši raziskavi smo v takih primerih prikazali najniţji modus). 

- Standardni odklon (SD) je mera variabilnosti, gre za kvadratno sredino. Izračunamo ga 

kot koren iz povprečja kvadratov odklonov posamezne vrednosti spremenljivke od 

njenega povprečja. SD posredno odraţa primernost aritmetične sredine kot reprezentant 

vrednosti spremenljivke. Nizka vrednost SD v primerjavi z M odraţa bolj homogeno 

populacijo in nasprotno. Normalna distribucija je opredeljena z M in s SD.  

 

Pri podatkih na ordinalni in nominalni ravni smo uporabili samo relevantne mere srednje 

vrednosti, kot sta npr. aritmetična sredina in modus. V nekaterih primerih smo primerjali 

povprečja dveh različnih skupin, za kar smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Na podlagi 

t-testa preverjamo domneve o enakosti dveh povprečij. To storimo tako, da izberemo neko 

(neodvisno) spremenljivko, ki vzorec razdeli na dva dela (dve skupini), nato pa za vsak del 

izračunamo povprečje izbrane spremenljivke in povprečji med seboj primerjamo. Hkrati tudi 

določimo stopnjo značilnosti (α), na podlagi katere določimo kritično območje. Pri tej 

inferenčni statistiki uporabljamo neodvisno spremenljivko kot tisto, na podlagi katere se 

podatki grupirajo, odvisna spremenljivka pa se primerja in ima vlogo t. i. testne variable. V 

nekaterih primerih smo namesto t-testa uporabili analizo variance (Rogelj 2000, 69–74), ki je 

namenjena preizkušanju razlik med aritmetičnimi skupinami za več neodvisnih vzorcev 

oziroma skupin. Podobno kot pri t-testu sta v analizo zajeti dve spremenljivki: odvisna, ki jo 

preučujemo, in neodvisna (faktor), ki populacijo razdeli v več skupin. Za računanje statistične 

pomembnosti povezav med različnimi pari spremenljivk smo uporabili Pearsonov koeficient 

korelacije, ki ga lahko izpeljemo s podatki, ki ne odstopajo pretirano od intervalne lestvice. 

Značilnost tega postopka je, da pokaţe velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y. 

Pearsonov koeficient korelacije (rxy) je matematična in statistična številska mera, ki 

predstavlja velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, merjenih na istem predmetu 

preučevanja. Koeficient je določen kot vsota vseh produktov standardnih odklonov obeh 
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vrednosti v razmerju s stopnjami prostosti oziroma kot razmerje med kovarianco in 

produktom obeh standardnih odklonov: 

1


N

zz
r

yx

xy

 

Pri tem je zx z-vrednost spremenljivke X, zy z-vrednost spremenljivke Y, N pa število vseh 

statističnih enot. 

Ali 
yx

xy

xy

C
r


 , 

 kjer je Cxy kovarianca, σx standardni odklon spremenljivke X, σy pa standardni odklon 

spremenljivke Y. 

 

Vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije je lahko med vrednostjo –1 in vrednostjo 1. 

Tako vrednost –1 predstavlja popolno negativno povezanost spremenljivk, pri čemer je na 

grafu odvisnosti videti le ravno črto, ki z naraščajočo neodvisno spremenljivko potuje 

navzdol. Obratna vrednost 1 pomeni popolno pozitivno povezanost in navzgor usmerjeno črto 

na grafu. V praktičnem preizkušanju odvisnosti in uporabni statistiki je skoraj nemogoče 

izračunati popolno (funkcijsko) odvisnost –1 ali 1, saj na posamezno odvisno spremenljivko 

praviloma vpliva več dejavnikov, med njimi tudi slučajni vplivi. Pearsonov koeficient 0 

označuje ničelni vpliv ene spremenljivke na drugo (Kodrič 2009; Leskovšek 2006). Vrednost 

(in predznak) Pearsonovega koeficienta nam pove, kolikšna je moč linearne povezanosti med 

spremenljivkama X in Y, in je lahko: 

- močna pozitivna, če je 0,75 ≤ r < 1; 

- srednje močna pozitivna, če je 0,4 ≤ r < 0,75; 

- šibka pozitivna, če je 0 ≤ r < 0,4; 

- ni povezanosti, če je r = 0; 

- šibka negativna, če je –0,4 < r < 0; 

- srednje močna negativna, če je –0,75 < r ≤ –0,4; 

- močna negativna, če je –1 < r ≤ –0,75. 

 

Uporabili smo tudi metodo inferenčne statistike (regresijsko analizo) za različne 

spremenljivke (ceno, blagovno znamko, reklamiranje in embalaţo). Namen uporabe te metode 

je ugotavljanje razlik in povezav med posameznimi spremenljivkami.  

 

Ena od najpogosteje uporabljenih multivariatnih metod je metoda glavnih komponent. 

Osnovna zamisel metode je opisati razpršenost n enot v m razseţnem prostoru, ki je določen z 

m merjenimi spremenljivkami – z mnoţico nekoreliranih spremenljivk (komponent), ki so 

linearne kombinacije originalnih merjenih spremenljivk. Nove spremenljivke – komponente 

so urejene od najpomembnejše, to je tiste, ki pojasnjuje kar največ razpršenosti osnovnih 

podatkov, do najmanj pomembne, to je tiste, ki pojasnjuje najmanjši del razpršenosti 

opazovanih spremenljivk (Freedman, Pisani in Purves 1998). 
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Cilj metode glavnih komponent je poiskati nekaj prvih komponent, ki pojasnjujejo čim večji 

del razpršenosti analiziranih podatkov. Metoda glavnih komponent torej zmanjša razseţnost 

podatkov, pri tem pa poizkuša izgubiti čim manj informacij. Z metodo glavnih komponent 

ţelimo torej poiskati take linearne kombinacije opazovanih spremenljivk, ki kar se da močno 

korelirajo z opazovanimi spremenljivkami, oz. pojasnijo kar se da veliko razpršenosti 

(variacije) opazovanih spremenljivk. Zato je treba pri metodi glavnih komponent določiti 

uteţi pri linearni kombinaciji spremenljivk tako, da je varianca te linearne kombinacije 

največja. Ko izračunamo prvo komponento z največjo varianco, poiščemo drugo komponento 

(z največjo varianco), ki pa s prvo ne sme korelirati. Postopek ponavljamo do zadnje 

komponente. Pomembno je, da pred začetkom računanja glavne komponente spremenljivke 

standardiziramo. 

 

V naslednjem koraku moramo ugotoviti, koliko komponent je najpomembnejših. V literaturi 

je za določanje števila najpomembnejših komponent več pravil (Košmelj 2007, 163): 

- izbrano število komponent naj pojasni vsaj 80 odstotkov skupne variance; 

- izbrano število komponent naj pojasni vsaj 50 odstotkov skupne variance (velja v 

druţboslovju); 

- lastne vrednosti komponent naj bodo večje kot povprečna vrednost lastnih vrednosti; 

- odstotek pojasnjene variance zadnje še izbrane komponente naj bo vsaj pet odstotkov; 

- število komponent določimo na osnovi grafične predstavitve lastnih vrednosti na podlagi 

diagrama »scree«: v koordinatni sistem nanašamo na abscisno os število komponent, na 

ordinatno os pa ustrezne lastne vrednosti. Tam, kjer se krivulja na grafu lomi, je sugestija 

za število komponent. 

 

Pri preverjanju hipotez H2, H3 in H4 smo poleg drugih metod uporabili tudi faktorsko analizo 

(angl. Factor Analysis – FA), ki je podobna metodi glavnih komponent. Faktorska analiza 

(Rovan 2010; Kodrič 2009) je namenjena preučevanju povezav v mnoţici opazovanih 

spremenljivk. Odkriva skupne razseţnosti opazovanih spremenljivk in tako omogoči vpogled 

v osnovno strukturo podatkov. Namen FA je odkriti manjše število latentnih (skritih) 

spremenljivk, imenovanih faktorji, s katerimi se pojasnijo zveze med opazovanimi 

spremenljivkami. FA spada med metode zmanjšanja razseţnosti podatkov, podobno kot 

metoda glavnih komponent. Bistvena razlika med obema metodama pa je v tem, da je metoda 

glavnih komponent namenjena oblikovanju novih spremenljivk, ki predstavljajo linearne 

kombinacije opazovanih spremenljivk in ki pojasnijo čim večji del variabilnosti prvotnih 

spremenljivk. Čeprav je izhodišče metode glavnih komponent kovariantna matrika, je 

poudarjen predvsem pomen varianc. Pri FA pa je poudarek na modelskem pristopu, pri čemer 

je vsaka opazovana spremenljivka predstavljena kot linearna kombinacija majhnega števila 

latentnih skupnih faktorjev in po enega specifičnega faktorja. Skupni faktorji določajo 
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kovariance med opazovanimi spremenljivkami, medtem ko specifični faktorji vplivajo samo 

na variance opazovanih spremenljivk. Splošni faktorski model je prikazan na sliki 1. 

 

Slika 1: Splošni faktorski model 

 
Vir: Kodrič 2009. 

 

Za preverjanje napovednih vrednosti vpliva embalaţe na nakup premaza smo uporabili 

metodo regresijske analize. Regresijska funkcija EXbXbXbbY nn  ...22110  
kaţe, 

kakšen bi bil vpliv spremenljivk nXXX ..., 21  na spremenljivko Y, če razen teh vplivov ne bi 

bilo nobenih drugih vplivov. Spremenljivke nXXX ..., 21  so neodvisne spremenljivke, 

spremenljivka Y je odvisna spremenljivka, E pa je člen napake, ki mu včasih rečemo tudi 

motnja ali disturbanca. Za i-to enoto seveda velja naslednje: 

inniii exbxbxbby  ...22110 . Osnovni model multiple regresijske analize je   

iij

P

=j

ji e+Xb+a=Y 
1

. 

Za testiranje hipotez smo uporabili multiplo regresijsko analizo. Z njo napovedujemo 

(ocenjujemo) vrednost kriterija (odvisne spremenljivke) na osnovi dveh ali več prediktorjev 

(neodvisnih spremenljivk). Kvantitativni analizi testiranja hipotez sledi še prikaz rezultatov. 

 

Za analiziranje vpliva dejavnikov na prodajo premaznih sredstev (preverjanje hipoteze H3) 

smo uporabili multiplo regresijsko analizo. Cilj te analize je vzpostaviti povezavo za 

spreminjanje odvisnega pojava (P) (pomembnost videza embalaţe) v odvisnosti od drugih 

F1 

F2 

X1 X2 

 

X3 

 

Xm 

 

E1 E2 E3 Em Ei: specifični dejavniki 

Xi: indikatorji (merjene 

spremenljivke) ……

.. 

air: faktorska uteţ, ki kaţe 

vpliv faktorja Fr na Xi 

Fr: skupni faktorji (latentne 

spremenljivke) 

a11 

a21 a31 am1 

am2 

a32 

a12 

a22 
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pojavov (x1, x2, x3,… )(kakovosti premaza, odločitve o nakupu). Gre torej za odvisnost med 

odvisno spremenljivko (P) in pojasnjevalno spremenljivko (x) ob predpostavki, da drugi 

dejavniki ne vplivajo na pojav. Multipla regresijska analiza nam je omogočila ugotoviti, 

katere pojasnjevalne spremenljivke med več neodvisnimi spremenljivkami statistično 

značilno vplivajo na odvisno spremenljivko. 

1.5    Predpostavke in omejitve raziskave 

            

Analiza stroškov koncepta JIT je upoštevala prodajne količine izdelkov skupine Tessarol za 

leto 2009. Raziskava je študija primera, ki temelji na analizi prodaje za leto 2009 za blagovno 

znamko, ki je bila pri raziskavi (GfK – Retail and Technology 2010) prepoznana kot vodilna 

blagovna znamka na slovenskem trţišču v segmentu zaščitnih in dekorativnih premazov za les 

in kovino. Predpostavljamo, da so odgovori, pridobljeni med anketiranjem, realni in 

predstavljajo dejansko stanje na slovenskem trgu. Ob tem predpostavljamo, da se med 

izvajanjem te raziskave stanje na trgu ni značilno spremenilo, in zato lahko predpostavimo, da 

so rezultati raziskave relevantni.  

 

Kot prvo omejitev raziskave lahko obravnavamo obseg raziskave, ki je bila izvedena samo 

med slovenskimi kupci in ni zajela morebitnih drugačnih nakupnih navad na drugih prodajnih 

trgih premaznih izdelkov. Kot drugo omejitev pa lahko obravnavamo tudi obseg anketiranja 

glede na slovenski trg. Zaradi časovne in finančne omejitve za izvedbo raziskave je bila 

raziskava izvedena v treh prodajalnah premazov na območju Ljubljane in okolice Domţal, kar 

je lahko dodatna omejitev pri posploševanju. 
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2     POMEN IN VLOGA STROŠKOV ZA GOSPODARJENJE PODJETJA 

 

Osnovno razumevanje področja stroškov je pomembno za izvedbo empiričnega dela analize, 

ki jo bomo izvedli za potrebe ovrednotenja temeljne teze in hipoteze H1. V temeljni tezi in v 

H1 obravnavamo stroške proizvodnje pri različnih konceptih naročanja, proizvodnje in 

vzdrţevanja zalog embalaţe in gotovih izdelkov. Eden od ciljev naloge je ovrednotiti stroške 

zdajšnje proizvodnje premazov, nato pa oceniti stroške proizvodnje pri konceptu JIT. V 

nalogi bomo obravnavali koncept JIT proizvodnje samo za področje zmanjševanja zalog 

embalaţe in gotovih izdelkov. Drugih vidikov JIT proizvodnje ne bomo obravnavali. 

 

Stroški so v denarju izraţeni potroški proizvodnih dejavnikov. Ko v podjetju ocenijo, da 

obstaja povpraševanje po njihovih proizvodih, svojo pozornost usmerijo k proizvodnji in 

vprašanju, koliko jih bo to stalo. Ob predpostavki, da je cilj podjetja poslovati z dobičkom, 

morajo biti pri danem obsegu proizvodnje stroški čim niţji. Za podjetje ni smiselno 

proizvajati tako dragih proizvodov, da bi bila njihova prodajna cena tako visoka, da je trg ne 

bi prenesel oziroma da bi jih prodajali z izgubo (Adams in Juleff 2003, 140) 

2.1    Vrste stroškov 

                         

Stroške lahko obravnavamo po različnih kriterijih. Zaradi tega so v strokovni literaturi 

različne razvrstitve. Avtorji stroške razlikujejo po številu in izboru uporabljenih razvrstitvenih 

kriterijev in tudi po poimenovanju stroškovnih skupin znotraj določenega kriterija. V osnovi 

stroške delimo na tako imenovane eksplicitne in implicitne stroške (Hočevar 2007, 23). 

Eksplicitni (v računovodskem smislu) so stroški, ki so povezani z dejanskimi izdatki. 

Implicitni stroški so povezani z opustitvijo alternativne moţnosti (gre za koristi, ki bi nam jih 

prinesla neizbrana moţnost). Implicitni stroški so torej oportunitetni stroški, ki jih je pogosto 

teţko oceniti. (Bojnec idr. 2007, 80; Škerbic in Rebernik 1990, 8). Rebernik (1999, 163) 

stroške, povezane z obsegom poslovanja, deli na: 

- absolutno fiksne – celotne in povprečne (neomejeno stalne), 

- relativno fiksne – celotne in povprečne (omejeno stalne), 

- proporcionalno variabilne – povprečne in celotne (sorazmerno spremenljive), 

- degresivno variabilne – povprečne in celotne (nazadujoče spremenljive), 

- progresivno variabilne – povprečne in celotne (napredujoče spremenljive), 

- skupne – celotne in povprečne, 

- nekaj seštevkov posameznih vrst stroškov. 

 

Delitev na stroške po kriteriju spreminjanja obsega poslovanja je pomembna zato, ker je 

osnova, na kateri temelji točka praga rentabilnosti poslovanja (točka preloma). Kritična točka 

gospodarnosti ali točka preloma kaţe tisti obseg prodaje ali proizvodnje, kjer so celotni 

prihodki enaki celotnim stroškom oziroma, z vidika enote proizvoda, kjer je prodajna cena kot 
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prihodek na eno enoto prodaje enaka lastni ceni tega proizvoda (Bojnec idr. 2007, 121; 

Biloslavo 2008, 332). Tekavčičeva (1997, 18) je stroške razvrstila glede na osem kriterijev. 

 

Preglednica 1: Razvrstitev stroškov po različnih kriterijih  

Kriterij za razvrščanje Kategorije stroškov 
1. Izvor glede na prvine poslovnega procesa  predmetov dela 

 stroški delovnih sredstev 

 stroški dela 

 stroški tujih storitev 

2. Pripisovanje posameznim stroškovnim objektom  neposredni (direktni) stroški 

 posredni (indirektni, splošni) stroški 

3. Izvor z vidika obravnavane poslovne enote  izvirni stroški 

 izvedeni (izpeljani) stroški 

4. Obdobje nastanka stroškov  uresničeni (obračunani) stroški 

 pretekli 

 tekoči 

 načrtovani stroški 

5. Obdobje vplivanja na poslovni izid  stroški, ki se lahko zadrţujejo v zalogah 

 stroški obdobja 

 zapadli stroški 

 nezapadli stroški 

6. Odzivanje na spremembe v obsegu poslovanja 

(obnašanje stroškov) 
 stalni (fiksni) stroški 

 spremenljivi (variabilni) stroški 

- napredujoči (progresivni) 

- sorazmerni (proporcionalni) 

- nazadujoči (degresivni) 

 omejeno stalni stroški 

 omejeno spremenljivi stroški 

7. Vrednotenje posameznih stroškovnih 

komponent 
 dejanski stroški 

 ocenjeni stroški 

- normalni 

 standardni stroški 

8. Koncepti, pomembni za proces odločanja  razlikovalni (diferenčni) stroški 

 nepovratni stroški 

 obvladljivi stroški 

 izogibni (izbeţni) stroški 

 okoliščinski (oportunitetni) stroški 

 odločilni (relevantni) strošek 
 

Vir: Tekavčič 1997, 18.  

 

 »Glede na to, kako se stroški odzivajo na spremembe v obsegu poslovanja, ločimo stalne 

(fiksne) in spremenljive (variabilne) stroške.« (Tekavčič 1997, 29) Vsota spremenljivih (VC) 

in stalnih stroškov (FC) da celotne stroške (TC). Poleg celotnih stroškov pa so zelo pomembni 

stroški na enoto proizvoda. Pomembne skupine stroškov na enoto proizvoda (tudi po 

obdobjih) so (Bojnec idr. 2007, 83, 84): 

- mejni stroški (MC), 

- povprečni spremenljivi stroški (AVC), 

- povprečni stalni stroški (AFC), 

- povprečni celotni stroški (AC). 
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Slika 2: Celotni, spremenljivi in stalni stroški ter mejni stroški in vse tri oblike     

povprečnih stroškov 

Vir: Bojnec idr. 2007, 85. 

 

Tako kot je pestra poslovna praksa različnih podjetij, je raznolik tudi nabor različnih vrst 

stroškov. Če ţelimo ugotoviti, kakšna je kratkoročna stroškovna struktura podjetja, moramo 

ugotoviti njegove stroške. To pomeni, da moramo preučiti celotne fiksne, celotne variabilne 

in celotne skupne stroške. Poznavanje vseh vrst stroškov je nujno, da lahko pristopimo k 

obvladovanju stroškov. Pri obravnavanju stroškov je zelo pomembno časovno obdobje, v 

katerem jih obravnavamo. Stroške lahko obravnavamo zelo kratkoročno, kratkoročno ali 

dolgoročno.  

 

 

 
 

Slika 3: Moţni nabor različnih stroškov inputa 

Vir: Rebernik 2008, 172. 

Stroški inputa 

Stroškom se ne 

moremo izognit, 

čeprav podjetje ne 

proizvaja ničesar. 

Poraba inputa se ne 

veča ali manjša, ko 

podjetje proizvaja več 

ali manj outputa. 

Strošek je: 

- fiksen (neobčutljiv za 

input), 

- potopljen. 

 

Primer: 

- delovna sredstva pod 

določenimi pogoji. 

 

Stroškom se lahko 

izognemo, če podjetje 

ne proizvaja ničesar. 

Poraba inputa se ne 

veča ali manjša, ko 

podjetje proizvaja več 

ali manj outputa. 

Strošek je: 

- fiksen (neobčutljiv za 

input), 

- nepotopljen. 

 

Primer: 

- ogrevanje ali 

razsvetljava obratov. 

 

Poraba inputa se veča 

ali manjša, ko podjetje 

proizvaja več ali manj 
outputa. 

Strošek je: 

- variabilen (občutljiv 

za input), 

- nepotopljen. 

Primer: 

- delo, material. 
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2.1.1     Stalni (fiksni) stroški 

                    

Stalni ali fiksni stroški so opredeljeni kot tisti, ki niso odvisni od obsega poslovanja in se v 

kratkem obdobju pojavljajo v določenem stalnem znesku (Drucker 2001, 78; Drljača 2004, 

36). Ti stroški so prisotni tudi v primeru, ko ne proizvedemo ničesar. Spremembe količine 

izhodov ne vplivajo na fiksne stroške. K tej vrsti stroškov spadajo: 

- stroški amortizacije, kadar jo obračunavamo po časovnem načinu; 

- različne vrste najemnin; 

- zavarovalne premije; 

- nekatere vrste davkov in prispevkov; 

- plače nekaterih delavcev, kot so vodilni delavci, in 

- drugi podobni stroški. 

 

Nastanek celotnih stalnih stroškov povezujemo s potrebno prisotnostjo določenih vrst prvin 

poslovnega sistema v določenem poslovnem sistemu zaradi pričakovane moţne dejavnosti. 

Zato taki stroški ne nastajajo zaradi določenega obsega dejavnosti (Melavc 1998, 166). Fiksne 

stroške lahko delimo v: 

- neomejeno stalne ali absolutno fiksne stroške (CFC), ki ostajajo kot celota vedno enaki. Z 

obsegom poslovanja se ne spreminjajo. Stroški ostajajo enaki, dokler se ne spremeni cena 

ali količina fiksnih inputov. 

- omejeno stalne ali relativno fiksne stroške (PFC), ki zajemajo tisti del stroškov, ki so 

posledica dolgoročnejšega obdobja. Tak strošek je npr. nakup novih strojev, za katere se 

obračuna amortizacija. 

 

V podjetju smo analizirali stroške za proizvodni obrat, v katerem poteka proizvodnja različnih 

premazov. V preglednici 2 so podatki o proizvodnji premazov, ki se točijo v drobno embalaţo 

od 0,2 do 5 l in so namenjeni široki potrošnji. Podatki zajemajo izdelke, ki so zajeti v analizi 

stroškov za skupino premazov iz blagovne skupine Tessarol (obravnavana je v empiričnem 

delu pri hipotezi H1), skupine lazur Bori in skupine Mobihel. 
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Preglednica 2: CFC in PFC v obratu PP glede na obseg proizvodnje 

 

Obseg 

proizvodnje 

drobne embalaţe 

–obrat PP 

(kg/mesec) 

 

Celotni fiksni stroški = CFC 

(evri/mesec)  

 

Povprečni fiksni 

stroški = PFC  

(evri/kg) 

 

0 196.820   

100.000 196.820 1,97 

200.000 196.820 0,98 

300.000 196.820 0,66 

400.000 196.820 0,49 

500.000 196.820 0,39 

600.000 196.820 0,33 

700.000 196.820 0,28 

800.000 196.820 0,25 

900.000 196.820 0,22 

1.000.000 196.820 0,20 

1.100.000 196.820 0,18 

1.200.000 196.820 0,16 
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Slika 4: Absolutno fiksni stroški – celotni in povprečni 

 
 

Levi graf prikazuje celotne fiksne stroške, desni pa povprečne fiksne stroške. Krivulji sta 

narisani na podlagi podatkov iz preglednice 2. Podatki v preglednici 2 so iz 

poslovnoinformacijskega sistema SAP za obdobje od januarja do junija 2010 za proizvodnjo v 

obratu PP. 

2.1.2     Spremenljivi stroški   

                      

Spremenljivi stroški so opredeljeni kot stroški, ki so odvisni od obsega poslovanja in ob 

povečevanju obsega naraščajo. Pri povečevanju obsega poslovanja pa se različni spremenljivi 
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stroški ne povečujejo enako hitro. Glede na to, kako se stroški odzivajo na povečevanje 

obsega poslovanja, delimo spremenljive stroške v napredujoče (progresivne), sorazmerne 

(proporcionalne)  in nazadujoče (degresivne). Napredujoči spremenljivi stroški se povečujejo 

hitreje, kot se povečuje obseg poslovanja, sorazmerno spremenljivi stroški v enakem razmerju 

kot obseg poslovanja, nazadujoči spremenljivi stroški pa počasneje kot obseg poslovanja.  

 

V preučevanem podjetju se stroški proizvodnje vrednotijo na podlagi dveh kategorij 

podatkov, ki tvorijo končno stroškovno ceno artikla. Prva kategorija variabilnih stroškov je 

kosovnica materiala, ki je tipičen predstavnik sorazmernih stroškov. Čim večja je 

proizvodnja, tem višji so stroški in ti so v linearni odvisnosti. V drugi kategoriji stroškov, ki 

tvorijo variabilne stroške, je postopek izdelave, ki vključuje čas zasedenosti strojev in 

delavcev. Zaradi fiksnih časov priprave strojne opreme je ta del variabilnih stroškov 

predstavnik nazadujočih spremenljivih stroškov. Stroški naraščajo počasneje, kot narašča 

količinska proizvodnja.  

 

V praksi nas zanimajo predvsem skupni variabilni stroški. Skupne variabilne stroške lahko 

prikaţemo z značilno krivuljo povprečnih variabilnih stroškov. Osnova za naslednjo 

preglednico so dejanski podatki, ki so v preučevanem podjetju zajeti iz 

poslovnoinformacijskega sistema SAP-transakcija CK11N za artikel 470463 – Tessarol emajl. 

Ta artikel je eden izmed tistih, ki so bili zajeti v stroškovno analizo, povezano s hipotezo H1. 

V prilogi (priloga 4 in 5) je podan primer izračuna za dve različni količini. Podatki za 

omenjeni artikel so faktorsko povečani na količine mesečne proizvodnje in prikazane v 

preglednici 3. 

 

Preglednica 3: CVC in PVC v obratu PP glede na obseg proizvodnje 

 

Obseg proizvodnje Q                     

(kg) 

 

Celotni variabilni 

stroški = CVC (evri)  

 

Povprečni variabilni 

stroški = PVC          

(evri/kg) 

 

0 0   

100.000 249.710 2,497 

200.000 370.800 1,854 

300.000 532.200 1,774 

400.000 693.600 1,734 

500.000 867.000 1,734 

600.000 1.040.400 1,734 

700.000 1.199.625 1,714 

800.000 1.371.000 1,714 

900.000 1.542.375 1,714 

1.000.000 1.705.596 1,706 

1.100.000 1.876.156 1,706 

1.200.000 2.046.716 1,706 
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Celotni skupni variabilni stroški   

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

obseg proizvodnje (kg)

s
tr

o
š
k
i 
(E

U
R

)

 celotni variabilni stroški = CVC (evro)

CVC = bQ - cQ² + dQ²

 Povprečni skupni variabilni stroški na kg izdelka

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

obseg proizvodnje (kg)

S
tr

o
š
k
i 
(E

U
R

/k
g

)

 povprečni variabilni stroški = PVC (evro/kg)

PVC = b – cQ + dQ²

 
 

Slika 5: Skupni variabilni stroški za proizvodnjo premazov 

 

2.2    Spremljanje stroškov 

       

Tradicionalna računovodska rešitev je spremljanje stroškov po stroškovnih mestih, o katerih 

govorimo, kadar stroške poveţemo s tistimi mesti, na katerih so nastali. Stroškovno mesto je 

funkcionalno, prostorsko ali stvarno zaokroţen del podjetja, na katerem ali v zvezi s katerim 

se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na posamezne začasne ali 

končne stroškovne nosilce in je zanje nekdo odgovoren (Hočevar 1998, 80; Turk 1990, 103). 

Glavna razloga za uvedbo stroškovnega mesta sta nadzorovanje in obvladovanje stroškov.  

 

Stroški, ki se razporejajo po stroškovnih mestih, morajo zagotavljati poznejše ločeno 

ugotavljanje stroškov po posameznih področjih poslovanja. Število stroškovnih mest v 

podjetju je treba prilagoditi njegovi velikosti, organiziranosti, posebnosti proizvajanja 

oziroma poslovanja, uporabljeni metodi razporejanja stroškov po poslovnih učinkih in 

oblikam kontroliranja. Pri oblikovanju stroškovnih mest je treba upoštevati popolno 

razporeditev stroškov, ki odpadejo na posamezne poslovne učinke, ter zagotoviti pregled 

gibanja stroškov na oţjih področjih odgovornosti za njihovo nastajanje in za potek poslovnega 

procesa. Upoštevanje finančnih stroškov pri takem razporejanju je odvisno od odločitev v 

podjetju (Slovenski inštitut za revizijo 2007, 127). 

 

Delitev stroškov na stroškovna mesta izvedemo zato, da stroške laţje obvladujemo. Ko se 

stroški zbirajo na stroškovnem mestu, jih lahko delimo v dve vrsti (Rebernik 2008, 291; 

Bergant 2001, 60): 

- Direktni (neposredni) stroški stroškovnega mesta so tisti, za katere vemo, da so nastali na 

tem stroškovnem mestu.  

- Indirektni (posredni, splošni) stroški so stroški, ki jih ne moremo neposredno prisoditi 

stroškovnemu mestu. Stroške je treba na stroškovna mesta razporediti v določenem 

razmerju. Razmerja oziroma ključi delitve se v podjetju običajno določajo za daljša 

časovna obdobja. 
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Naslednji način spremljanja stroškov pa je ugotavljanje stroškov po stroškovnih nosilcih. Taki 

stroški se nanašajo na izdelke, zaradi katerih v podjetju nastajajo stroški. Stroškovni nosilci so 

torej tisti izdelki, ki jih bomo prodali in ki morajo pokriti stroške, ki so jih povzročili. S 

spremljanjem stroškov po stroškovnih nosilcih dobimo podatek o tem, koliko nas posamezni 

izdelek stane. Kadar je končni izdelek sestavljen iz več polizdelkov, se stroški najprej 

nalagajo na tem začasnem stroškovnem nosilcu. Končni izdelek pa potem prevzame vse 

stroške začasnih stroškovnih nosilcev, ki tvorijo končni izdelek. Tako je podjetju omogočen 

boljši pregled nad skupnimi stroški, ki jih ima končni izdelek. Tudi te stroške delimo na: 

- Direktne stroške stroškovnega nosilca, ki je tisti strošek, za katerega vemo, kateri 

stroškovni nosilec ga je povzročil. 

- Indirektni strošek stroškovnega nosilca. Te stroške moramo po določenem kriteriju 

razporediti na stroškovne nosilce. 

 

Ugotovitve, ki jih lahko zapišemo za podjetja, ki uporabljajo spremljanje stroškov na podlagi 

stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev, so naslednje (Rebernik 2008, 293): 

- Stroškovna mesta so organizacijski princip, na podlagi katerega evidentiramo, 

spoznavamo in obvladujemo stroške. 

- Stroškovna mesta so orodja, ki so nam v pomoč pri ugotavljanju vrednostnega porabljanja 

proizvodnih virov (inputov) v posameznih arbitrarno določenih delih podjetja. 

- Stroškovna mesta so vselej interne narave in se ne nanašajo na odnos podjetja s trgom. 

- Začasni stroškovni nosilci so, podobno kot stroškovna mesta, organizacijski princip, na 

podlagi katerega evidentiramo, spoznavamo in obvladujemo stroške. 

- Končni stroškovni nosilec je izdelek ali storitev, ki jo podjetje prodaja. 

- Končni stroškovni nosilci so neposredna vez podjetja s trgom, so torej eksternega značaja. 

 

Za uspešno poslovanje podjetja je zelo pomembno spoznavanje in obvladovanje stroškov, da 

bi na podlagi realnih povprečnih stroškov na enoto proizvoda lahko določili lastno ceno 

posameznih izdelkov. V tem cilju podjetja spremljajo stroške na podlagi stroškovnih mest in 

stroškovnih nosilcev, kar je osnova za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. 
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3     DELOVNI PROCES IN PROIZVODNJA JUST-IN-TIME (JIT) 

 

Kadar organiziramo posamične enote, ki so v določenih medsebojnih razmerjih, v delujoč 

sistem, govorimo o organiziranju delovnega procesa. Ta organizacija pa mora zagotoviti, da 

celotnemu sistemu in vsakemu njegovemu delu omogočajo izpolnitev njihovih ciljev. 

Organiziranje delovnih procesov stremi k vzpostavljanju takih sociotehničnih sistemov, ki so 

(Kaltnekar 1988, 21; Hovard 1996) učinkoviti, ekonomični, človeško pravični, trajni in 

druţbeno pravični. 

 

Ti cilji pa si lahko pridejo v navzkriţje, zato je treba v danem času in okolju sklepati 

kompromise. Na delovanje delovnega procesa vplivajo tako zunanji kot tudi notranji 

dejavniki. Med zunanje štejemo vplive, ki prihajajo iz okolja in nanje podjetje ne more preveč 

vplivati. Najmočnejši zunanji vpliv je zakonodaja, ki določa nek okvir, v območju katerega 

mora podjetje poslovati. Notranji dejavniki pa so v nasprotju z zunanjimi bolj obvladljivi. 

Najpomembnejši notranji dejavniki so tehnična sredstva, kadri in interni pravilniki. V kakšna 

razmerja se postavijo notranji dejavniki, pa je v največji meri odvisno od samega podjetja. 

 

Če so doseţeni navedeni cilji, je delovni sistem uspešen. Tradicionalno pojmovanje 

uspešnosti poslovanja izhaja iz reševanja temeljnega ekonomskega problema v procesu 

gospodarjenja. Uspešnost se meri in presoja na podlagi treh delnih kazalnikov: produktivnosti 

dela, ekonomičnosti in rentabilnosti (Bizjak 2004, 140; Bergant 2007, 54). Tekavčičeva 

(2002, 668) kazalnike opredeljuje tako: Produktivnost dela je naturalno merilo uspešnosti 

poslovanja. Izračunamo jo z razmerjem med proizvedeno količino poslovnih učinkov in zanjo 

vloţenim delovnim časom ali z recipročnim kazalnikom. Ekonomičnost opredelimo kot 

razmerje med ustvarjeno količino poslovnih učinkov in zanjo potrebnimi stroški ali z 

ustreznim recipročnim kazalnikom. Rentabilnost (dobičkonosnost kapitala) je opredeljena z 

razmerjem med dobičkom in zanj vloţenim povprečnim kapitalom . 

3.1    Organiziranje delovnega procesa 

 

Industrijski proizvodni procesi se razlikujejo v več dejavnikih, zato je pravzaprav vsaka 

proizvodnja unikaten primer. Zaradi sorodnosti proizvodenj pa te lahko zdruţujemo v 

določene tipe po nekaterih dejavnikih, ki so skupni več različnim podjetjem. V različni 

literaturi najdemo veliko delitev, odvisno po katerem faktorju se izvaja delitev. Nekateri 

najpomembnejši dejavniki delitve so (Kaltnekar 1988, 55): 

- proizvodni program podjetja, 

- proizvodne količine in raznovrstnost izdelkov, 

- vrsta in karakteristike delovnih sredstev (način grupiranja), 

- časovni potek zasedenosti delovnih sredstev, 

- število delavcev v neposredni proizvodnji in njihova kvalifikacijska struktura, 
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- število delavcev v pripravi proizvodnje in njihova kvalifikacijska struktura; 

- velikost zalog surovin, 

- količina materiala v predelavi v proizvodnji in hitrost toka materiala skozi proizvodnjo, 

- način izvajanja internega transporta, 

- potrebne površine za interni transport in skladiščenje materiala v proizvodnji, 

- usklajenost izkoriščenja kapacitet delovnih sredstev. 

3.2    Vrste proizvodnje glede značilnosti proizvodnega procesa 

 

Rusjan (1999, 37) deli proizvodnjo glede na obseg na pet osnovnih vrst proizvodnje, od teh 

sta dve vrsti, projektna in procesna, neposredno povezani z značilnostmi proizvodov. Za našo 

analizo so pomembne značilnosti procesne proizvodnje, saj je proizvodnja premazov tipičen 

predstavnik take proizvodnje. Pri analizi stroškov proizvodnje, ki se navezuje na hipotezo H1, 

bomo obravnavali vpliv velikosti izdelavne šarţe premaza na stroške proizvodnje za skupino 

premazov Tessarol. 

 

Značilnost projektne proizvodnje je enkratna aktivnost, katere rezultat je specifičen, 

kompleksen izdelek. Primeri projektne proizvodnje so gradnja cest in mostov, ladjedelništvo, 

gradnja zgradb in podobno. Značilnost projektne proizvodnje je tudi to, da končni proizvod 

ostaja na mestu, proizvodna sredstva, potrebna za izdelavo, pa se prenašajo do proizvoda. 

 

V procesni proizvodnji osnovni material prehaja prek posameznih avtomatiziranih faz procesa 

in se pri tem preoblikuje v enega ali več proizvodov. Primeri procesne proizvodnje so naftna, 

kemična in ţivilskopredelovalna industrija, proizvodnja premazov in podobno. Za procesno 

proizvodnjo je značilna visoka stopnja avtomatizacije in s tem povezana visoka vlaganja. 

Druge tri proizvodnje predstavljajo različne stopnje med proizvodnjo enkratnih proizvodov in 

kontinuiranem proizvajanjem enega proizvoda. 
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Slika 6: Matrika proizvod – proces 

Vir: Rusjan 1999, 39. 

  

Značilnosti posameznih različnih vrst proizvodnje je najlaţje prikazati v primerjalni 

preglednici, kjer lahko opišemo osnovne značilnosti za gradnike procesov proizvodnje, kot so 

proizvod, proces, surovine, informacije, delo in vodenje. V prilogi 7 (preglednica 30) so na 

kratko opisane značilnosti posameznih tipov proizvodnje. V preglednici so s potemnitvijo 

besedila označene značilnosti proizvodnje premaznih sredstev, ki spada med procesno 

proizvodnjo in ima značilnosti tako serijske kot tudi mnoţinske proizvodnje, v določenih 

delih pa tudi posamične proizvodnje. Značilnost proizvodnje premazov je ravno v enoti 

proizvoda, ki se izdeluje v šarţah. Velikost izdelavne šarţe je lahko različna in iz tega razloga 

so stroški proizvodnje na kilogram ali liter proizvoda lahko zelo različni. Šarţna proizvodnja 

zahteva veliko medfazne kontrole, s katero ugotavljamo fizikalne in kemijske lastnosti 

surovin in proizvodov. Glede na ugotovljene lastnosti surovin pa je treba pogosto menjati 

izdelavne recepture premazov in tudi tehnološke parametre izdelave.  

 

Proizvode ali storitve je mogoče proizvesti na več različnih načinov. Cilj vsake dejavnosti je 

ciljno usmerjeno iskanje tiste alternative proizvajanja, ki je kar najučinkovitejša. Razlikujemo 

ekonomsko in tehnično učinkovitost proizvodnje. Pri ekonomski učinkovitosti vrednosti 

izraţamo s stroškovnimi (z vrednostnimi) enotami, pri tehnični pa s fizikalnimi enotami. 

 

Tehnična učinkovitost pomeni, da podjetje proizvaja največjo moţno količino proizvoda iz 

danih količin proizvodnih dejavnikov. Drugače rečeno, tehnična učinkovitost zahteva 

proizvodne procese, ki ob dani tehnologiji za dano raven (količino in kakovost) proizvodnje 
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ne trošijo več proizvodnih dejavnikov, kot je nujno. Tehnična učinkovitost je osnova za 

ekonomsko učinkovitost. 

 

Ekonomska učinkovitost se nanaša na proizvajanje danega proizvoda z najniţjimi moţnimi 

stroški. Ekonomska učinkovitost je tako odvisna od potroškov proizvodnih dejavnikov in od 

njihovih nabavnih cen. Podjetje je na ravni ekonomsko učinkovite proizvodnje samo tedaj, 

kadar uporablja proizvodne dejavnike v kombinaciji, za katero velja, da so stroški na enoto 

danega proizvoda (povprečni stroški proizvoda) najniţji (Bojnec idr. 2007, 66, 67). 

3.3    Pojem in nastanek koncepta JIT 

 

Začetki proizvodnje »Just-in-Time« (JIT – ravno ob pravem času) segajo v sedemdeseta leta 

(Hirano 2009, 8). Začetniki koncepta so bili Japonci, ki so filozofijo JIT v osemdesetih letih 

mnoţično uvajali v veliko svojih podjetij. V istem času so začela koncept JIT proizvodnje 

uvajati tudi številna zahodna podjetja. V to so bila zahodna podjetja prisiljena, saj so japonska 

podjetja prevzemala vodilno vlogo v različnih industrijskih panogah. Japonska podjetja so 

prevzemala primate v avtomobilski, elektronski, jeklarski in strojni industriji. Koncept JIT je 

najbolj znan kot koncept poslovanja brez zalog. Za doseganje tega cilja JIT vsebuje številne 

tehnike, katerih cilj ni zgolj zmanjševanje zalog, temveč stalno izboljševanje poslovanja 

(O'Neal in Bertrand 1991; Spanyi 2007).  

 

Koncept proizvodnje JIT je filozofija delovanja. Njen cilj je uporabiti vse resurse na 

najučinkovitejši način in z odstranitvijo vsega, kar ne poveča vrednosti za kupca (White 2002, 

167). V okviru proizvodnje JIT se uporabljajo različne tehnike, katerih cilj je sočasno 

zagotavljanje učinkovitosti, kakovosti in fleksibilnosti. To dosegamo z izvajanjem 

koordiniranih akcij na področjih proizvoda, proizvodnega procesa, organizacije in kadrov ter 

planiranja in kontrole proizvodnje in dobaviteljev (Development Team 2002).  

 

Različni avtorji pristop JIT razlagajo različno, predvsem se razlikujejo v obsegu, ki ga JIT 

zajema. Kavčič (2000, 270) povzema različne avtorje. Nekateri avtorji ga obravnavajo v 

okviru kratkoročnega planiranja proizvodnje, drugi ga razumejo širše, kot filozofijo, strategijo 

in organizacijo proizvodnje v širšem smislu. Spet drugi razlikujejo med malim in velikim JIT. 

Pri tem naj bi se mali JIT nanašal samo na dve sestavini (brez zalog in na proizvodnjo »pull«), 

veliki JIT pa pomeni celoto organizacijskih, proizvodnih, planskih in drugih ukrepov in ga 

enačijo z vitko organizacijo oziroma proizvodnjo (angl. lean production) (Kavčič 2000, 78). 

 

Za boljše razumevanje filozofije JIT so različni avtorji njegovo delovanje opredelili v enajstih 

točkah. Po tem pristopu je sistem JIT usmerjen v odpravljanje ovir idealnim pogojem 

proizvodnje, ki so naslednji (Kavčič 2000, 271): 

- Proizvaja se samo en proizvod. 
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- Povpraševanje je konstantno, ravno ena enota proizvoda na eno enoto časa (t). 

- Kupci kupijo proizvod na kraju proizvodnje. 

- Vsi viri, potrebni za izdelavo proizvoda (material in delo), so na voljo na kraju 

proizvodnje. 

- Ves material je brez napake in je dobavljen prav takrat, kadar ga naročnik potrebuje, in v 

količini, ki je potrebna (na vsako t-enoto časa ravno za eno enoto proizvoda materiala). 

- Potreben izdelovalni čas za posamezno enoto proizvoda je Nt, pri čemer je N celo število. 

Proizvajalni čas je torej mnogokratnik časa med nakupi. 

- Potrebno delo za proizvodnjo ene enote proizvoda je zaporedno in ga je mogoče 

neskončno razgrajevati, tako da je posamezni delovni postaji N mogoče dodeliti natančno 

t delovnega časa. 

- V potrebnem času za proizvodnjo ni nobenih naključnih sprememb. 

- V proizvodnji ni nobenih napak. 

- Stroji se nikoli ne obrabijo in pokvarijo. 

- Zaposleni vedno pridejo na delo in nikdar ne naredijo napake. 

 

Take idealne proizvodnje v praksi ni. Podjetja proizvajajo več izdelkov, poraba ni konstantna, 

potreben je transport proizvodov, stroji se kvarijo in zaposleni delavci so zmotljivi. Običajna 

reakcija podjetja na te pomanjkljivosti je ustvarjanje zalog.   

 

Za uspešno izvajanje koncepta JIT v podjetjih je treba uvesti določene tehnike, ki so bile 

uveljavljene ţe pred uveljavitvijo JIT proizvodnje. Z njimi se zagotavlja sočasna učinkovitost 

kakovosti in fleksibilnosti na ravni proizvoda, proizvodnega procesa, organizacije in kadrov, 

načrtovanja in kontrole proizvodnje in dobaviteljev. Teh pet področij ima tudi niţje ravni, ki 

pa naj bi bile z različnimi tehnikami povezane v učinkovit proizvodni proces JIT. Področje, ki 

ga obravnava analiza modela koncepta JIT proizvodnje v tej nalogi, spada delno na področje 

proizvoda, delno pa na področje planiranja. V preglednici 4 so potemnjeno označene tiste 

tehnike v okviru koncepta JIT, ki so zajete v nadaljevanju te naloge pri preverjanju H1, in 

sicer med obravnavanjem analize stroškov proizvodnje premazov. 
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Preglednica 4: Tehnike v okviru proizvodnje JIT  

Področje ukrepanja Cilji Tehnika v okviru JIT 
Proizvod preprostost dizajna                     

 

 

 

 

dizajn, zasnovan na 

celotnih stroških proizvoda 

 standardizacija delov 

 modularizacija proizvodov 

 diverzifikacija na višjih ravneh v 

kosovnici (koncept gobe) 

 

 dizajn ob upoštevanju moţnosti 

proizvodnje 

 

 standardizacija proizvodov in 

procesov 

Proces in oprema 

…………………. 

………………….. 

…………………. 

…………………… 

………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

……………………… 

………………………. 

……………………….. 

………………………. 

…………………… 

……………………. 

……………………..……… 

neprekinjenost procesa 

 

 

 

 

 

 

 

izravnana proizvodnja 
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 linijska razmestitev 

 več majhnih strojev 

 linije: 

- namenske 

- model mešane proizvodnje 
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- na podlagi načela ravno pravočasno 

- pogoste z majhnimi količinami 

Vir: Rusjan 1999, 248. 
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3.4    Strategija in cilji JIT 

 

Različni avtorji (Kavčič 2000, 187; Hirano 2009, 22; Rusjan 1999, 247) poudarjajo, da je JIT 

proizvodnja novi način delovanja celotnega podjetja in ga ne moremo in ne smemo omejiti 

samo na proizvodno funkcijo. JIT je koncept poslovanja na vseh področjih v podjetju, zato je 

nujno, da je JIT del celovite poslovne strategije. Poslovna strategija podjetja je strategija 

poslovanja za določeno poslovno enoto oziroma skupino proizvodov. Njeno bistvo je 

opredelitev poslovanja, s katerim se bo dosegla konkurenčna prednost na trgu. Pri konceptu 

JIT so zelo pomembni podatki, ki vstopajo kot vhodi v proces: naročena količina, točka 

ponovnega naročanja in velikost serije. Vse tri omenjene podatke bomo ocenili pri zasnovi 

koncepta JIT proizvodnje premazov v empiričnem delu naloge, ko bomo ovrednotili stroške 

proizvodnje premazov in s tem preverili hipotezo H1. Cilj koncepta JIT poslovanja je 

zniţevanje stroškov proizvodnje. Stroške je mogoče zniţevati samo s kombinacijo več 

dejavnikov, ki so pogojeni z implementacijo JIT koncepta. 

 

 

 

Slika 7: Zniţevanje stroškov proizvodnje v povezavi z dejavniki koncepta JIT 

Vir: Hirano 2009, 69. 

 

Čeprav so koristi JIT koncepta poslovanja dokazljive in v praksi izraţene kot prihranki v 

poslovanju, je uvedba koncepta JIT v nekaterih podjetjih povzročila določene teţave, ki so 

posledica nerazumevanja celotnega koncepta JIT. Tudi pri zasnovi koncepta JIT proizvodnje 

premaznih sredstev in s tem povezane predvidene spremembe pri poslovanju z embalaţo in s 
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končnimi izdelki lahko pričakujemo, da se bomo srečali s teţavami, kot jih navaja Lysons 

(2000, 249):  

- slaba napoved povpraševanja in nezmoţnost hitrega odziva dobaviteljev na spremembe 

plana; 

- slaba in nezadostna komunikacija med proizvodnjo in nabavo znotraj podjetja ter med 

nabavo in zunanjimi dobavitelji, kar lahko povzroči motnje v procesu oskrbe; 

- podjetja, ki poslujejo z majhno varnostno zalogo, so ranljiva glede motenj pri dobavi; 

- poslovanje brez zalog je lahko tvegano, saj lahko primanjkljaj cenovno nepomembnega 

materiala razreda C povzroči enak zastoj proizvodnje kot primanjkljaj materiala iz razreda 

A; 

- nabavljanje večjih količin po niţjih cenah lahko odtehta prihranke JIT dobav, saj so 

dobavitelji prisiljeni zvišati cene zaradi višjih stroškov transporta, administracije in 

skladiščenja; 

- koncept dobav JIT zahteva čim bolj nemoten tok proizvodnje, zato je treba temu 

prilagoditi proizvodni proces, kar pa je povezano z dodatnimi stroški; 

- uvedba koncepta JIT zahteva popolno vključitev ljudi z različnih področij; to zahteva 

premostitev običajnih preprek med oddelki, kar vodi investicije v izobraţevanje in 

usposabljanje zaposlenih; 

- pogoste dobave v manjših količinah povzročajo višje stroške transporta in dodatno 

obremenitev okolja. 

 

Vsaka sprememba ustaljenega načina dela, ki od zaposlenih zahteva večjo disciplino pri 

planiranju, običajno povzroči odpor in argumente proti uvedbi sprememb. Pri poskusu uvedbe 

koncepta JIT proizvodnje premazov lahko pričakujemo teţave, predvsem pa se bodo pojavili 

argumenti proti uvedbi koncepta JIT, kot jih navajajo različni avtorji. Zaradi teţav, ki jih je 

uvedba JIT koncepta povzročila v podjetjih, ki so ţe uvedla ta način poslovanja, so se 

argumenti proti uvedbi JIT koncepta še okrepili. Deset najpogostejših vzrokov, zakaj se 

podjetja ne odločijo za uvedbo JIT koncepta (Hirano 2009, 41): 

- Implementacija JIT koncepta ne bo prinesla nobene koristi. 

- Sliši se dobro, vendar še vedno ne ţelimo uvesti te spremembe. 

- Na papirju je vse videti odlično, kaj pa v praksi? 

- Stroške smo ţe zniţali na najniţjo moţno raven, torej. 

- Ampak, saj ţe delamo na ta način. 

- Ne ţelimo, da nam kdo gleda čez rame in nam govori, kako naj kaj počnemo. 

- Nemogoče je še zniţevati stroške, če nočemo zmanjšati kakovosti. 

- Trenutno vse poteka dobro. Zakaj bi kaj spreminjali? 

- To je trapasta ideja. To smo poskušali ţe pred dvajsetimi leti. 

- Poglejte, ta posel obvladamo bolje kot kdorkoli, torej nam ne solite pameti. 
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3.5    Pomen kakovosti in planiranje nabave pri konceptu JIT 

 

Kakovost in način naročanja sta poleg velikosti proizvodnih serij zelo pomembna dejavnika 

koncepta JIT. Če nabavljamo ravno ob pravem času, si slabe kakovosti dobavljenega 

materiala ne moremo privoščiti. V primeru slabe kakovosti dobavljenega materiala to 

povzroči zaustavitev proizvodnje. Zaradi tega razloga je nujno, da pri konceptu JIT nabave in 

JIT proizvodnje odkrijemo slabo kakovost ţe pred vstopom materiala v proizvodni proces. 

Faza odkritja mora biti časovno tako zgodnja, da omogoča pravočasno dobavo nove pošiljke, 

še pred zaustavitvijo proizvodnje. Za dosego takega poslovanja je treba v koncept JIT nabave 

in JIT proizvodnje vključiti vse sluţbe v podjetju, poleg tega pa morajo tudi dobavitelji 

uskladiti svoj način proizvodnje s konceptom JIT poslovanja pri naročniku. 

 

Ko so pri Toyoti uvajali JIT poslovanje, so potrebovali 15 let, do so uspešno uvedli koncept 

JIT na področju oskrbe z metodo Kan-ban. Sistem oskrbe deluje ravno nasprotno kot pri 

klasični proizvodnji. Po metodi Kan-ban vsak naslednji proces odvzema material od 

prejšnjega procesa, kar imenujemo sistem vlečenja (angl. Pull system). Ta filozofija se v 

procesu proizvodnje nadaljuje vse od zadnje do prve faze in se nato nadaljuje po verigi do 

dobaviteljev materiala (Ishikawa 1987, 147). V duhu te filozofije je tudi pristop do nadzora 

kakovosti. Pri tradicionalni proizvodnji ta temelji na načelu vzorčenja ţe dokončanih 

proizvodov in izvedbe nadzora, ki ga izvedejo nadzorniki. Ko je ugotovljena slaba kakovost, 

se izdelki vrnejo v proces poprave ali celo v uničenje. Pri konceptu JIT se ta faza ne izvaja, je 

namreč prepočasna. JIT koncept zahteva proizvodnjo brez napak, kar imenujemo nič napak 

(angl. zero defects). Za zagotavljanje take proizvodnje se je uveljavil pristop narediti stvari 

prav ţe pri prvem poskusu (angl. getting things right first time). 

 

Koncept JIT planiranja seveda ne sme biti omejen samo na proizvodnjo. Postati mora 

filozofija v vseh sluţbah podjetja. Z vidika nabave to pomeni, da nam je kadarkoli na voljo 

ustrezna količina materiala. Filozofijo JIT koncepta nabave mora podjetje prenesti na 

dobavitelje in mora zagotavljati dobavo, ki jo poslovanje zahteva. Velika prednost koncepta 

JIT je tudi napoved nabave za eno leto, torej pogajanja potekajo enkrat letno. Dobavitelji so 

prisiljeni zniţevati stroške, povečevati produktivnost, kar vse skupaj pomeni niţjo ceno 

nabavnega materiala za naslednje obdobje. Ob tem pa se zniţa tudi strošek zaradi manjših 

zalog in zaradi ukinitve vhodnega preverjanja materiala. Razlike med klasično nabavo in 

nabavo pri konceptu JIT proizvodnje prikazuje preglednica 5.  
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Preglednica 5: Tradicionalni in JIT koncept nabave  

Nabavne dejavnosti Tradicionalni pristop JIT koncept 

Izbira dobavitelja Najmanj dva dobavitelja, 

deleţe razdelimo glede na 

ceno. 

Običajno en lokalni 

dobavitelj, ki zagotavlja 

pogosto dobavo. 

Pošiljanje naročil Naročilo določa dobavni rok 

in količino. 

Letno naročilo – odpoklici 

materiala glede na potrebe 

proizvodnje. 

Sprememba naročil Dobavni rok in količina se 

velikokrat spremenita v 

zadnjem trenutku. 

Dobavni rok in količina sta 

fiksna – količina se 

uravnava z varnostno 

zalogo. 

Spremljanje dobave Veliko komunikacije za 

preprečevanje morebitne 

zamude pri dobavi. 

Malo komunikacije. 

Zamujanje dobave in 

kakovost nista sprejemljiva. 

Vhodno preverjanje Ob prevzemu materiala se 

pregledujejo vse ali skoraj 

vse pošiljke. 

Na začetku vzorčno 

preverjanje, pozneje 

poslovanje brez preverjanja. 

Dobava se izvede 

neposredno v proces 

proizvodnje. 

Nadzor dobavitelja Odstopanje pri količini 

dobave tudi do deset 

odstotkov. 

Odstopanje v količini ni 

sprejemljivo – cena je 

vnaprej določena. 

Računovodstvo Plačevanje računov na 

podlagi posameznega 

naročila. 

Plačevanje računov se izvaja 

mesečno. 

Vir: van Weele 1998, 193. 

 

Večina podjetij v Evropi izvaja nabavo materiala pri več dobaviteljih, skoraj vedno pa vsaj pri 

dveh (angl. Multisoucing). Taka nabava temelji na strahu pred preveliko odvisnostjo od enega 

dobavitelja. To je tudi glavni vzrok za slabo implementacijo JIT koncepta v Evropi. Japonska 

podjetja takega pristopa do dobave ne odobravajo in ravno preskok v miselnosti je tisto, kar 

omogoča vse naslednje faze implementacije JIT koncepta v podjetju. Prva pogoja za vpeljavo 

koncepta JIT v podjetjih sta izbor enega dobavitelja za posamezni material in discipliniranje 

dobaviteljev. Ob tem pa morajo biti dobavitelji zavezani k prevzemanju odgovornosti za vidik 

kakovosti kot tudi rokov dobave. 

 

Druga teţava pri implementaciji JIT koncepta v podjetja je v poslovnih informacijskih 

sistemih (ERP), ki jih podjetja uporabljajo. Programski paketi (SAP, BaaN) uporabljajo 

planske module MRP (angl. Materials Requirements lanning – MRP) ali MRPII (angl. 

Manufacturing Resource Planning – MRPII), ki predvidevajo napovedi za proizvodnjo v 
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prihodnosti in te napovedi so odvisne od napovedi in naročil naših kupcev. To so torej 

sistemi, ki temeljijo na sistemu potiskanja (angl. Push), JIT pa temelji na sistemu vlečenja 

(angl. Pull) po metodi Kan-ban. Nekatera podjetja se odločijo za integracijo sistema vlečenja 

v module MRP, seveda pa so to projekti, ki zahtevajo veliko energije in časa zaposlenih. 

 

Ključna razlika med metodo Kan-ban in MRP je v tem, da je časovni plan nabave pri MRP 

vnaprej izdelan. Pošiljanje delovnih nalogov v proizvodnjo poteka na osnovi plana MRP, ne 

glede na dejansko stanje v proizvodnji. Tak način dela lahko označimo kot način potiskanja 

materiala v proizvodnjo. Pri uporabi metode Kan-ban pa proizvodnjo in nabavo sproţamo ob 

upoštevanju trenutnega dogajanja v proizvodnji. V tem primeru poraba zaloge v določeni fazi 

proizvodnje sproţi v predhodni fazi nalog za dopolnitev te zaloge (Ljubič 2006, 309). V tem 

primeru govorimo o vlečenju materiala v proizvodnjo. Za oba pristopa so značilne tako dobre 

kot tudi slabe lastnosti.  

 

Osnovni problem MRP izvira iz njegove determinističnosti. MRP bi tako kot vsak drug sistem 

odlično deloval v determinističnem okolju. Ker nobeno okolje ni deterministično, je z 

delovanjem MRP povezanih veliko problemov. MRP ne vključuje nobene tehnike 

zmanjševanja stohastičnosti okolja, kot ga vključuje pristop JIT. MRP torej v svojem 

delovanju predpostavlja tisto, k čemur JIT teţi, to je okolje, v katerem je čim manj 

negotovosti. Pri MRP skušamo probleme negotovosti reševati posredno, npr. z določanjem 

dolgih proizvodnih in dobavnih časov, z upoštevanjem varnostnih zalog in podobno. Namesto 

blaţenja posledic negotovosti je torej tudi pri MRP treba odpravljati temeljne vzroke 

negotovosti (Rusjan 1999, 196). 

3.6    Zaloge in stroški zalog  

 

Klasični način proizvodnje temelji na zalogah surovin, polizdelkov in izdelkov v celotni 

verigi oskrbe. S tem se doseţe varnost poslovanja, saj zaloge preprečujejo zastoje v 

proizvodnji. JIT obravnava zaloge kot zlo, ki prikriva pomanjkljivosti in teţave na drugih 

področjih.  

 

Zalogo lahko razumemo kot neko količino blaga, shranjeno na nekem mestu v podjetju, ki jo 

bomo potrebovali v prihodnosti. Zaloge različnih vrst materiala se pojavljajo v različnih 

oblikah na različnih mestih v logistični verigi in v proizvodnem procesu. Določena raven 

zalog je nujna, kajti dobava in poraba blaga po navadi nista popolnoma usklajeni glede na čas 

in lokacijo. Pomen zalog je večplasten in v fazi proizvajanja zajema blaţenje nihanja porabe 

različnih vrst materiala ter s tem zagotavlja kontinuiteto proizvodnje, blaţi napake zaradi 

neprimernih metod planiranja in odklonov dobavnih količin in rokov (Ljubič 2006, 318; 

Weske 2007, Novak 2007, 219) .  
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3.6.1    Vzroki za zaloge 

 

Ker brez zalog ne more poslovati nobeno podjetje, je neka količina zalog nujna. Ker pa so 

zaloge drage, se srečamo z različnimi pogledi na zaloge. Finančni sektor ţeli poslovati s čim 

manjšimi zalogami, proizvodnja bi si ţelela večje zaloge. Koncept JIT je prispeval k 

zmanjševanju vseh vrst zalog, seveda pa brez določene ravni zalog kljub konceptu JIT ne gre. 

Ko se podjetje odloči za poslovanje z majhnimi zalogami, mora upoštevati naslednje (Kavčič 

2000, 286): 

- koncept JIT proizvodnje ni primeren za vsako proizvodnjo in za vse okoliščine; 

- zaloge obstajajo tudi v JIT proizvodnji, res pa je, da so zelo zmanjšane; 

- nabava ali proizvodnja sestavnih delov je pogosto bolj ekonomična v velikih količinah, 

kar nujno ustvarja zaloge, preden so količine porabljene; 

- upravljanje z zalogami je širša dejavnost kot samo nabava materiala, potrebnega za 

proizvodnjo. 

 

Vzroke za zaloge lahko opredelimo na različne načine, ki pa se med seboj dopolnjujejo in 

povezujejo. Ne glede na vrsto podjetja so zaloge nujnost in brez zalog ni poslovanja. Ker pa 

so zaloge drage, je cilj, da so čim manjše.  

 

Pri zmanjševanju kompleksnosti poslovanja s premazi za široko potrošnjo smo se na začetku 

spraševali ravno o vprašanjih, ki smo jih pravkar omenili. Postavljati koncept poslovanja z 

manjšimi zalogami je v določenih situacijah lahko problematično. Dejansko na eni strani 

zmanjšujemo zaloge embalaţe in gotovih izdelkov, na drugi pa lahko ogroţamo dinamiko 

prodaje pri nenadnih naročilih oziroma pri spremembah naročil. Iz tega razloga bomo koncept 

JIT proizvodnje premazov zasnovali na manjših zalogah embalaţe in gotovih izdelkov, ob 

tem pa moramo pri manjših zalogah zagotavljati nemoteno proizvodnjo in prodajo premazov. 

Ocenjene potrebne količine zalog pri konceptu JIT so predstavljene v empiričnem delu naloge 

pri preverjanju hipoteze H1. 

3.6.2    Vrste zalog  

 

Zaloge lahko razvrščamo na različne načine, kar je odvisno od tega, katero značilnost 

spremljamo. Glede na vidik razlikujemo zaloge (Kofjač 2007, 17) z vidika mesta v 

transformacijskem procesu in funkcij, ki jo na tem mestu opravljajo, z vidika nalog, ki jih 

opravljajo, z vidika velikosti in vidika povpraševanja. 

 

Če ţelimo poznati funkcijo zaloge v procesu, moramo za vsako zalogo v podjetju vedeti, 

zaradi česa je zaloga nastala. Nato lahko sledijo rešitve za zmanjševanje zalog. Z vidika 

funkcije, ki jo opravljajo zaloge, ločimo (Rusjan 1999, 133; Kavčič 2000, 289): 
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- Serijske zaloge. Zaloge nastanejo zaradi nakupa v večjih količinah, kot je treba, glede na 

neposredno povpraševanje. Nakup v večjih količinah je ekonomsko upravičen zaradi 

boljših nabavnih pogojev (niţje cene in rabatov) ter niţjih stroškov logistike in 

administracije na enoto proizvoda.  

- Sezonske zaloge. Sezonske zaloge so povezane s sezonskim nihanjem v povpraševanju, 

zaradi česar zmogljivost proizvodnje in povpraševanje nista časovno usklajena znotraj 

obdobja planiranja. Za preprečitev zastojev v proizvodnji se podjetja odločajo za 

povečanje zalog v tistih obdobjih, ko proizvodne zmogljivosti presegajo povpraševanje. 

- Varnostne zaloge. Podjetja vzdrţujejo varnostne zaloge zaradi spreminjanja 

povpraševanja, dobavnih rokov in ponudbe dobaviteljev. Te zaloge absorbirajo naključne 

spremembe omenjenih dejavnikov. Čim večje so, tem manjše je tveganje. Če bi bilo 

mogoče predvidevanje o povpraševanju in dobavnih rokih zanesljivo planirati, potreb po 

varnostnih zalogah ne bi bilo. 

- Razbremenilne zaloge oblikujemo, da bi posamezna delovna mesta postala neodvisna od 

dogajanja na drugih delovnih mestih. Razbremenilne zaloge so značilne predvsem za 

montaţne linije.  

- Špekulativne zaloge ustvarjamo predvsem v primeru, ko se na trgu pričakujejo večje 

spremembe. Te so lahko vezane na naraščajoče cene, pričakovano večje povpraševanje po 

materialu ali kake druge dogodke (zaradi politične situacije, naravnih nesreč), ki 

spremenijo ustaljene dobavne poti. 

 

Pri postavitvi temeljne teze in hipoteze H1 smo predvideli povezavo med velikostjo zalog in 

stroški poslovanja. Velikost zalog je pomemben dejavnik pri uvajanju koncepta JIT 

proizvodnje premazov. Vidik velikosti zalog je močno povezan z matičnimi podatki v 

informacijskem sistemu SAP, ki ga uporabljamo v podjetju. Podatki o količini različnih vrst 

zalog neposredno vplivajo na plan MRP in s tega vidika povzročajo večje ali manjše zaloge. Z 

vidika velikosti pa so zaloge naslednje (Kofjač 2007, 18): 

- Varnostna minimalna zaloga, to je najniţja še dopustna zaloga, ki podjetju omogoča 

neprekinjeno delovanje. Višina varnostne zaloge je odvisna od količine, intenzivnosti in 

ritma potrošnje, dobavnega roka stroškov skladiščenja, transporta in razmer na trgu. 

- Maksimalna (največja) zaloga predstavlja količino, nad katero je drţanje materiala na 

zalogi neekonomično. Njena količina je seštevek varnostne in serijske zaloge. Vsaka večja 

prekoračitev te količine nesprejemljivo poveča stroške skladiščenja. 

- Povprečna zaloga je izračunana na podlagi različnega stanja zalog v daljšem časovnem 

obdobju. Povprečna zaloga je uporabljena za izračunavanje stroškov skladiščenja in za 

ugotavljanje koeficienta obračanja zalog. 

- Signalna ali opozorilna zaloga vključuje poleg varnostne zaloge še tisto količino, ki jo 

bomo v povprečju potrošili do prispetja naročenega materiala. Takoj ko se zaloge spustijo 

na raven signalnih zalog, se sproţi novo naročilo. 
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Z vidika povpraševanja pa ločimo (Rusjan 1999, 135): 

- Zaloge neodvisnega povpraševanja. Neodvisno povpraševanje je povpraševanje kupcev 

po dokončanih proizvodih, je torej pod vplivom dejavnikov trga in ni v funkciji kontrole 

same proizvodnje. V podjetjih, ki proizvajajo na zalogo, so zaloge, povezane z 

neodvisnim povpraševanjem, namenjene predvsem zaščiti pred negotovostjo, povezano z 

nepredvideno prodajo proizvodov. 

- Zaloge odvisnega povpraševanja. Zaloge so odvisne od povpraševanja po nekem drugem 

proizvodu. Podjetja jih oblikujejo glede na povpraševanje po proizvodu, od katerega so 

odvisne. To so največkrat surovine, sestavni deli ali sklopi in podobno. 

  3.6.3    Obnavljanje zalog in ekonomična količina naročila  

 

Pri odločitvi za ponovno naročilo in s tem obnovitvi zaloge določenega materiala mora 

podjetje upoštevati vse vrste stroškov, ki jih prinaša nova količina. Upoštevati je treba, da 

nekateri stroški z večjo količino padajo, drugi pa naraščajo. Cilj postavitve modela naročanja 

je zagotoviti najniţje moţne stroške, vezane na zaloge materiala na časovno enoto in na enoto 

proizvoda. Manjša naročila pomenijo manjšo zalogo, a istočasno več dogodkov, večja 

naročila povzročijo večje zaloge, vendar manj naročil. Cilj nabave v podjetjih je poiskati 

ravnovesje med tema dvema nasprotjema in s tem zagotoviti najmanjše skupne stroške, 

vezane na zaloge materiala. To količino imenujemo ekonomična količina naročila (EKN) 

(angl. economic order quantity – EOQ). V empiričnem delu naloge pri računanju stroškov 

proizvodnje (hipoteza H1) smo upoštevali tudi EKN za naročila v proizvodnji za izdelavo 

rinfuznega materiala. V kašnem medsebojnem razmerju so različni stroški in ekonomična 

količina naročanja, prikazuje slika 8. 
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Odvisnost stroškov zalog in stroškov maročanja od velikosti naročila
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Slika 8: Ekonomična količina naročila 

Vir: povzeto po Lysons 2000, 23. 

 

V grafičnem prikazu je EKN pribliţno v presečišču stroškov naročanja in zaloge na enoto. Za 

izračun količine naročila lahko uporabimo Campov obrazec (Potočnik 2002, 135): 

ii Cq

CS
EKN




 0200

 

S – letna poraba v količini, 

C0 – stroški naročanja, 

qi – cena za enoto količine, 

Ci – deleţ stroškov vzdrţevanja zalog. 

 

Za kakšen model optimalne količine naročila se odloči podjetje, pa je odvisno od tega, koliko 

spremenljivk upošteva pri postavitvi modela. Izbira ustreznega modela uravnavanja zalog je v 

največji odvisnosti od vrste povpraševanja. Tako razlikujemo dve vrsti povpraševanja, in sicer 

deterministično in stohastično. Če predpostavimo deterministično povpraševanje, so vsi 

dogodki v prihodnosti obravnavani kot gotovi. V tem primeru lahko natančno predvidevamo 

prihodnje povpraševanje. Če predpostavljamo stohastično povpraševanje, pa upoštevamo 

negotovost, ki je del prihodnjega povpraševanja. V tem primeru obravnavamo povpraševanje 

kot slučajno spremenljivko. Na osnovi teh dveh delitev povpraševanja delimo modele 

uravnavanja zalog v modele z deterministično situacijo ali v modele s stohastično situacijo. 
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Za znano prihodnjo porabo torej v primeru determinističnega modela ekonomične količine 

naročila (EKN) lahko izračune optimalne velikosti naročila izračunamo za tri različne 

situacije:  

- V prodajno skladišče je celotna serija dostavljena naenkrat.  

- Serije v proizvodnji si sledijo v takem zaporedju, da je prejšnja serija ţe prodana, nova pa 

še ni prispela v skladišče. 

- Proizvodi iz serije so sproti, takoj ko so proizvedeni, dostavljeni v prodajno skladišče. 

 

Matematični obrazci za izračun optimalnih količin posamezne serije (in drugih količin) 

temeljijo na predpostavki, da so potrebne količine za proizvodnjo znane, torej da jih je 

mogoče precej natančno določiti. Poleg tega pa deterministični model izhaja iz naslednjih 

predpostavk: povpraševanje je enakomerno in deterministično, ko je sproţeno naročilo v 

velikosti q, se pojavijo stroški naročila K, dobavni odlog za posamezno naročilo je enak nič 

oziroma nam je znan z gotovostjo, ne-zaloţenost s proizvodi ni dovoljena, strošek 

vzdrţevanja enote proizvoda v zalogah na časovno enoto (leto) je enak h, pregledovanje zalog 

je sprotno. To ni vedno tako. Pogosto so npr. natančni stroški vzdrţevanja zalog teţko 

izmerljivi in jih je treba oceniti. Podobno je s stroški priprave tehnologije na novo serijo 

(Kavčič 2000, 264). V literaturi so dostopni prilagojeni matematični obrazci za negotove 

situacije. 

3.6.4    Stroški zalog 

 

Zaloge materiala v skladiščih veţejo velik deleţ celotnih sredstev, njihove obresti pa 

povzročajo stroške. Pri odločitvah o velikosti zalog je treba upoštevati tako stroške, ki s 

povečevanjem obsega zalog naraščajo, prav tako pa tudi stroške, ki s povečevanjem obsega 

zalog padajo (Stock in Lambert 2001, 188).  

 

Stroški, ki naraščajo s povečevanjem obsega zalog (Rusjan 1999, 137; Kavčič 2000, 290): 

- Stroški investiranega kapitala. Pomeni denarna sredstva, potrebna za nabavo materiala 

oziroma vsega drugega, kar ima podjetje na zalogi. V to skupino spadajo stroški obresti, 

kot so zaloge, financirane s tujimi viri, ali pa oportunitetni stroški v primeru financiranja 

zalog z lastnimi sredstvi. Oportunitetni stroški so običajno visoki, od 10 do 25 odstotkov 

vrednosti zalog. 

- Stroški skladiščenja. Mednje spadajo stroški, povezani s prostorom, ki ga zajemajo 

zaloge. To so amortizacija skladiščne zgradbe, stroški vzdrţevanja skladišča, stroški 

ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in čiščenja. V to skupino spadajo tudi plače zaposlenih 

v skladišču in vsi stroški, povezani s skladiščno opremo. 

- Hranjenje zalog. Sem spadajo stroški zavarovanja zalog, stroški zaradi okvare, stroški 

varovanja, stroški manipulacije itd. Stroški vzdrţevanja zalog se računajo na enoto 
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materiala ali na časovno enoto in lahko predstavljajo visoke stroške v razmerju do 

vrednosti zalog. 

 

V večini proizvodnih procesov se uporablja veliko različnih vrst materiala, z različnimi 

lastnostmi in načini vedenja v proizvodnji in na trţišču. Posamezne materialne postavke pa s 

stroškovnega vidika za poslovanje niso enako pomembne. Največji deleţ takega materiala 

potrebujemo le v majhnih količinah, kar je vrednostno majhen deleţ. Materialne postavke 

zalog je smotrno enkrat na leto zdruţiti v tri skupine. To izvedemo z diagramom Pareto (ABC 

analiza), ki je metoda, usmerjena k največjemu vplivu (Logoţar 2004, 85): 

- Material, ki spada v razred A, povzroča pri poslovanju najvišje stroške, kar pomeni, da se 

bodisi uporablja v velikih količinah bodisi je drag ali oboje. Materiala razreda A je 

običajno za od pet do deset odstotkov vsega materiala v podjetju, povezan pa je z od 70 do 

80 odstotki vseh materialnih stroškov. Zaradi tega je za poslovanje podjetja zelo 

pomemben. 

- Material razreda B je v srednji skupini, v katero po navadi spada od 20 do 30 odstotkov 

skupnega števila vsega materiala, ki povzroča od 20 do 30 odstotkov materialnih stroškov. 

Njegova pomembnost za poslovanje podjetja je srednje velika. 

- V razred C spada veliko vseh vrst materiala, in sicer od 50 do 70 odstotkov. Gre za 

material majhne vrednosti, ki pa se uporablja v velikih količinah. Deleţ stroškov njegove 

porabe je le od pet do deset odstotkov skupnih materialnih stroškov.  

 

Razvrstitev materiala v razrede ABC je osnova pri odločanju za koncept JIT. Torej metoda 

ABC omogoča prepoznavanje materiala, s katerim bi podjetje pri konceptu JIT največ 

pridobilo. Ko so podjetja prehajala na koncept JIT, se je pojem stroškov, vezanih na zaloge, 

razširil še za določene reţijske stroške. JIT te stroške obravnava v odvisnosti od obsega zalog, 

zato lahko te stroške zniţujemo, ko zmanjšujemo obseg zalog. V to skupino reţijskih stroškov 

se uvrščajo: 

- Stroški, povezani s slabo kakovostjo. Ko se proizvajajo večje serije, se pojavljajo večje 

zaloge. V primeru slabe kakovosti v seriji to povzroča višje stroške kot v primeru 

proizvodnje v majhnih serijah. 

- Stroški planiranja in kontrole. Pri proizvodnji v velikih serijah se v proizvodnem procesu 

pojavljajo visoke zaloge nedokončane proizvodnje, kar povzroča več teţav pri planiranju. 

Prihaja do višjih stroškov, povezanih s transakcijami zalog ter z evidentiranjem in 

administrativnim vodenjem stanja zalog. 

- Drugi stroški. Večje zaloge oteţujejo poslovanje po FIFO sistemu in same po sebi 

omogočajo moţnost zastaranja zalog. Zastarane zaloge pa povzročajo odpise, ponovne 

predelave in reatestiranje kakovosti, kar povzroča dodatne stroške. 

 

Stroški, ki padajo s povečevanjem obsega zalog, so (Rusjan 1999, 138; Kavčič 2000, 291): 

- Stroški naročanja. Stroški nastajajo zaradi dopolnjevanja zalog pri zunanjih dobaviteljih. 

Čim več je dogodkov dopolnjevanja, tem višji so stroški. Z vsakim naročilom se pojavijo 
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naslednji stroški: stroški obdelovanja naročil v sluţbi nabave in v računovodstvu, stroški, 

povezani s pošiljanjem naročila, stroški transporta, stroški pretovarjanja in drugi logistični 

stroški. Pri računanju stroškov zalog se običajno upoštevajo stroški enega naročila kot 

fiksni stroški. Celotni stroški nabave v določenem obdobju se izrazijo kot funkcija števila 

naročil. 

- Stroški priprave opreme. Stroški se pojavijo vsakič, ko z določeno opremo začnemo 

proizvodnjo kakega novega proizvoda, ki je v proizvodnem programu. Za spremembo je 

treba pripraviti dokumentacijo, nova orodja, nastaviti opremo na nove tehnološke 

parametre itd. K tem stroškom spadajo tudi stroški porabljenega časa delavcev, ki so 

vključeni v pripravo spremembe v proizvodnji. V primerih poskusne proizvodnje ali 

izdelave prototipov se k tem stroškom prištevajo tudi vsi izdelki neustrezne kakovosti. 

Tudi te stroške, enako kot stroške naročanja, upoštevamo kot fiksne stroške. Iz tega 

razloga je ţelja proizvodnje proizvajati čim večje serije in s tem zniţevati stroške priprave 

opreme. 

- Stroški zaradi izčrpanja zalog (angl. stock-out cost). Delimo jih v dve skupini, in sicer na 

stroške, povezane s prekinitvami proizvodnje, in stroške, povezane s slabšanjem ugleda 

podjetja pri kupcih ali z izgubljenimi prodajami. 

 

Stroške, ki izhajajo iz zalog, je teţko natančno izračunati. Praviloma se lahko izvede dobro 

ocenjevanje stroškov, s čimer zagotovimo dobro osnovo za pravilne odločitve o zalogah v 

podjetju. Pri odločitvah o zalogah je treba upoštevati spremenljive stroške (določitev mejnih 

stroškov naročanja in števila enot v zalogi), kar še dodatno oteţuje ocenjevanje stroškov 

zalog. 

  

V empiričnem delu naloge, pri dokazovanju hipoteze H1, bomo izračunali stroške, ki 

nastajajo pri proizvodnji premaznih sredstev pri zdajšnji proizvodnji in pri konceptu JIT 

proizvodnje. Stroške, ki izhajajo iz zalog embalaţe in končnih izdelkov, bomo izračunali po 

formuli (Ljubič 2006, 323): 

 

)( zobz hrcZS   

 

Sz – strošek zaloge letno, v absolutnem znesku, 

Z – količina zaloge materialne postavke,  

cob – obračunska cena obravnavane materialne postavke, 

r – oportunitetni strošek vezave kapitala v zalogo letno, v deleţu odstotka, 

hz – strošek delovanja skladišča za enoto materialne postavke letno, v absolutnem znesku. 
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4     TRŢENJSKI SPLET  

 

V teoriji trţenja se je uveljavila formula 4 P, ki jo imenujemo trţenjski splet (Devetak 1999, 

5; Tidd in Bessant 2009). To je kombinacija različnih trţenjskih spremenljivk, ki jih je treba 

kontrolirati za dosego uspešne prodaje na ciljnem trţišču. Če govorimo o storitvah, se je 

uveljavil trţenjski splet sedmih spremenljivk, na kratko 7 P. Črka P, kot na kratko 

označujemo spremenljivke trţenjskega spleta, izvira iz angleščine. V angleščini se vse 

spremenljivke začnejo na črko P, in sicer: 

- P1 – product (izdelek), 

- P2 – price (cena), 

- P3 – place (prostor, kraj, razpečava), 

- P4 – promotion (promocija, pospeševanje prodaje), 

- P5 – people (ljudje), 

- P6 – processing (procesiranje, izvajanje), 

- P7 – physical evidences (fizični dokazi). 

 

 
 

Slika 9: Trţenjski splet 

Vir: Devetak 1999, 5. 

 

Podjetje mora v sklopu trţenjskih aktivnosti pravočasno oblikovati kakovosten in 

konkurenčen trţenjski splet. Ob oblikovanju spleta je pomembno upoštevati spremembe na 

trţišču ob stalnem spremljanju konkurence.  
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Prve trţenjske usmeritve so se pojavile ţe v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Praksa trţenja 

je bila najprej uvedena v podjetjih, ki so na trgu nastopala z izdelki široke potrošnje. V 

naslednjih letih se je trţenjsko razmišljanje razširilo in tako je tudi storitvena dejavnost 

prevzela trţenjske metode (Egan 2001; Solomon idr. 2006).  

 

Osnovni trţenjski pristop temelji na dejstvu, da preučujemo, spremljamo in raziskujemo 

druţbene potrebe, zlasti plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in 

proizvajamo proizvode in storitve, ki jih lahko ponudimo oziroma prodamo potrošnikom, pri 

katerih smo ugotovili konkretne potrebe in povpraševanje. S tem smo zadovoljili plačilno 

sposobno povpraševanje ter ustvarili ustrezen dobiček in razširjeno reprodukcijo (Devetak 

1999, 2; Grönroos 2000, 20). V današnjem času je trţenje čedalje zapletenejše. Glavni izzivi 

so razdrobljenost, zasičenost trgov in poplava novosti, ki vsak dan prihajajo na trg (Kotler 

1996; Lace 1988). Hitre spremembe, vse večja prepletenost in negotovost so v obdobju krize 

trţna realnost. Vse to zahteva veliko prilagodljivost v načinu razmišljanja trţnikov in vseh, ki 

so v trţenje vključeni. Trţniki morajo biti prilagodljivi, saj tako razmišljanje prispeva k temu, 

da se strah preobrazi v ukrepanje, teţave pa v odločnost (Kotler 2004, 137). V naslednjem 

razdelku je predstavljen trţenjski splet 4 P, ki je pomemben za trţenje premazov in vsebuje 

sestavine, vključene v anketni raziskavi.  

 
 

Slika 10: Pregled trţenja danes 

Vir: Kotler 2004, 19. 

Trţenje se pojavi v 

podjetjih. 

Trţenje je del 

programa 

poslovnih fakultet. 

Segmentiranje in 

pozicioniranje na 

vseh trgih 

Strokovnjaki na 

področju trţenjskih 

strategij 

Nizki proizvodni 

stroški 

Večja koncentracija 

prodaje 

Manj podjetij    

(tako distributerjev 

kot proizvajalcev) 

Digitalna 

tehnologija 

Internet 

Več medijev 

Potrošniki se 

naučijo hitro 

ugotoviti, kaj jih 

zanima. 

Podjetja, ki ne uvajajo 

novih izdelkov, 

izgubljajo deleţ. 

Ljudje se navadijo 

hitrega nadomeščanja 

izdelkov in 

preizkušanja novosti. 

Vse več novih blagovnih 

znamk na trgih 

Razdrobljeni in zasičeni 

trgi 

Teţje je zbuditi pozornost 

potrošnikov. 

Teţje konkuriranje na trgih 



 40 

4.1    Sestavine trţenjskega spleta 4 P 

 

V tem razdelku so predstavljene sestavine trţenjskega spleta 4 P, saj je ta splet pomemben za 

uspešno prodajo premazov na ciljnih prodajnih trgih. V anketni raziskavi bomo preverjali 

hipoteze H2, H3, H4 in H5, ki vključujejo vse štiri sestavine trţenjskega spleta 4 P. Trţenjski 

splet 4 P obravnava izdelek, ceno, distribucijo in promocijo. Splet predstavlja koncept trţenja, 

ki je bil razvit ţe konec petdesetih let prejšnjega stoletja. Cena je v tem spletu povezana z 

drugimi tremi sestavinami in je v trţenju vedno obravnavana kot del drugih sestavin. Vsaka 

sprememba kakovosti izdelka, načina distribucije ali promocije vpliva na stroške in s tem tudi 

na ceno.  

 4.1.1     Izdelek 

 

Izdelek je vse, kar lahko ponudimo v zamenjavo. Lahko je ideja, storitev, blago ali katera koli 

kombinacija teh treh moţnosti (Dibb idr. 1997, 242). Izdelek je v trţenju osrednji element, 

zaradi tega ima tudi oznako P1. Pri izdelku obravnavamo naslednje dejavnike (Devetak 1999, 

5): kakovost (funkcionalnost), značilnost (velikost, teţo), obliko, barvo, asortiment, embalaţo 

in pakiranje, slog, blagovno znamko, servis, garancijo, imidţ (predočbo, ugled) in dobro ime 

(angl. good will). 

 

Vse te značilnosti izdelka se izrazijo na trgu, saj je potrošnik tisti, ki jih ocenjuje. Zato je 

pomembno, da se z lastnostmi izdelka pribliţamo kupcu. Za izdelek je pomembno, v katerem 

ţivljenjskem ciklu je, in v povezavi s tem je treba spreminjati posamezne lastnosti izdelka ter 

tako najbolj zadovoljiti zahteve kupca. Tudi v naši raziskavi so nas zanimali dejavniki, ki 

vplivajo na nakup premaza in so povezani z lastnostmi, ki jih opredeljuje izdelek. Teoretični 

del v tem razdelku se v empiričnem delu naloge navezuje na postavljeni hipotezi H2 in H5. 

 

Slika 11: Štiri stopnje ţivljenjskega cikala izdelka 

Vir: Potočnik 2002, 193. 
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Ţivljenjski ciklus izdelka se deli na štiri faze, in sicer (Devetak 1999, 60; Potočnik 2002, 193; 

Jefkins 1995, 39): uvajanje izdelka na trg, rast prodaje izdelka, zrelost izdelka, zasičenost trga 

z izdelkom in odmiranje ali upadanje (degeneracija) izdelka. 

- Faza uvajanja: To je obdobje, ko se izdelek vpeljuje na trţišče. V začetnem obdobju je 

glavni cilj doseči prepoznavnost izdelka in lansiranje na čim več prodajnih mest. To je 

obdobje velikega vlaganja v promocijo in distribucijo. V tej fazi so potrošniki neobčutljivi 

za ceno. Če je konkurenca šibka, je mogoče izdelek prodajati po visoki ceni. 

- Faza rasti: V tej fazi začne prodaja izdelka strmo naraščati. Prepoznavnost izdelka se 

povečuje, kupci so dobro obveščeni. V tem obdobju se pričakuje visoka rast dobička. 

Običajno se na trgu pojavi vse močnejša konkurenca, kar povzroči niţanje cen.  

- Faza zrelosti: V tej fazi se doseţe vrh prodaje. Potrošniki dobro poznajo izdelek in 

konkurenca je vse močnejša. Zaradi konkurence začnejo cene padati. V tem obdobju 

proizvajalci poskušajo iskati nove trge. Proizvodnja omogoča največji obseg prodaje in 

tudi največjo rentabilnost. V tej fazi je vlaganje majhno, učinki pa so veliki. To je časovno 

najdaljša faza v ţivljenjskem ciklu izdelka. 

- Faza zasičenosti in faza upadanja: Izdelek postaja manj uspešen tako na trgu kot tudi z 

vidika svoje rentabilnosti. Vse to je posledica zmanjšane prodaje in padanja 

povpraševanja po izdelku. Podjetje ima več moţnosti, običajno pa se odloči med dvema, 

in sicer, ali za ponovno osveţitev izdelka glede na oţje trge ali pa za načrtno opuščanje 

proizvodnje in umikanje izdelka iz prodaje. 

 

Izdelki so različni, zato ni nujno, da gredo vsi skozi vse faze. Odvisno od konkurence in 

razvoja novih izdelkov se ţivljenjski cikel lahko zaključi tudi hitreje. Tudi dolţina 

posameznih faz je različna in odvisna od vrste izdelka ter od trga, kjer se izdelek prodaja. 

Izdelke po namenu uporabe razvrstimo v dve skupini, in sicer na: 

- izdelke široke potrošnje, ki zadovoljujejo vsakodnevne potrebe posameznih potrošnikov 

oziroma gospodinjstev; 

- izdelke za nadaljnjo obdelavo ali izdelke za reprodukcijo, ki jih kupujejo posamezniki, 

podjetja in ustanove z namenom predelave za vgradnjo in proizvodnjo novih izdelkov. 

 

Naslednja je delitev izdelkov glede na trajnost izdelka, in sicer na izdelke: 

- s kratkim rokom trajanja, ki jih porabimo v razmeroma kratkem času; sem spadajo 

prehrana, pijača, kozmetika, čistila itd. Te izdelke potrošniki kupujejo večkrat mesečno. 

- z daljšim rokom trajanja, ki jih kupujemo občasno; sem spadajo oblačila, pohištvo, 

tehnični predmeti, bela tehnika, prevozna sredstva itd. 

 

Ko trţimo izdelke, pa je pomembna razvrstitev izdelkov z vidika procesa nakupovanja. 

Poznamo štiri skupine izdelkov, in sicer: 

- izdelke za vsakdanjo rabo; 

- izdelke, ki se kupujejo po premisleku (v to skupino spadajo premazi);  
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- posebne ali luksuzne izdelke; 

- neiskane izdelke. 

 4.1.2    Cena 

 

Cena je denarni izraz izdelka ali storitve (Kreps 1990; Courcoubetis in Weber 2003). Spada 

med enega najpomembnejših instrumentov marketinga, s katerim odločilno vplivamo na 

strateške usmeritve. Pomembno vpliva na profit, količinski obseg prodaje, trţni deleţ in 

socialni poloţaj potrošnika (Kotler 2004, 471; Monroe 1990). Na oblikovanje cene močno 

vpliva konkurenca na trgu – ponudba in povpraševanje po tem izdelku. Trţna cena se 

običajno oblikuje na več načinov in z upoštevanjem več dejavnikov. Temeljne metode 

oblikovanja cen so prikazane na sliki 12. 

                   
 

                                        

 

Slika 12: Temeljne metode oblikovanja cen        

Vir: Bojnec idr. 2007, 199. 
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verigi, kupčeva pričakovanja, konkurenca in regulativa (zakoni in drugi predpisi). 

 

Organizacijski in trţenjski cilji: Cena izdelka mora biti v skladu s cilji in poslanstvom 

proizvajalca na določenem trgu. Če proizvajalec šele pridobiva trţni deleţ na določenem trgu, 
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potem je njegova politika do oblikovanja cene izdelka drugačna, kot če je izdelek na tem trgu 

ţe prepoznaven in dobro prodajan. 

 

Ciljna cena: Običajno si proizvajalci postavijo ciljno ceno, ki jo ţelijo doseči na določenem 

trgu. Kadar proizvajalci ţelijo povečevati trţni deleţ, lahko ceno zniţajo, kar običajno pomeni 

večjo prodajo. Je pa tako početje lahko nevarno, kajti konkurenca lahko naredi enako in s tem 

proizvajalca, ki ima visok trţni deleţ, postavi v situacijo, ko njegova prodajna cena ne 

pokriva stroškov in s tem ustvarja izgubo. 

 

Stroški: Stroški proizvodnje morajo biti izhodišče za oblikovanje cene. Podjetje lahko začasno 

prodaja izdelke pod stroški proizvodnje, s čimer ustvarja konkurenčno prednost in istočasno 

dviguje trţni deleţ. Vendar podjetje dolgoročno s tako ceno ne more preţiveti. Celo v 

primeru, kadar ima podjetje velik obseg poslovanja, je prodaja pod stroški proizvodnje zelo 

nevarna. Poleg proizvodnih stroškov je treba upoštevati tudi druge stroške proizvajanja, ki pa 

niso samo stroški tega izdelka, ampak so skupni stroški proizvodnje. 

 

Druge trţne spremenljivke: Druge spremenljivke so tesno povezane. Odločitev o ceni je tesno 

povezana s spremenljivkami, kot so distribucija, reklama in servis kupca. Visoka cena izdelka 

lahko povzroči nizko prodajo, kar lahko privede do manjše proizvodnje in s tem višje cene 

proizvodnje po enoti. Nasprotno pa lahko niţja cena izdelka povzroči večjo proizvodnjo in 

niţanje cene po enoti proizvoda.  

 

Pričakovanja v distribucijski verigi: Ko se oblikuje cena izdelka, mora proizvajalec dobiti 

tudi informacije iz distribucijske verige. Člani distribucijske verige imajo svoja pričakovanja 

glede dobička, ki ga bodo ustvarili s prodajo izdelka. Distribucijska mreţa od proizvajalcev 

običajno pričakuje določen popust na večjo količino prodaje. Poleg tega od proizvajalca 

pričakuje tudi določene aktivnosti, kot so treningi prodajalcev, šolanje serviserjev, 

sodelovanje pri oglaševanju in večkrat tudi pomoč pri vračilu neprodanih artiklov. 

Proizvajalec mora pri oblikovanju cene upoštevati tudi te stroške. 

 

Kupčeva pričakovanja: Naslednji pomemben dejavnik je pričakovanje kupca glede cene 

izdelka, ki ga prodajamo na določenem trgu. Pomembnost cene za kupca ni absolutna, je pa 

od trga do trga in od kupca do kupca lahko različna. Na določenem trgu so lahko kupci 

občutljivejši za ceno, kot pa so na drugem trgu. Cena je običajno pomembnejša kategorija pri 

izdelkih, ki jih kupci kupujejo vsak dan (pri ţivilih in energentih), ni pa tako pomembna pri 

izdelkih, ki se kupujejo občasno (pri tehniki in oblačilih). Za veliko izdelkov imajo kupci 

izdelano lestvico sprejemljivih cen, zato morajo biti proizvajalci pozorni na to, kam uvrščajo 

svoj izdelek. 
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Konkurenca: Proizvajalci morajo poznati cene podobnih izdelkov, ki jih na določenem trgu 

ponuja konkurenca. To ne pomeni, da morajo podjetja vedno prilagajati svojo ceno glede na 

ceno konkurence, vendar je zaţeleno, da je cena nekje blizu. Pri prilagajanju cene je dobro 

vedeti, kako se bo odzvala konkurenca. Mogoče je, da niţanje cen lastnim izdelkom povzroči 

kaj podobnega pri konkurenci, vendar take odločitve podjetja lahko pripeljejo v teţave. Na 

razvitih trgih, kjer ni razvitih monopolov, je zagotovljena zdrava konkurenca in s tem tudi 

pravilna cena za kupca. 

 

Pravni in normativni vidik: Na vsakem trgu morajo proizvajalci upoštevati pravne norme, ki 

veljajo na tem trgu. Drţave s pravnimi sredstvi urejajo trg tako, da z ustreznimi vzvodi (z 

zakonodajo in s pravilniki) nadzorujejo inflacijo in s tem cene. Veliko dejavnosti na 

določenem trgu ima določene cene (telekomunikacije in energenti), s čimer se zagotavlja 

stabilnost velikih trgov, kot je na primer trg EU. Vse drţave znotraj določenega področja 

imajo podobno zakonodajo, s čimer se doseţe visoka zaščita kupcev. 

   4.1.3    Distribucija (razpečava) 

 

Distribucija (v literaturi se pojavlja tudi izraz razpečava) je organiziran prevoz izdelkov po 

prodajnih poteh oziroma po distribucijskih kanalih do prodajnih mest oziroma kupcev. Dibb 

idr. (1997, 341) distribucijo opredeljujejo kot celoto vseh aktivnosti, ki kupcu omogoči nakup 

določenega izdelka v točno določenem kraju ob točno določenem času. Obstaja več različnih 

načinov distribucije izdelkov na trg. Proizvajalci se lahko odločijo za neposredno distribucijo, 

kar pomeni neposredno dostavo do potrošnika. Druga moţnost pa je distribucija po 

posrednikih, ki pa jih je lahko več v verigi. Odločitev za način distribucije izdelka običajno 

vpliva tudi na razvoj trţenjske strategije. Moţne distribucijske poti prikazujeta sliki 13 in 14. 

 

Slika 13: Tipični načini distribucije potrošniških izdelkov 

Vir: Dibb idr. 1997, 347. 
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Slika 14: Tipični načini distribucije industrijskih izdelkov 

Vir: Dibb idr. 1997, 349. 

    4.1.4    Promocija 

 

Promocija oziroma trţno komuniciranje je eden od načinov komuniciranja s kupci izdelkov 

zaradi pospeševanja in povečevanja prodaje. Promocija se izvaja z namenom obveščanja 

morebitnih kupcev o lastnostih izdelka, s čimer vplivamo na laţje in hitrejše odločanje za 

nakup. Promocijo oziroma trţno komuniciranje običajno razčlenimo na štiri področja 

(Devetak 1999, 6): 

- ekonomsko propagando (plačano, vendar ne osebno) oziroma oglaševanje; 

- pospeševanje prodaje (nagradne igre, sejme, demonstracije izdelkov, javne prireditve, 

razstave itd.); 

- osebno prodajo (osebne prodajne predstavitve, prodajna srečanja, telemarketing itd.); 

- odnose z javnostjo. 

 

Na podlagi trţnih informacij obveščamo tako pretekle kot tudi zdajšnje in prihodnje kupce o 

lastnostih ponujenega izdelka ali storitve, da bi dosegli prodajo promoviranega izdelka ali 

storitve. Druga naloga promocije oziroma trţnih komunikacij je tudi povezovanje potrošnikov 

s proizvajalci izdelkov oziroma s ponudniki storitev (Keegan in Schlegelmilch 2001). 

 

V empiričnem delu naloge smo preverjali, katerega načina promocije se kupci premazov 

najbolj spominjajo. Rezultati anketne raziskave, ki so predstavljeni v zaključku naloge, so dali 

odgovor na postavljeno hipotezo H4. 
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4.2    Funkcije embalaţe in z embalaţo povezani stroški  

 

Embalaţa je poleg stroškov proizvodnje drugi pomemben element, ki ga obravnavamo v 

anketni raziskavi, in sicer pri preverjanju temeljne teze in hipoteze H3. Vprašanja številka 3, 

5, 6, 7 in 8 v anketnem vprašalniku se nanašajo na različne vidike embalaţe in njihovega 

vpliva na nakupne odločitve kupcev premazov.  

 

Embalaţa mora zadostiti različnim funkcijam, kar razumemo kot določene cilje, ki so za 

embalaţo lastni. Embalaţa mora biti v skladu s pakiranim izdelkom tako, da so značilnosti 

embalaţe usklajene z značilnostmi izdelka (Cravens in Piercy 2009; Jefkins 1995, 91). Če 

izpolnimo ta kriterij, lahko pričakujemo, da bo embalaţa na ustrezen način ob sprejemljivih 

stroških izpolnjevala vse svoje funkcije. Beseda embalaţa je francoskega izvora (l'emballage). 

V slovenščini zanjo rabimo tudi izraz ovojnina. Najpomembnejše funkcije embalaţe so 

naslednje (Radonjič 2008, 29): 

- Zaščitna funkcija embalaţe zagotavlja varovanje izdelka pred mehanskimi, kemičnimi, 

mikrobiološkimi in atmosferskimi vplivi od njegovega nastanka do njegove uporabe ali 

med njegovo uporabo. Z realizacijo zaščitne funkcije embalaţa ohranja vrednost 

pakiranega izdelka. Če embalaţa ne opravi te funkcije, postanejo druge funkcije 

nepomembne. 

- Distribucijska funkcija embalaţe je osnova za racionalno izrabo skladiščnega prostora in 

istočasno tudi omogoča racionalni transport. Z obliko, dimenzijami, s količino pakiranega 

blaga, s svojimi značilnostmi ter z informacijami mora embalaţa omogočati preprostejši 

in varnejši transport in skladiščenje. Za dosego tega cilja sta pomembni standardizacija in 

tipizacija embalaţe. Pri tem je še posebej pomembna vloga oblike in dimenzije 

transportne embalaţe. 

- Identifikacijsko funkcijo opravlja embalaţa na podlagi značilnosti v obliki in dimenziji ter 

na podlagi uporabljenega materiala. Naslednji elementi so še ime izdelka, naziv 

proizvajalca, zaščitni znak, ilustracije ali slike, besedilo in barvne kombinacije. Embalaţa 

je običajno najpomembnejša, ko se gradi ali ohranja blagovna znamka. Ko pa se izdelek 

srečuje s konkurenco, je ravno embalaţa tista, po kateri se lahko izdelek razlikuje od 

konkurenčnih. 

- Informacijska funkcija embalaţe je pomembna takrat, ko pakirani izdelek pride na 

prodajne police. Ta funkcija je funkcija komunikacije izdelka s kupcem, saj vsebuje 

informacijo o pakiranem izdelku in navodilo za uporabo. Pri podajanju teh informacij je 

pomembno dobro poznavanje tehničnih značilnosti izdelka in tudi predpisov. 

Informacijska funkcija transportne embalaţe pa je pomembna za pravilno rokovanje z 

blagom znotraj logističnih sistemov. Navodila za uporabo morajo vsebovati zakonsko 

predpisane informacije, kot so podatki o sestavi izdelka, datum proizvodnje ali datum 

preteka uporabnosti, navodila za sestavljanje in uporabo, opozorila o škodljivosti itd. 
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- Prodajna funkcija embalaţe omogoča racionalizacijo prodaje, po drugi strani pa naj bi 

kupce spodbujala k nakupu izdelka. Za dosego tega cilja mora biti embalaţa vizualno 

privlačna in oblikovana tako, da pritegne pozornost. Embalaţa je nekakšen nemi 

prodajalec, zato je oblikovanost oziroma videz embalaţe eden najpomembnejših 

dejavnikov, s katerim vplivamo na potrošnikovo pozornost. 

- Tehnološka funkcija pomeni, da embalaţa omogoča racionalno in stroškovno učinkovito 

izvajanje pakiranja izdelka med proizvodnjo. 

- Funkcija praktičnosti embalaţe omogoča preprosto rokovanje z izdelkom, kar pomeni 

preprosto zlaganje, hranjenje, odpiranje, zapiranje itd. 

- Okoljska funkcija embalaţe je zelo pomembna. Od te pričakujemo, da zagotavlja čim 

manjše obremenjevanje okolja v fazi proizvodnje embalaţe in tudi potem, ko smo izdelek 

ţe porabili.  

- Funkcija ekonomičnosti pomeni, da embalaţa zadosti vsem funkcijam ob najniţjih 

moţnih stroških.  

 

Odvisno od vrste izdelka se proizvajalci odločajo za različno realizacijo posameznih funkcij 

embalaţe. Stroški embalaţe lahko v strukturi cene pomenijo zelo različen deleţ, zato je cilj 

proizvajalcev, da so v čim večji meri izpolnjene zahteve embalaţnih funkcij, ob tem pa naj bi 

dosegli čim manjši deleţ stroškov, vezanih na embalaţo in pakiranje. Embalaţa v vsakem 

primeru pomeni strošek za podjetje, toda strošek zaradi slabega pakiranja je lahko veliko 

večji. Tudi pri strošku embalaţe mora podjetje iskati tisto mejo v stroških, ki zagotavlja 

nepoškodovan ali nepokvarjen izdelek, ob tem pa mora zagotoviti ekonomsko korist (Jefkins 

1995, 90).  

 

Stroški embalaţe lahko predstavljajo visok deleţ stroškov v prodajni ceni izdelka. Včasih je 

lahko embalaţa celo draţja, kot je pakirani izdelek vreden. Dopustna višina stroškov 

pakiranja je odvisna od občutljivosti in vrednosti blaga. Čim bolj je blago občutljivo in čim 

višja je njegova vrednost, tem višji so dopustni stroški za embalaţo. Povprečni deleţ 

materialnih stroškov za plastično embalaţo za različne skupine izdelkov prikazuje preglednica 

6. 
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Preglednica 6: Deleţ materialnih stroškov za plastično embalaţo za različne skupine    

izdelkov 
               

Blagovna skupina 

Povprečni materialni 

stroški (v %) 

Kozmetika 7,5 

Čistila 6 

Hrana 5–6 

Barve  in laki 2,5 

Zdravila 2,5–4 

Kemični in tehnični izdelki 2 

Elektronski in elektrotehniški izdelki                                           0,5 
 

Vir: Radonjič 2008, 35. 

 

Izdelke iz skupine barv in lakov za široko potrošnjo lahko razdelimo v dve skupini. V prvi so 

izdelki na vodni osnovi. Ti zahtevajo embalaţo, ki ni nagnjena h koroziji. V tem primeru torej 

pridejo v poštev doze, izdelane iz plastičnih mas, ali kovinske doze, katerih notranjost je 

vernirana (z lakom zaščitena). Ker je razmerje med proizvodnjo premazov na osnovi topil in 

premazov na vodni osnovi še vedno močno na strani topilnih premazov, je večina embalaţe 

za premaze kovinska.  

 

Za embalaţo, ki je uporabljena za pakiranje premazov, je izjemno pomembna zaščitna 

funkcija. Večina premazov na osnovi topil spada med vnetljive snovi, nekateri med njimi tudi 

med lahko vnetljive snovi. Embalaţa mora zagotavljati tesnost doze, ob tem pa zadostno 

obstojnost pred mehanskimi vplivi (udarci, padci), da se prepreči iztekanje premaza v okolje. 

K skupnim stroškom embalaţe pa moramo poleg cene doze s pokrovčkom prišteti še stroške 

kartona, etikete na kartonu, lepila za lepljenje kartona in palete. V celotnih stroških za ves 

embalaţni material, ki se uporabi pri pakiranju premazov, je deleţ stroškov, ki je vezan na 

plastično ali kovinsko dozo, med 70 in 85 odstotki. Kakšni so povprečni stroški vsega 

embalaţnega materiala v odstotkih glede na skupne materialne stroške na enoto izdelka pri 

izdelkih iz skupine premazov, prikazuje preglednica 7.  
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Preglednica 7: Deleţ materialnih stroškov za embalaţo pri izdelkih iz skupine premazov 

za les in kovino 

Vrsta premaza in velikost embalaţe                                        

Povprečni 

materialni  

stroški (v %) 

Vodni premaz v 0,5-litrski plastični dozi 55 

Vodni premaz v  0,75-litrski kovinski dozi 33 

Vodni premaz v litrski plastični dozi 15 

Premaz na osnovi topil v 0,2-litrski kovinski dozi 52 

Premaz na osnovi topil v 0,75-litrski kovinski dozi 18 

Premaz na osnovi topil v litrski kovinski dozi 15 

Premaz na osnovi topil v 2,5-litrski kovinski dozi 8 

 

 

Pri embalaţnem materialu za izdelke iz skupine premazov, ki so v večini primerov vnetljivi in 

okolju nevarni, moramo zagotoviti kakovost, ki zagotavlja zadostno zaščitno funkcijo pri vseh 

stanjih in premikih materiala. Tako mora embalaţa zagotavljati varno interno logistiko, varen 

transport in varno skladiščenje pri distributerjih in varnost na policah v prodajalnah s premazi. 

 

Pri pakiranju izdelkov se lahko zgodi, da z nezadostnim pakiranjem (s slabo zaščitno 

funkcijo) narašča višina škode pri izdelku. V nasprotnem primeru pa lahko s preveliko 

zaščitno funkcijo povečamo stroške preko dejanske potrebe glede na vrsto izdelka. S 

povečevanjem jakosti zaščite blaga se stroški škode najprej počasi, nato pa vse hitreje 

zniţujejo. Če se povečuje stopnja zaščite nad povprečnim vplivom zunanjih dejavnikov, se 

stroški škode še naprej zniţujejo, vendar vse počasneje, in se pribliţujejo ničelni vrednosti. 

Stroški realizacije zaščitnih funkcij embalaţe so v korelaciji z jakostjo zaščitnih značilnosti 

embalaţe, čeprav ta korelacija običajno ni linearna. 
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Stroški

Izvedba pakiranja

Skupni stroški (S)

stroški pakiranja (SP)

stroški škode (SŠ)

Nezadostno pakiranje Prekomerno pakiranje

P_min

 S_min

 S_zg

Legenda:

P_min  - stroški minimalnega pakiranja

S_zg - zgornja meja skupnih stroškov za pakiranje

S_min - spodnja meja skupnih stroškov za pakiranje

 

Slika 15: Odvisnost med stroški glede na kakovost zaščitne funkcije pakiranja 

Vir: Radonjič 2008, 36. 

 

Na sliki 15 je prikazan vpliv nezadostnega oziroma čezmernega pakiranja na stroške pakiranja 

oziroma na skupne stroške. V nekaterih primerih so višji stroški za embalaţo upravičeni, saj 

lahko s tem doseţemo niţje stroške distribucije. Embalaţa je prav tako pomembna pri 

pospeševanju prodaje, zato se morajo stroški za embalaţo preučevati sistemsko. S takim 

pristopom so stroški nabave embalaţnega materiala samo eden od dejavnikov, ki vplivajo na 

embaliranje in pakiranje ter na koncu na deleţ stroškov embalaţe v skupnih materialnih 

stroških izdelka. 

4.3    Komunikacijski elementi embalaţe in njena vloga v procesu nakupa 

 

Iz začetne funkcije embalaţe, ko je namenjena predvsem za zaščito pri transportu, je 

embalaţa z razmahom konkurence in porabništva postala komunikacijski element za 

pospeševanje prodaje. S to vlogo se je iz svoje podrejene vloge, ki jo je imela včasih, 

povzpela na zelo pomembno mesto. Sodobna embalaţa s svojim videzom povečuje vrednost 

blaga, ima pa tudi ključno vlogo pri razlikovanju izdelkov in odločitvi za prvi nakup. Z vidika 

prodajne pozicije izdelka je embalaţa njegov neločljiv del, ki ustvarja celovito podobo o 

izdelku.  
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Radonjič (2008, 30, 31) poudarja pomembno vlogo embalaţe kot komunikacijskega elementa 

za nakupno odločitev: »Embalaţa mora biti vizualno privlačna in oblikovana tako, da pritegne 

kupčevo pozornost. Neposredno mora vplivati na kupčeva čustva in ga spodbuditi k nakupu 

izdelka tako, da vpliva na njegove ţelje, nagnjenja in potrebe.« Pri tem pa embalaţa ne sme 

vplivati samo na načrtovani oziroma slučajni nakup izdelka, ampak mora prispevati k 

ponovnemu nakupu, s tem da na kupca vpliva tako, da ostane zvest isti blagovni znamki. 

Raziskave o vedenju in odzivih potrošnikov so pokazale, da se kupec pred posamezno polico 

v trgovini zadrţuje v povprečju 25 sekund, ob tem pa se pogled na posameznem izdelku 

ustavi povprečno za samo 0,25 sekunde. Kupec se za nakup lahko odloči v trenutku, zato 

mora biti komunikacijski element embalaţe učinkovit, da kupca prepriča v nakup. Izdelki iz 

iste skupine izdelkov so običajno na istih policah, zato imajo sorodni oziroma konkurenčni 

izdelki enake pogoje za uspeh. Prav zaradi tega dejstva je pomembno, da se embalaţa 

razlikuje od konkurence, in to tako, da hitreje vzbudi zaupanje kupca v izdelek.  

 

V empiričnem delu naloge bomo z anketiranjem preverjali hipotezo H3 in ugotavljali vpliv 

videza embalaţe premaza na odločitev o nakupu izdelka. Za izdelke široke potrošnje (v to 

skupino spadajo tudi premazi), ki so v prodajalnah na istih policah skupaj s konkurenčnimi 

premazi, je vloga embalaţe pri odločitvi za nakup še posebej pomembna. Vloga embalaţe pri 

odločitvi za nakup je prikazana v preglednici 8.  

 

Preglednica 8: Vloga embalaţe v nakupnem procesu  

 Vloga embalaţe Rezultat 

1 Ujeti pogled potrošnika in ga obdrţati pozornost 

2 Predstaviti izdelek na prodajnem mestu prepoznavnost 

3 Namigniti potrošniku o koristi uporabe izdelkov zanimanje 

4 Ustvariti pozitivno razliko do podobnih izdelkov zaupanje 

5 Zapeljati ugajanje 

6 Dati značaj izdelku dvig vrednosti 

7 Dati status izdelku ponos 

8 Vzbuditi občutek nakupne vrednosti ugodnost 

9 Končati prodajo nakup 

10 Ugajati potrošniku tudi po nakupu potrjevanje pravilne odločitve 

Vir: Trojer 2009, 12. 

 

Izvirna in zanimiva embalaţa kar kliče po lojalnosti in čustveni navezanosti. Taka embalaţa 

vzbudi pozornost, pridobi zanimanje, ustvari ţeljo, obvešča in pridobi za nakup. Embalaţa je 

eno najpomembnejših sredstev za oblikovanje in ohranjanje identitete blagovne znamke. Še 

zlasti je pomembna, kadar kupci ne morejo prepoznati drobnih razlik med konkurenčnimi 

blagovnimi znamkami. Potrošniku pove, koliko proizvajalec vrednoti svoj izdelek, samega 

sebe in potrošnika, ter vpliva na njegove predstave o blagovni znamki. Embalaţa izţareva in 

pomaga ustvarjati prepoznavnost blagovne znamke, zato mora simbolizirati vrednosti, ki jih 
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ţeli podjetje vsaditi v potrošnikovo zavest. Embalaţa loči blagovno znamko od konkurenčnih 

blagovnih znamk, psihološki učinek pa še dodatno povečata prepoznavnost in ugled blagovne 

znamke (Pearson 1996; De Chernatony 2002). Če je embalaţa izvirna in prepoznavna, je 

odveč tudi vsakršen strah pred posnemanjem tekmecev. Seveda pa velja tudi pri embalaţi 

nameniti nekaj pozornosti njeni zaščiti. Embalaţa ni le nosilec imena, temveč je aktivno 

komunikacijsko sredstvo, ki stoji na prodajni polici in komunicira v procesu nakupnega 

odločanja in tudi po njem. Embalaţa je brezplačno oglaševanje, ki lahko učinkovito posreduje 

identiteto blagovne znamke. Prav zaradi embalaţe se ljudje pogosto odločamo, da bomo 

kupili točno določeno blagovno znamko (Korelc 2010).  
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5     KONCEPT JIT PROIZVODNJE PREMAZNIH SREDSTEV  

 

Kadar razmišljamo o spremembah zdajšnje proizvodnje, hitro naletimo na organizacijske in 

tehnološke ovire. Spremembe bi zahtevale novo organizacijo sluţbe logistike, saj bi se čas za 

odpremo podaljšal za čas, ki bi bil potreben za dodatno etiketiranje embalaţe. Ob tem bi 

morali tehnološko opremiti skladišče gotovih izdelkov s samodejno etiketirko, ki bi 

omogočala etiketiranje prodajne embalaţe z dodatno etiketo. Običajno so hitre ocene, ki 

slonijo samo na osnovi predvidevanj, brez izdelanih izračunov, nepopolne in z napačnimi 

zaključki.  

 

V tej nalogi smo za izhodišče za predlagane spremembe izhajali iz rezultatov opravljene 

raziskave (Aggregata 2009). Ta je pokazala, da je poslovanje v podjetju preveč prepleteno in 

kompleksno, kar povzroča previsoke zaloge na vseh stopnjah proizvodnje. Kot še posebej 

problematično se je pokazalo področje skladiščenja končnih izdelkov, kjer so zaloge 

previsoke, poleg tega pa v podjetju poslujemo s preveč različnimi izdelki. Vsi ti vzroki 

povzročajo dolge čase skladiščenja izdelkov v skladišču in slabo obračanje zalog – koeficient 

obračanja je 2,59 (priloga 11, preglednica 33). Kot moţna sprememba, ki bi večino 

pomanjkljivosti odpravila, se nakazuje koncept JIT proizvodnje, s katerim bi morali doseči 

zmanjšanje zalog embalaţnega materiala in gotovih izdelkov.  

 

V tem poglavju bomo zasnovali enega od moţnih konceptov JIT proizvodnje premazov, na 

osnovi njegovih predpostavk pa bomo v nadaljevanju naloge v empiričnem delu izračunali 

stroške proizvodnje in tako preverili postavljeno hipotezo H1.  

5.1    Vzroki za kompleksnost poslovanja 

 

Pri poslovanju se pojavljata dve vrsti kompleksnosti (Aggregata 2009): kompleksnost, ki 

ustvarja vrednost (angl. Value-adding Complexity), in kompleksnost, ki vrednost zmanjšuje 

oziroma uničuje (angl. Value-destroying Comlexity). Ko ustvarjanje novih proizvodov ni več 

konkurenčna prednost in se zaradi kompleksnosti pojavijo stroški, ki jih trg ne krije s 

prodajno ceno, se kompleksnost, ki ustvarja vrednost, spremeni v kompleksnost, ki vrednost 

uničuje.  

 

Širjenje prodajnih trgov, zahteve kupcev, konkurenca in ţelja po diferenciaciji so ključni 

vzroki, zaradi katerih so se v podjetju razvijali novi izdelki. Razvoj novih izdelkov je potekal 

hitreje, kot so se ukinjali stari. Logična posledica takega poslovanja je naraščanje 

kompleksnosti poslovanja, ki jo je vedno teţje obvladovati in povzroča visoke stroške (Carr in 

Johansson 1995).  
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Alternativa zdajšnji kompleksnosti poslovanja je uvedba koncepta JIT proizvodnje premaznih 

sredstev, ki ga bomo v nadaljevanju naloge zasnovali in ga v empiričnem delu tudi stroškovno 

ovrednotili. 

5.2    Oblikovanje JIT proizvodnega procesa v proizvodnji premazov 

 

V podjetju smo bili v preteklih letih priče stalne rasti količinske proizvodnje, širjenja 

asortimenta izdelkov in širjenja prodajnih trgov. Pri zagotavljanju proizvodnih kapacitet smo 

vedno izbirali rešitve, ki so nadgrajevale trenutno stanje. Tako se je proizvodna filozofija 

proizvodnje premazov ohranila, na drugi starani pa se je povečala kompleksnost poslovanja z 

embalaţo in s končnimi artikli. Vse to je povzročilo višje stroške poslovanja. Primerjava 

proizvodnje pred desetimi leti z današnjo je pokazala, da so vse faze proizvodnje ostale enake, 

očitna razlika pa je v fazi točenja končnega izdelka v prodajno embalaţo. Število različnih 

embalaţ za isti izdelek se je močno povečalo. Število različnih vrst embalaţnega materiala se 

je v preteklih petih letih povečalo za 241 odstotkov. Podatki o številu različnih embalaţ so 

prikazani v prilogi 12 (preglednica 34).  

 

Uvajanje novih vrst embalaţnega materiala v različnih jezikovnih različicah je posledica tako 

notranjih kot tudi zunanjih dejavnikov. Kot notranji dejavnik lahko obravnavamo širjenje 

prodaje v različne drţave. Kot močan zunanji dejavnik pa so k naraščanju števila izdelkov 

veliko prispevale nova zakonodaja in direktive EU o dovoljenih vsebnostih hlapnih 

ogljikovodikov (HOS) v premazih za široko potrošnjo. Na sliki 16 je prikazana razlika med 

proizvodnjo premazov v preteklosti in danes. Pri zasnovi koncepta JIT proizvodnje premazov 

so cilji naslednji: 

- zmanjšanje zaloge končnih izdelkov, ki so posledica jezikovnih različic embalaţe za isti 

izdelek; 

- zmanjšanje števila različnih embalaţ za isto velikost embalaţe; 

- optimiranje EKN (ekonomične količine naročanja) za rinfuzne izdelke (nepakirane). 

 

Pri zasnovi koncepta JIT bomo obravnavali izključno vpliv na zaloge končnih izdelkov in 

vpliv na zaloge embalaţnega materiala. Drugih gradnikov JIT proizvodnje ne bomo 

obravnavali, saj presegajo okvir in obseg naloge. Prav tako ne bomo obravnavali vseh moţnih 

različic in podrazličic vpeljave JIT koncepta (različne pristope pri izboru embalaţe, 

etiketiranje v različnih fazah proizvodnje, različne moţnosti pri pakiranju izdelkov). Za 

analizo stroškov koncepta JIT smo postavili model poslovanja z naslednjimi izhodišči: 

- izdelava količinsko optimalnih šarţ rinfuze; 

- točenje izdelkov v embalaţo blank ali v embalaţo z enotno litografijo; 

- skladiščenje doz v skladišču v skladiščnih boksih;  

- etiketiranje in kartoniranje doz na lokaciji skladišča pred odpremo h kupcu. 
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Proizvodnja v preteklosti Proizvodnja danes

Rinfuzni izdelek

4000 l

Embalaža 2,5 l

Litografija za vse 

prodajne trge

Embalaža 0,75 l

Litografija za vse 

prodajne trge

Embalaža 0,2 l

Litografija za 

vse prodajne 

trge

 

Rinfuzni izdelek

10.000 l

Embalaža 2,5 l

Litografija 

trg 1

Embalaža 2,5 l

Litografija 

trg 2

Embalaža 2,5 l

Litografija 

trg 3

Embalaža 0,75 l

Litografija 

trg 1

Embalaža 0,75 l

Litografija 

trg 2

Embalaža 0,75 l

Litografija 

trg 3

Embalaža 0,2 l

Litografija 

trg 1

Embalaža 0,2 l

Litografija 

trg 2

Embalaža 0,2 l

Litografija 

trg 3

 

Odprema na trga 1 in 2

Odprema neposredno iz 

skladišča

Odprema neposredno iz 

skladišča

Odprema na trg 1

Odprema na trg 2

Skladišče gotovih izdelkov
Skladišče gotovih izdelkov

 

Slika 16: Primerjava proizvodnje premazov v preteklosti in danes 
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Preglednica 9: Razlike med zdajšnjim načinom proizvodnje in konceptom JIT z vidika 

zalog 

Področje Zdajšnji način Koncept JIT 

Embalaţa – doza, 0,2 litra Litografija Doza blank ali enotna 

litografija 

Embalaţa – doza, 0,75 litra Litografija Doza blank ali enotna 

litografija 

Embalaţa – doza, 2,5 litra Litografija Doza blank ali enotna 

litografija 

Velikost serije izdelave 

rinfuznih izdelkov 

(nepakiranih)  

Različne, odvisno od 

načrtovane prodaje. Slaba 

izkoriščenost delovnih 

sredstev, večja količina 

odpadka na enoto izdelka, 

slaba ponovljivost izdelave, 

teţave pri zagotavljanju 

kakovosti. 

Vedno enaka serija, boljša 

izkoriščenost delovnih 

sredstev, boljša ponovljivost 

izdelave in s tem kakovosti.  

Velikost serije pakiranih 

izdelkov 

Različne, odvisno od 

načrtovane prodaje. Veliko 

dela s pripravo polnilnih in 

pakirnih strojev ne glede na 

velikost serije. 

Natanko taka velikost, kot je 

naročil kupec. Linija za 

etiketiranje je namenska, za 

en tip embalaţe, ni izgube 

časa za pripravo linije.  

Zunanji videz izdelka za 

prodajo 

Litografirana doza  Etiketirana doza ali na enotno 

litografirano dozo dodana 

dodatna etiketa 

Količina embalaţe na zalogi Veliko različnih vrst 

embalaţe istega volumna 

stalno na zalogi – velike 

zaloge. Zaloge zasedajo 

veliko skladiščnega 

prostora. 

Samo en tip doze blank 

(enotne litografije) na zalogi. 

Majhne zaloge znotraj 

podjetja, moţnost sprotnega 

odpoklica embalaţe pri 

dobavitelju. 

Količina izdelkov na zalogi Velike zaloge izdelkov. Na 

zalogi so vse jezikovne 

različice izdelkov. Slabo 

obračanje zalog, moţnost 

zastaranih zalog.  

Nizka zaloga izdelka v enotni 

embalaţi 

Etikete za etiketiranje blank 

doz 

Majhna količina različnih 

etiket, majhne zaloge. 

Zaradi majhnih količin in 

majhnih naročil so cene 

etiket visoke. 

Velika količina različnih 

etiket, večje zaloge, 

zagotovitev sprotne dobave 

pri lokalnem tiskarju. Zaradi 

večjih naročil moţnost niţjih 

cen. 

 

Predlagani spremenjeni način proizvodnje – koncept JIT proizvodnje premazov, ki zmanjšuje 

zalogo gotovih izdelkov v skladišču, ob tem pa v fazo odpreme doda novo operacijo – 

etiketiranje pred odpremo, prikazuje slika 17. 
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Koncept JIT-proizvodnje

Rinfuzni izdelek

4000 l

Embalaža 2,5 l

Blank doza

Embalaža 0,75 l

Blank doza

Embalaža 0,2 l

Blank doza

 

Odprema trg 2
Embalaža 2,5 l

Litografija 

trg 2
Embalaža 0,75 l

Litografija 

trg 2

Embalaža 0,2 l

Litografija 

trg 2

Embalaža 0,75 l

Litografija 

trg 1

Embalaža 0,2 l

Litografija 

trg 1Odprema trg 1

Etiketiranje in kartoniranje pred 

odpremo

za določen trg

Odprema trg 3 Embalaža 2,5 l

Litografija 

trg 3
Embalaža 0,75 l

Litografija 

trg 3

Embalaža 0,2 l

Litografija 

trg 3

Skladišče gotovih izdelkov

 
 

Slika 17: JIT koncept proizvodnje premazov 
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6     EMPIRIČNI DEL – STROŠKI PROIZVODNJE IN ANKETNA RAZISKAVA 

 

V tem poglavju predstavljamo rezultate ocene stroškov pri zdajšnji proizvodnji in pri 

konceptu JIT proizvodnje premazov. Z izračuni smo dobili odgovor na postavljeno hipotezo 

H1. Najprej smo preverili, ali bi koncept JIT za proizvodnjo premaznih sredstev za široko 

potrošnjo zmanjšal kompleksnost poslovanja in ali bi se zmanjšale zaloge embalaţe in 

gotovih izdelkov. Preverjali smo, ali bodo posledica JIT proizvodnje niţji stroški poslovanja. 

Nato sledijo rezultati raziskave, ki smo jo izvedli med anketiranjem kupcev premazov. 

Statistična analiza dobljenih rezultatov nam je dala odgovore na postavljene hipoteze H2, H3, 

H4 in H5. Rezultati te raziskave vsebinsko dopolnjujejo prvi del naloge, v katerem smo 

ocenili stroške proizvodnje premazov po konceptu JIT proizvodnje. 

6.1    Model ekonomične količine naročila izdelave nepakiranih izdelkov 

 

Sinergija zniţevanja stroškov proizvodnje bi bila doseţena, ko bi bila tudi proizvodnja 

rinfuznih izdelkov količinsko in časovno optimalna. To pomeni, da bi bile izdelavne količine 

nalogov za rinfuzne izdelke usklajene s konceptom JIT pri vidiku zalog surovin, embalaţe in 

končnih izdelkov. Pri tem naj bi bile izdelavne količine nalogov za rinfuzne izdelke 

prilagojene na količino, ki zagotavlja najboljšo izkoriščenost tehnološke opreme, torej bi 

vedno izdelovali količine po EKN. Na podlagi izračunov v SAP-u (s transakcijo CK11N) smo 

izračunali, da so stroški operacij izdelave rinfuznega materiala zelo visoki pri izdelavnih 

količinah, manjših od 1000 kg (večji od 0,87 EUR/kg) in padajo do stroška 0,21 EUR/kg pri 

izdelavni količini 8000 kg. Stroški operacij na enoto proizvoda so pri manjših izdelavnih 

količinah visoki predvsem zaradi fiksnih stroškov operacij, ki so povezani s posamezno 

izdelavo. Fiksni stroški so v tem primeru stroški kontrole končnega izdelka, stroški medfazne 

kontrole, pripravljalni časi strojev, pripravljalni časi delavcev, pranja tehnološke opreme, 

stroški filtrov in stroški povezani z odpadki. 

 

 Z analizo delovnih nalogov (podatki iz BaaNa za leto 2009) smo ugotovili, da so bile 

izdelavne količine rinfuznega materiala optimalne za 70 odstotkov celotne izdelave, pri 30 

odstotkih delovnih nalogov pa so moţne optimizacije. S temi ukrepi bi se stroški izdelave 

rinfuznega materiala zmanjšali za pribl. 25.000 evrov letno (priloga 8, preglednica 31). V 

nalogi ne obravnavamo vpliva koncepta JIT proizvodnje na zaloge surovin, ki so potrebne za 

izdelavo rinfuznega materiala. Obravnava tega vpliva bi bila preobseţna glede na osnovni cilj 

magistrske naloge. Surovine, ki se uporabljajo za izdelavo izdelkov iz skupine Tessarol, se 

namreč uporabljajo tudi za izdelavo drugih premazov, ki se proizvajajo v podjetju.  
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6.2    Stroški vzdrţevanja zalog embalaţe in izdelkov pri zdajšnji proizvodnji  

 

Podatke o zalogah pri zdajšnjem načinu poslovanja smo pridobili iz poslovnega 

informacijskega sistema BaaN. V nadaljevanju so podane samo vrednosti posameznih 

spremenljivk, ki so pomembne za izračun stroškov. Preglednice, iz katerih so bile povzete 

vrednosti (zaloge, prodaja, vrednosti), so v prilogah (v preglednicah 32 in 33). Preglednice so 

ustrezno prilagojene namenu in obsegu naloge. Za izračune smo uporabili samo podatke za 

embalaţo 0,75 litra, porabljeno za polnjenje izdelkov široke potrošnje za blagovno skupino 

Tessarol.  

 

Stroške, vezane na zalogo gotovih izdelkov Tessarol v embalaţi 0,75 litra, ki izhajajo iz 

zaloge, smo izračunali po naslednji formuli: 

 

)( zobzi hrcZS   

 

Szi = strošek zaloge izdelkov Tessarol letno, v absolutnem znesku, 

Z = količina zaloge materialne postavke,  

cob = obračunska cena obravnavane materialne postavke, 

r = oportunitetni strošek vezave kapitala v zalogo letno, v deleţu odstotka, 

hz = strošek delovanja skladišča za enoto materialne postavke letno, v absolutnem znesku, 

Z = 197.287 kg             (priloga 11, preglednica 33), 

cob = 2,324 EUR/kg      (priloga 11, preglednica 33), 

r = 0,05                         (za izračun upoštevana petodstotna obrestna mera), 

hz 
 
= 0,146 EUR/kg       (izračun – priloga 2). 

 

 

)/146,005,0/324,2(287.197 kgEURkgEURkgS zi   

Szi = 51.728 EUR  

 

Skupni letni stroški skladiščenja in vezave sredstev za obdobje pripisa obresti (eno leto) za 

skupino izdelkov Tessarol znašajo 51.728 evrov. 

 

Izračunajmo še strošek zaloge embalaţe 0,75 litra pri zdajšnjem načinu proizvodnje. 

)( zobze hrcZS   

 

Sze = strošek zaloge embalaţe 0,75 litra letno, v absolutnem znesku, 

Z = količina zaloge materialne postavke,  

cob = obračunska cena obravnavane materialne postavke, 

r = oportunitetni strošek vezave kapitala v zalogo letno, v deleţu odstotka, 

hz = strošek delovanja skladišča za enoto materialne postavke letno, v absolutnem znesku. 
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Z = 184.319 kosov         (priloga 9, preglednica 32), 

cob= 0,256 EUR/kos       (priloga 9, preglednica 32), 

r = 0,05                           (za izračun upoštevana petodstotna obrestna mera), 

hz = 0,0279 EUR/kos      (izračun – priloga 3). 

 

)/0279,005,0/256,0(319.184 kosEURkosEURkosovSze   

Sze = 7502 EUR 

 

Skupni letni stroški skladiščenja in vezave sredstev za obdobje pripisa obresti (eno leto) za 

embalaţo 0,75 litra iz skupine Tessarol znašajo 7502 evra. 

 

Skupne stroške skladiščenja in vezave sredstev za obdobje enega leta za izdelke Tessarol v 

embalaţi 0,75 litra in prazno embalaţo 0,75 litra za izdelke Tessarol izračunamo tako: 

 

zezizs SSS   

 

Szs = skupni strošek zaloge embalaţe 0,75 litra in izdelkov Tessarol na leto, v absolutnem 

znesku, 

Szi = strošek zaloge izdelkov Tessarol letno, v absolutnem znesku, 

Sze = strošek zaloge embalaţe 0,75 litra letno, v absolutnem znesku. 

 

EUREURSzs 502.7728.51   

Szs = 59.230 EUR 

 

Skupni stroški skladiščenja in vezave sredstev za obdobje enega leta pri zdajšnjem načinu 

proizvodnje, za zaloge embalaţe 0,75 litra za izdelke Tessarol in izdelkov Tessarol v embalaţi 

0,75 litra znašajo 59.230 evrov. 

6.3    Preverjanje hipoteze H1 

 

Hipoteza 1: Koncept JIT za proizvodnjo premaznih sredstev za široko potrošnjo bo zmanjšal 

kompleksnost poslovanja, zmanjšale se bodo zaloge embalaţe in gotovih izdelkov. Posledica 

JIT proizvodnje bodo niţji stroški poslovanja.  

 

Hipotezo smo preverjali v treh korakih. Najprej smo izračunali stroške zdajšnjega načina 

proizvodnje (razdelek 6.2). V drugem koraku smo postavili model proizvodnje premazov po 

konceptu JIT, pri katerem smo obravnavali samo vidik zalog embalaţe in gotovih izdelkov ter 

izračunali stroške poslovanja. V tretjem koraku smo stroške obeh vrst proizvodnje primerjali.  

 

Pri konceptu JIT proizvodnje bi namesto 13 različnih dizajnov litografirane doze 0,75 litra 

nabavljali samo en dizajn prazne doze. Obstajata dve različici, in sicer bela (blank) doza ali 

litografirana doza, na kateri bi ţe bil potiskan osnovni dizajn za obravnavano skupino 
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izdelkov. Iz tega razloga bi se količina praznih doz na zalogi lahko zmanjšala na raven 

enotedenske porabe embalaţe. Ker ţelimo stroškovno optimirati tudi stroške transporta, bi v 

tem primeru doze vedno nabavljali s stoodstotno zasedenostjo transportnega sredstva: en 

tovornjak = 40.000 doz. 

 

Ocenjujemo, da bi proizvodnja nemoteno potekala pri povprečni zalogi embalaţe 50.000 

kosov doz, kar pomeni, da bi bila v skladišču stalna zaloga za točenje pribl. 40.000 kg 

izdelkov iz skupine Tessarol. S tem bi dosegli koeficient obračanja 17 in vezavo v zaloge v 

dnevih, in sicer 21 dni. Stroške skladiščenja in vezave sredstev za obdobje enega leta bomo 

izračunali za dve različici spremenjene embalaţe. 

 

Različica 1 – ocena stroškov: Doza blank z dodatno etiketo po celotnem obodu doze. 

Dodatni materialni strošek zaradi dodatne etikete, ki bi se na belo dozo lepila pred odpremo, 

pa je 0,075 EUR/kos (cena pri naročilu nad 20.000 kosov). 

)( 1. zvobze hrcZS   

 

Z = 50.000 kosov,              

cob.v1 = 0,305 EUR/kos     (bela doze + etiketa: 0,23 EUR+ 0,075 EUR =0,305 EUR), 

r = 0,05                             (za izračun upoštevana petodstotna obrestna mera), 

hz = 0,0279 EUR/kos        (izračun – priloga 3). 

 

)/0279,005,0/305,0(000.50 kosEURkosEURkosovSze   

Sze = 2157,50 EUR 

 

Skupni stroški skladiščenja in vezave sredstev za obdobje enega leta za zaloge embalaţe 0,75 

litra pri uporabi doze blank z dodatno etiketo bi znašali 2157,50 evra. Izračunamo še skupne 

letne stroške: 

 

861.104 kosov * 0,305 EUR/kos + 2,157,50 EUR = 264.794 EUR 

 

Različica 2 – ocena stroškov: Litografirana doza z enotnim dizajnom za celotno skupino 

izdelkov z dodatnim lepljenjem samolepilne etikete na polovico oboda doze. 

 

)( 2. zvobze hrcZS   

 

Z = 50.000 kosov,             

cob.v1= 0,278 EUR/kos      (doza + etiketa: 0,256 EUR+ 0,022 EUR = 0,278 EUR), 

r = 0,05                             (za izračun upoštevana petodstotna obrestna mera), 

hz = 0,0279 EUR/kos        (izračun – priloga 3). 

 

)/0279,005,0/278,0(000.50 kosEURkosEURkosovSze   

Sze = 2090 EUR 
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Skupni stroški skladiščenja in vezave sredstev za obdobje enega leta za zaloge embalaţe 0,75 

litra pri uporabi litografirane doze z dodatno etiketo bi znašali 2090 evrov. Izračunamo še 

skupne letne stroške: 

861.104 kosov * 0,278 EUR/kos + 2090 EUR = 241.477 EUR 

 

Skupni letni nabavni stroški za embalaţo 0,75 litra Tessarol in stroškov skladiščenja:   

Zdajšnja doza:    227.944 EUR  (861.104 * 0,256 + 7502) 

Različica 1:         264.794 EUR  (861.104 * 0,305 + 2157,5)  

Različica 2:         241.477 EUR  (861.104 * 0,278 + 2090) 

 

Pri zalogi gotovih izdelkov moramo upoštevati daljši izdelovalni čas, kar pomeni, da bi pri 

upoštevanju optimalne velikosti izdelave lahko zmanjšali zaloge gotovih izdelkov na količino 

zaloge velikosti ene šarţe za posamezni izdelek. Če izhajamo iz podatkov iz preglednice 27, 

izračunamo, da je minimalna količina gotovih izdelkov v skladišču pribl. 60.000 kg. S tem bi 

dosegli koeficient obračanja 8,53 in vezavo zalog v dnevih – 42 dni. Pri tej zalogi bi imeli 

vezanih sredstev v zalogah izdelkov v višini 148.000 evrov. Za izračun stroškov skladiščenja 

upoštevamo manjšo zalogo izdelkov, kot smo predvideli: 

)( zobzi hrcZS   

 

Z = 60.000 kg,              

cob= 2,324 EUR/kg      (priloga 11, preglednica 33),  

r = 0,05                        (za izračun upoštevana petodstotna obrestna mera), 

hz= 0,146 EUR/kg        (izračun – priloga 2). 

 

)/146,005,0/324,2(000.60 kgEURkgEURkgSzi   

Szi = 15.732 EUR  

 

Skupni letni stroški skladiščenja in vezave sredstev za obdobje pripisa obresti (eno leto) za 

skupino izdelkov Tessarol pri povprečni zalogi 60.000 kg bi bili 15.732 evrov. 

 

Izračunali smo prihranke, ki bi jih imeli z zmanjšanjem zaloge embalaţe, končnih izdelkov in 

optimiranja količine izdelave posamezne šarţe. Pri izračunu smo upoštevali tudi višje stroške 

za nabavo embalaţe zaradi uvedbe dodatne etikete. Vsi rezultati izvedenih izračunov so 

predstavljeni v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Ocena stroškov proizvodnje izdelkov skupine Tessarol pri različicah      

izdelave in skladiščenja 

  1 2 3 

    

Zdajšnji 

način 

poslovanja 

Koncept 

JIT 

(različica 1) 

Koncept 

JIT 

(različica 2) 

Embalaţa cena na enoto (v EUR) 0,256 0,305 0,278 

 povprečno stanje (v kosih) 184.319 50.000 50.000 

 povprečno stanje (v EUR) 47.185 15.250 13.900 

 letna poraba zaloge (v kosih) 861.104 861.104 861.104 

 letni strošek – poraba zaloge (v EUR) 220.443 262.636 239.387 

 koeficient obračanja 4,67 17,22 17,22 

 vezava v dnevih (št. dni) 78 21 21 

  

letni strošek zaradi vezave sredstev v 

zaloge pri petodstotni obrestni meri (v 

EUR) 7502 2157,50 2090 

 

VSI STROŠKI EMBALAŢE – LETNO (V 

EUR) 227.944   264.794 241.477 

     

Gotovi 

izdelki povprečno stanje (v kg) 197.287   60.000 

 povprečno stanje (v EUR) 458.594  148.072 

 letna poraba zaloge (v kg) 512.130  512.130 

 letni strošek – poraba zaloge (v EUR) 1.263.058  1.263.058 

 koeficient obračanja 2,59  8,53 

 vezava v dnevih (št. dni) 141  42 

 

letni strošek zaradi vezave sredstev v 

zaloge pri petodstotni obrestni meri (v 

EUR) 51.728  15.732 

  

VSI STROŠKI IZDELKOV – LETNO (V 

EUR) 1.314.786   1.278.790 

     

Rinfuzni 

material 

prihranek pri optimalnih količinah 

izdelave rinfuznega materiala (v EUR) 0   – 25.000 

 SKUPNI STROŠKI (v EUR) 1.322.288  1.255.880 

 

 

PRIHRANEK (pri konceptu JIT – 

različica 2) (5.412+35.996+25.000-13.533)             52.875 

 

Pri uvedbi koncepta JIT pri poslovanju z embalaţo in gotovimi izdelki in z optimizacijo 

izdelavnih količin rinfuznih izdelkov bi na letni ravni prihranili 52.875 evrov pri embalaţi 

0,75 litra v blagovni skupini Tessarol v primerjavi s stroški zdajšnjega poslovanja. To 

zniţanje stroškov bi pomenilo prihranek v višini 0,103 evra na kilogram končnega izdelka. Pri 

tej oceni moramo upoštevati tudi, da nismo obravnavali dodatnih stroškov, ki pa bi nastali 

zaradi uvedbe dodatne faze dela pred odpremo. V tej fazi bi bilo treba dodatno etiketirati doze 

blank, kar pa bi povzročilo stroške, ki jih v tej analizi nismo obravnavali. 
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Dobljeni rezultati analize stroškov potrjujejo postavljeno hipotezo H1, da bodo zaloge 

embalaţe in gotovih izdelkov pri konceptu JIT proizvodnje premazov vplivali na stroške 

poslovanja, in sicer tako, da bodo stroški poslovanja niţji. Pri postavitvi hipoteze si nismo 

zadali stopnje prihranka v deleţu na skupne stroške, kar pa je s stališča dokončne odločitve 

vsekakor pomembno. Izračunani prihranek v višini petih odstotkov prihranka na celotno 

vrednost in letni promet izdelkov v drobni embalaţi bi bilo treba še dodatno analizirati 

(upoštevati še dodatne vidike JIT proizvodnje, ki jih v tej analizi nismo upoštevali) in nato bi 

sledili končni zaključki. Vsekakor pa lahko potrdimo postavljeno hipotezo H1, da bi koncept 

JIT proizvodnje premazov zmanjšal kompleksnost poslovanja in zniţal stroške poslovanja. 

6.4    Izvedba anketne raziskave in zbiranje podatkov 

 

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom. Vsebina je bila oblikovana na podlagi 

raziskovalnih ciljev in hipotez. Vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj zaprtega tipa in 

demografije. Vprašanja so bila sestavljena za potrebe raziskave za magistrsko nalogo in so 

plod lastne raziskovalne pobude.  

 

Za izvedbo empiričnega dela raziskave je bil izdelan anketni vprašalnik, s katerim smo izvedli 

pilotno anketiranje. Izkazalo se je, da je vprašalnik preobseţen in da so bila določena 

vprašanja dvoumna. Na osnovi pripomb pilotnega anketiranja je bil prvotni vprašalnik 

ustrezno dopolnjen in spremenjen (priloga 1). V juliju 2010 se je začelo anketiranje kupcev 

premazov oziroma morebitnih kupcev premazov v treh prodajalnah (Merkur Ljubljana, 

Merkur Jarše pri Domţalah, SAM Jarše pri Domţalah), kjer so v prodajalnah tudi oddelki s 

premazi. Zaradi izjemno slabega odziva kupcev je anketiranje potekalo do konca avgusta 

2010. V tem času nam je uspelo dobiti 284 izpolnjenih anket. Povzetek poteka raziskave: 

- izdelava anketnega vprašalnika; 

- pilotno anketiranje, s katerim smo pridobili dvanajst izpolnjenih anket; 

- na osnovi pripomb in ugotovitev pri pilotnem anketiranju smo izdelali nov anketni 

vprašalnik; 

- ponovno pilotno anketiranje (osem anket);  

- izvedba manjših popravkov v anketnem vprašalniku ter potrditev končne oblike in vsebine 

anketnega vprašalnika; 

- pridobivanje dovoljenj pri vodstvih trgovin za izvedbo anketiranja znotraj prodajaln 

(osebni kontakt in pisna prošnja, posredovana vodjem);  

- izvedba anketiranja.  

6.4.1    Zanesljivost in veljavnost 

 

Pred izvedbo glavne raziskave smo opravili pilotno testiranje merskih inštrumentov, 

uporabljenih v vprašalniku. Raziskava na preliminarnem vzorcu nam je omogočila testiranje 
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veljavnosti in zanesljivosti danih merskih inštrumentov. Na podlagi rezultatov tega testiranja 

smo pripravili končno različico vprašalnika. 

 

Preden uporabimo vprašalnik in z njim pridobljene podatke, je treba preveriti zanesljivost 

vprašalnika z ustrezno metodo. Zanesljivost anketnega vprašalnika smo dodatno testirali na 

podlagi Cronbahove alfe (angl. Cronbach's α (alpha)). Chronbahova alfa je mera, ki jo 

dobimo s korelacijo vseh spremenljivk, ki merijo neko preučevano spremenljivko in ima 

interval zaupanja od 0 do 1. Pri tem pomeni 0 popolno nezanesljivost anketnega vprašalnika, 

vrednost 1 pa popolno zanesljivost. V našem primeru Cronbahova alfa znaša 0,720 (priloga 

13, preglednica 35) in nam pove, da je anketni vprašalnik zanesljiv.  

 

Raziskava je bila izvedena na razmeroma majhnem in namenskem vzorcu med kupci v 

Sloveniji. Slednje je povezano s časovno in finančno omejitvijo magistrske naloge in 

predstavlja omejitev raziskave. Za posploševanje podatkov na slovensko populacijo bi bilo 

treba ponoviti omenjeno raziskavo na za Slovenijo reprezentativnem vzorcu ljudi. To pomeni, 

da bi bilo treba v raziskavo zajeti več krajev v Sloveniji, pri tem pa paziti na njihovo 

razpršenost po Sloveniji.  

6.4.2    Vzorec 

 

Anketa je bila izvedena v prodajalnah premazov, in sicer v Ljubljani, Domţalah in Jaršah pri 

Domţalah. Podatke smo zbrali v 45 dneh v juliju in avgustu leta 2010. Anketiranje je bilo v 

celoti izvedeno v prodajalnah med naključnimi kupci, ki so bili na oddelku barv in lakov. 

Anketirani so bili naključno povabljeni k raziskavi. Seznanjeni so bili z namenom raziskave, 

v kateri so sodelovali prostovoljno. Vzorec lahko obravnavamo kot namenskega. 

 

V raziskavi je sodelovalo 284 anketiranih, med njimi je bilo 80 odstotkov moških in 20  

odstotkov ţensk. Starostna struktura anketiranih se giblje od 20 do 83 let. Povprečna starost 

anketiranih je 44 let. V raziskavo je bilo zajetih največ ljudi, starih od 30 do 49 let (55  

odstotkov) s končano štiri- ali petletno srednjo šolo (39 odstotkov). Anketirani so povečini 

delavci, zaposleni brez vodilne funkcije (48 odstotkov). Porazdelitev po spolu in starosti je 

posledica naključno izbranega vzorca kupcev izdelkov iz skupine premazov. Izbrani vzorec ni 

reprezentativen za slovensko populacijo, kljub vsemu pa bomo na podlagi pridobljenih 

podatkov lahko orisali stanje v Sloveniji. Za natančnejše podatke in posploševanja je potrebno 

in predlagano ponovno vzorčenje v okviru razširjene vseslovenske raziskave. Drugi 

demografski podatki so zbrani v preglednicah 11 in 12. 
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Preglednica 11: Deskriptivni podatki o starosti udeleţencev 

  N M Me Mo  SD 

  Veljavni Manjkajoči         

Starost  283 1 44,2 42 30 13,36 

 

 

Preglednica 12: Deskriptivni podatki o udeleţencih 

Spol N Veljavni odstotek 

moški 226 79,6 

ţenski 58 20,4 

Starostne skupine     

20–29 36 12,7 

30–39 88 31,1 

40–49 67 23,7 

50 in več 92 32,5 

Zaposlitveni status     

dijak, študent 10 3,5 

delavec (zaposleni brez vodilne funkcije) 135 47,5 

uradnik (zaposlen v javni/drţavni sluţbi, opravlja uradne/pisarniške posle) 22 7,7 

srednji vodilni kader 28 9,9 

višji vodilni kader 10 3,5 

samozaposlen, podjetnik (samostojni podjetnik) 12 4,2 

gospodinja 2 0,7 

kmetovalec 1 0,4 

brezposeln 9 3,2 

upokojen 43 15,1 

brez odgovora 12 4,2 

Izobrazba     

nedokončana ali dokončana osnovna šola 14 4,9 

dveletna ali triletna poklicna srednja šola 70 24,6 

štiriletna ali petletna srednja šola 110 38,7 

visokošolski ali univerzitetni študij 69 24,3 

specializacija, magisterij, doktorat 7 2,5 

brez odgovora 14 4,9 

 

6.5    Rezultati analize posameznih delov 

 

Poglavje z rezultati anketiranja smo razdelili v štiri razdelke. V vsakem izmed njih so 

predstavljeni rezultati analiz, povezanih z v magistrski nalogi zastavljenimi hipotezami.  

 

V prvem razdelku se osredinjamo na lastnosti premazov, ki pomembno vplivajo na njihovo 

prodajo. V drugem razdelku odgovarjamo na vprašanje, ali spremenjeni videz embalaţe kot 

posledica uvedbe JIT proizvodnje vpliva na prodajo premazov široke potrošnje. V tretjem 
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razdelku nas zanima, kateri načini oglaševanja premazov iz široke potrošnje so pri kupcih 

najučinkovitejši. V zadnjem razdelku se osredinjamo na premaz Tessarol in njegovo 

prepoznavnost med kupci izdelkov iz skupine premazov – barve in laki za les in kovino.  

  

Pred preverjanjem hipotez smo na podlagi Kolmogorov-Smirnovega testa preverili, ali so 

spremenljivke normalno porazdeljene. Izkazalo se je, da nobena izmed obravnavanih 

spremenljivk nima normalne porazdelitve. Ta podatek nam bo v pomoč pri izbiri ustreznih 

testov za preverjanje hipotez. 

 

Preden se lotimo preverjanja hipotez, bomo opravili splošen pregled podatkov, in sicer nas 

zanima, kako pogosto anketirani kupujejo izdelke iz skupine premazov, količino kupljenih 

izdelkov in kje običajno poiščejo informacijo o premazu, ki ga nameravajo kupiti. 

 

S slike 18 je razvidno, da večina (64 odstotkov) anketiranih redko nakupuje izdelke iz skupine 

premazov in samo odstotek anketiranih zelo pogosto nakupuje izdelke iz skupine premazov – 

barv in lakov za les in kovino. Sedem odstotkov jih nikoli ne nakupuje izdelkov iz skupine 

premazov. 

 

7

33
31

16

10

3
1

0

10

20

30

40

50

60

1 - Nikoli 2 3 4 5 6 7 - Zelo 
pogosto

64 

 
 

Slika 18: Pogostost nakupovanja izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za les in 

kovino 

 

Iz podatkov o pogostosti nakupovanja izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za les in 

kovino je razvidno, da je v vzorcu 264 (93 odstotkov) kupcev
1
 premazov. Vse analize v 

nadaljevanju so bile opravljene pri kupcih premazov. 

                                                 
1
 Anketirani, ki so na vprašanje o pogostosti nakupovanja izdelkov iz skupine premazov podali oceno vsaj 2 na 

lestvici od 1 – nikoli do 7 – zelo pogosto.  
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Preglednica 13: Deskriptivna statistika za pogostost nakupovanja izdelkov iz skupine 

premazov – barv in lakov za les in kovino 

  N M Me Mo SD 

  Veljavni Manjkajoči         

Pogostnost kupovanja izdelkov iz skupine premazov 
283 1 3 3 2 1,23 

 

Modus je enak 2. To pomeni, da je največ anketiranih odgovarjalo, da redko kupujejo izdelke 

iz skupine premazov.  

 

Preglednica 14: t-test za pogostost nakupovanja izdelkov iz skupine premazov – barv in 

lakov za les in kovino 

Testna vrednost = 4 T 
Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95-odstotna stopnja 

zaupanja za 

aritmetično sredino 

          
Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Pogostost kupovanja izdelkov iz 

skupine premazov –13,655 282 0,000 –1 –1,144 –0,856 

 

t-test pokaţe, da se aritmetična sredina spremenljivke pogostost nakupovanja izdelkov iz 

skupine premazov statistično razlikuje od hipotetičnega povprečja oz. sredinske vrednosti (4). 

Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da anketirani niso pogosti kupci izdelkov iz skupine 

premazov.  

 

Zanimalo pa nas je tudi, kaj (cena, blagovna znamka, priporočila prijateljev) vpliva na 

pogostost kupovanja izdelkov iz skupine premazov pri kupcih. Slednje smo preverjali na 

podlagi multiple regresijske analize. Za pogostost nakupa izdelkov iz skupine premazov so v 

primeru v raziskavo vključenih kupcev pomembni dejavniki cena, lastnost premaza in 

dejstvo, da je premaz proizveden v Sloveniji.  

 

Poleg tega nas je zanimalo, kolikšno količino izdelkov iz skupine premazov so kupci kupili v 

obdobju enega leta. Kupci so v obdobju enega leta v največji meri (72  odstotkov) kupili do 

pet kilogramov izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za les in kovino. Slaba petina 

kupcev je v obdobju enega leta kupila od pet do deset kilogramov premazov, deset  odstotkov 

kupcev pa več kot deset kilogramov izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za les in 

kovino. 
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Slika 19: Količina izdelkov iz skupine premazov, kupljenih v obdobju enega leta 

 

V preglednici 15 je prikazano, koliko izdelkov iz skupine premazov so kupci kupili v obdobju 

enega leta glede na pogostost kupovanja izdelkov iz skupine premazov. Iz preglednice je 

razvidno, da največ kupcev skoraj nikoli ne kupuje izdelkov iz skupine premazov in da 

kupujejo manjšo količino premazov (57 odstotkov jih je kupilo od enega do pet kilogramov). 

Pogostost kupovanja izdelkov tudi ne povzroči velikih razlik pri kupovanju večje količine 

izdelkov (več kot pet kilogramov). 

 

Preglednica 15: Kontingenčna preglednica 

 

Pogostost kupovanja izdelkov iz skupine 

premazov (%) Skupaj          

(%) 
Skoraj nikoli Redko Pogosto 

Količina 

izdelkov iz 

skupine 

premazov 

1–2 kg 35 3  0  38  

2–5 kg 22  10  2  34  

5–10 kg 6  5  8  18  

več kot 10 kg 4  1  5  10  

Skupaj 66  19  15  100  
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Slika 20: Vir informacij o premazu, ki ga kupec namerava kupiti 

 

Sedeminšestdeset odstotkov kupcev običajno informacijo o izdelku (premazu, ki ga ţeli 

kupiti) poišče na dveh ali treh različnih mestih. S slike 20 je razvidno, da se kupci premazov 

za nasvet najraje obrnejo na prodajalca (75 odstotkov) ali preverijo embalaţo premaza (56  

odstotkov), najmanj (11 odstotkov) pa jih informacije išče v strokovnem tiskanem gradivu. 

 

Zanimalo nas je tudi, kaj najbolj vpliva na odločitev o nakupu izdelka iz skupine premazov. 

To smo preverili na podlagi metode multiple regresije, in sicer pri prvem in tretjem vprašanju. 

Rezultati so opisani in predstavljeni v nadaljevanju naloge. 

6.6    Preverjanje hipotez H2, H3, H4 in H5 

 

Hipoteza 2: Na prodajo premazov široke potrošnje (barv in lakov za les in kovino) pomembno 

vplivajo cena izdelka, blagovna znamka, oglaševanje, ekološka naravnanost izdelka in 

njegova kakovost. 

 

S tretjim vprašanjem iz anketnega vprašalnika (Ocenite vpliv posamezne trditve na vašo 

odločitev pri nakupu izdelka iz skupine premazov.) smo poskušali ugotoviti, ali cena izdelka, 

blagovna znamka, oglaševanje, ekološka naravnanost izdelka in njegova kakovost pomembno 

vplivajo na nakup izdelka iz skupine premazov. Udeleţenci v raziskavi so svoje ocene podali 

na podlagi sedemstopenjske lestvice (1 – ne vpliva, 7 – zelo močno vpliva). 
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Preglednica 16: Deskriptivna statistika za tretje vprašanje (Ocenite vpliv posamezne 

trditve na vašo odločitev pri nakupu izdelka iz skupine premazov.) 

  N M Me Mo  SD 

  Veljavni Manjkajoči         

Kakovost izdelka – izdelek ima vse pričakovane lastnosti 264 0 6,2 6 7 1,02 

Dobre izkušnje z izdelkom 262 2 6,1 6 7 1,13 

Lastnosti premaza (hitrost sušenja, vremenska  

obstojnost, izdatnost, dobra aplikacija …) 263 1 5,9 6 7 1,13 

Priporočilo prijateljev, znancev 261 3 5,3 6 6 1,25 

Strokovni nasvet (svetovanje) prodajalca 262 2 5,3 6 6 1,32 

Ekološka naravnanost premaza 261 3 4,7 5 4 1,61 

Dejstvo, da je izdelek proizveden v Sloveniji 264 0 4,6 5 4 1,83 

Velikost embalaţe, npr. 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l … 262 2 4,5 4 4 1,57 

Cena 264 0 4,5 4 4 1,57 

Blagovna znamka 263 1 4,4 4 4 1,59 

Oglaševanje 264 0 3,6 4 4 1,60 

 

Modus je najvišji (7) pri treh postavkah. Na odločitev pri nakupu izdelka iz skupine premazov 

vplivajo lastnosti premaza (hitro sušenje, vremenska obstojnost, izdatnost, dobra aplikacija), 

dobre izkušnje z izdelkom in kakovost izdelka (vse pričakovane lastnosti). Nekoliko manj na 

odločitev pri nakupu vplivata strokovni nasvet prodajalca ter priporočilo prijateljev in 

znancev (Mo = 6). Pri drugih trditvah je najpogostejša ocena 4 (Mo = 4). 

 

Preglednica 17: t-test za vpliv različnih dejavnikov na nakup izdelka 

Testna vrednost = 4 t 
Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95-odstotna 

stopnja zaupanja 

za aritmetično 

sredino 

          
Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Kakovost izdelka – izdelek ima vse  

pričakovane lastnosti 34,467 263 0,000 2,170 2,046 2,294 

Dobre izkušnje z izdelkom 30,172 261 0,000 2,103 1,966 2,240 

Lastnosti premaza (hitrost sušenja, 

vremenska obstojnost, izdatnost, dobra 

aplikacija …) 26,631 262 0,000 1,856 1,718 1,993 

Priporočilo prijateljev, znancev 17,153 260 0,000 1,330 1,177 1,482 

Strokovni nasvet (svetovanje) prodajalca 16,229 261 0,000 1,324 1,164 1,485 

Ekološka naravnanost premaza 7,184 260 0,000 0,716 0,520 0,913 

Dejstvo, da je izdelek proizveden v Sloveniji 5,449 263 0,000 0,614 0,392 0,835 

Velikost embalaţe, npr. 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l … 5,154 261 0,000 0,500 0,309 0,691 

Cena 5,004 263 0,000 0,485 0,294 0,676 

Blagovna znamka 3,923 262 0,000 0,384 0,191 0,577 

Oglaševanje –3,704 263 0,000 –0,364 –0,557 –0,170 

 

t-test pokaţe, da se aritmetična sredina statistično razlikuje od hipotetičnega povprečja oz. 

sredinske vrednosti (4) pri vseh postavkah. Dobljeni rezultati ne omogočajo potrditve 
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hipoteze v celoti. V drugi hipotezi smo namreč trdili, da na prodajo premazov široke potrošnje 

(barv in lakov za les in kovino) pomembno vplivajo cena izdelka, blagovna znamka, 

oglaševanje, ekološka naravnanost izdelka in njegova kakovost. Rezultati raziskave so 

pokazali, da po mnenju kupcev na odločitev o nakupu izdelka iz skupine premazov najbolj 

vpliva kakovost izdelka – izdelek ima vse pričakovane lastnosti. Cena izdelka, blagovna 

znamka, oglaševanje, ekološka naravnanost izdelka ne vplivajo pomembno na odločitev o 

nakupu izdelkov iz skupine premazov. Potrdimo lahko, da na prodajo izdelkov iz skupine 

premazov vpliva kakovost izdelka.  

 

Hipoteza 3: Uvedba JIT proizvodnje za premaze široke potrošnje bi povzročila spremenjen 

videz embalaţe. Zaradi spremenjenega videza embalaţe ne pričakujemo značilnih posledic na 

trţenje izdelkov na slovenskem trgu. Spremenjeni videz embalaţe kot posledica koncepta JIT 

proizvodnje ne bo značilno vplival na prodajo premazov široke potrošnje. Tretjo hipotezo 

smo preverjali na podlagi štirih vprašanj:  

- Peto vprašanje: Kako pomemben se vam zdi videz embalaţe pri nakupu izdelka iz skupine 

premazov? Na podlagi sedemstopenjske lestvice (1 – sploh ni pomemben, 7 – zelo 

pomemben) so anketirani ocenjevali pomembnost videza embalaţe na prodajo premazov 

široke potrošnje.  

- Šesto vprašanje: Ali bi spremenjeni videz embalaţe (namesto litografirane – potiskane 

doze bi bil isti izdelek v dozi z etiketo) za znano blagovno znamko iz skupine premazov 

vplival na vašo odločitev o nakupu tega izdelka? Na podlagi sedemstopenjske lestvice (1 

– ne bi vplival, 7 – zelo bi vplival) so anketirani ocenjevali vpliv spremembe videza 

embalaţe na prodajo premazov široke potrošnje.  

- Sedmo vprašanje: Ali videz embalaţe povezujete s kakovostjo (z dobrimi lastnostmi) 

premaza, ki je v embalaţi? Pri tem vprašanju so anketirani odgovarjali na podlagi 

sedemstopenjske lestvice (1 – ne povezujem, 7 – zelo povezujem) ter ocenjevali povezavo 

med videzom embalaţe in kakovostjo premaza.  

- Z osmim vprašanjem smo preverjali, katera sprememba embalaţe bi najbolj vplivala na 

odločitev o nakupu izdelka. Ocene o vplivu spremembe embalaţe na nakup izdelka so 

podali na podlagi sedemstopenjske lestvice (1 – ne bi vplival, 7 – zelo bi vplival). 

 

Preglednica 18: Deskriptivna statistika 

  N M Me Mo  SD 

  Veljavni Manjkajoči         

Pomembnost videza embalaţe 263 1 3,7 4 5 1,74 

Ali videz embalaţe povezujete s kakovostjo  

(z dobrimi lastnostmi) premaza, ki je v embalaţi? 263 1 3,4 3 4 1,73 

Ali bi spremenjeni videz embalaţe vplival  

na odločitev o nakupu izdelka? 259 5 3,1 3 2 1,65 
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Modus je visok (5) pri postavki pomembnosti videza embalaţe. Pri vprašanju Ali videz 

embalaţe povezujete s kakovostjo premaza, ki je v embalaţi, je modus enak 4, pri vprašanju 

Ali bi spremenjeni videz embalaţe vplival na odločitev o nakupu izdelka, pa je enak 2. 

 

Hipotezo smo preverjali na podlagi t-testa. Pri vseh vprašanjih nas je namreč zanimalo, koliko 

se aritmetična sredina statistično razlikuje od hipotetičnega povprečja oz. sredinske vrednosti 

(v našem primeru je sredinska vrednost enaka 4). 

 

Preglednica 19: t-test za vpliv videza embalaţe na nakup izdelka  

Testna vrednost = 4 t 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95-odstotna stopnja 

zaupanja za 

aritmetično sredino 

          
Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Pomembnost videza embalaţe –2,581 262 0,010 –0,278 –0,489 –0,066 

Ali videz embalaţe povezujete  

s kakovostjo (z dobrimi lastnostmi) 

premaza, ki je v embalaţi? –5,730 262 0,000 –0,612 –0,823 –0,402 

Ali bi spremenjeni videz embalaţe 

vplival na odločitev o nakupu izdelka? –8,322 258 0,000 –0,853 –1,055 –0,651 

 

t-test pokaţe (preglednica 19), da se aritmetična sredina statistično razlikuje od hipotetičnega 

povprečja oz. sredinske vrednosti (4) pri vseh postavkah, in sicer je aritmetična sredina pri 

vseh postavkah niţja od hipotetičnega povprečja. Rezultati nakazujejo, da za kupce videz 

embalaţe ni zelo pomemben dejavnik pri nakupu premaza. Kot smo ugotovili pri preverjanju 

druge hipoteze, je najpomembnejši dejavnik kakovost premaza. Rezultati kaţejo, da kupci 

videza embalaţe ne povezujejo s kakovostjo premaza, ki je v embalaţi. Prav tako ne mislijo, 

da bi spremenjeni videz embalaţe vplival na odločitev o nakupu izdelka iz skupine premazov. 

 

Čeprav smo ugotovili, da videz embalaţe za kupce ni zelo pomemben dejavnik pri nakupu 

premaza, nas zanima, ali obstaja povezava med pomembnostjo videza embalaţe in drugima 

omenjenima spremenljivkama. Na ta način ţelimo preveriti, ali je treba pri spremembi 

embalaţe (prehodu iz litografirane doze na etiketirano) upoštevati povezavo med 

pomembnostjo videza embalaţe in percepcijo o zunanjem videzu embalaţe. 

 

Na podlagi regresijske analize smo preverjali povezavo med pomembnostjo videza embalaţe 

(odvisno spremenljivko) in spremenjenim videzom embalaţe, ki vpliva na odločitev o nakupu 

izdelka (neodvisno spremenljivko); ter povezavo med pomembnostjo videza embalaţe 

(odvisno spremenljivko) in videzom embalaţe v povezavi s kakovostjo premaza, ki je v 

embalaţi. Iz preglednice 20 je razvidno, da obstaja močna povezava med odvisno in 

neodvisno spremenljivko v obeh modelih. Povezava je statistično pomembna. Povedano 

drugače, čim pomembnejši je za kupce videz embalaţe, tem bolj spremenjeni videz embalaţe 
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vpliva na odločitev o nakupu izdelka; in čim pomembnejši je za kupce videz embalaţe, tem 

bolj zunanji videz doze ali etikete povezujejo s kakovostjo premaza v embalaţi. Rezultati 

regresijskih analiz so predstavljeni v preglednici 20 ter v preglednicah od 44 do 49, ki so v 

prilogi 13. 

 

Preglednica 20: Regresijska analiza 

    B SE B  β 

Model 1         

 konstanta 1,22 0,208  

 pomembnost videza embalaţe 0,512 0,05  0* 

     

Model 2         

 konstanta 1,49 0,218  

 pomembnost videza embalaţe 0,51 0,053  0* 

Opomba: Za prvi regresijski model je R
2 
= 0,285, za drugi regresijski model je R

2 
= 0,260 (ps < 0,001). 

*p < 0,05 

 

Povzemimo do zdaj ugotovljene rezultate. Prejšnji so pokazali, da za kupce videz embalaţe 

pri nakupu izdelka iz skupine premazov ni zelo pomemben. Poleg tega smo z regresijsko 

analizo dokazali, da obstaja povezava med pomembnostjo videza embalaţe in spremenjenim 

videzom embalaţe, ki vpliva na odločitev o nakupu izdelka. Ker za naše kupce videz 

embalaţe pri nakupu izdelka iz skupine premazov ni pomemben, tudi spremenjeni videz 

embalaţe ne bo vplival na odločitev o nakupu.  

 

Čeprav smo ţe v hipotezi predpostavljali, da sprememba embalaţe ne bo vplivala na odločitev 

o nakupu izdelka iz skupine premazov, smo anketirane povprašali, katera izmed sprememb bi 

najbolj vplivala na odločitev o nakupu izdelka iz skupine premazov (preglednica 21). 

 

Preglednica 21: Deskriptivna statistika za osmo vprašanje (Katera izmed sprememb 

embalaţe bi najbolj vplivala na vašo odločitev o nakupu izdelka?) 

  N M Me Mo  SD 

  Veljavni Manjkajoči         

Sprememba velikosti embalaţe –  

ukinitev zdajšnje 0,75- in uvedba 0,5-litrske 262 2 3,6 4 4 1,79 

Sprememba dizajna (nov, zastarel) 262 2 3,1 3 4 1,61 

Sprememba ţe znanega dizajna za znano  

blagovno znamko 261 3 3,1 3 4 1,46 

Sprememba nosilne barve dizajna embalaţe 262 2 2,9 3 4 1,49 

Prehod z litografirane (potiskane) doze na  

etiketirano 261 3 2,8 3 1 1,55 

Poleg navodil v slovenščini tudi navodila v jezikih  

vzhodnih in juţnih drţav 261 3 2,4 2 1 1,68 
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Modus je visok (4) pri štirih postavkah (sprememba velikosti embalaţe, sprememba dizajna, 

sprememba ţe znanega dizajna za znano blagovno znamko, vpliv spremembe nosilne barve na 

dizajn embalaţe). Najniţji modus (1) imata postavki prehod z litografirane na etiketirano dozo 

in poleg navodil v slovenščini tudi navodila v jezikih vzhodnih in juţnih drţav. Ţe iz 

deskriptivne statistike je mogoče razbrati, da sprememba z litografirane na etiketirano dozo ne 

prinaša sprememb pri nakupu izdelka. 

 

Preglednica 22: t-test za vpliv različnih sprememb embalaţe na odločitev za nakup 

izdelka  

Testna vrednost = 4 t 
Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95-odstotna 

stopnja zaupanja 

za aritmetično 

sredino 

          
Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Sprememba velikosti embalaţe –  

ukinitev zdajšnje 0,75- in uvedba 0,5-

litrske –3,618 261 0,000 –0,401 –0,619 –0,183 

Sprememba dizajna (nov, zastarel) –8,596 261 0,000 –0,855 –1,051 –0,659 

Sprememba ţe znanega dizajna za 

znano blagovno znamko –10,284 260 0,000 –0,927 –1,105 –0,750 

Sprememba nosilne barve dizajna 

embalaţe –11,896 261 0,000 –1,092 –1,272 –0,911 

Prehod z litografirane (potiskane) doze  

na etiketirano –12,075 260 0,000 –1,161 –1,350 –0,972 

Poleg navodil v slovenščini tudi 

navodila v jezikih vzhodnih in juţnih 

drţav –15,411 260 0,000 –1,605 –1,810 –1,400 

 

Tokrat smo veljavnost deskriptivne statistike preverili na podlagi t-testa (preglednica 22), ki 

pokaţe, da se aritmetična sredina statistično razlikuje od hipotetičnega povprečja oz. 

sredinske vrednosti (4) pri vseh postavkah, in sicer je aritmetična sredina pri vseh postavkah 

niţja od hipotetičnega povprečja. Kupci menijo, da nobena izmed postavk vidno ne vpliva na 

spremembo njihovih nakupnih navad. Še najbolj bi jih zmotila sprememba velikosti embalaţe 

– ukinitev zdajšnje 0,75-litrske in uvedba 0,5-litrske.  

 

Hipoteza 4: Kupci se premazov iz široke potrošnje najbolje spomnijo iz TV oglasov in s 

plakatov jumbo. 

 

Zanimalo nas je, katerih načinov oglaševanja premazov iz široke potrošnje se kupci najbolj 

spomnijo. Četrto hipotezo smo preverjali na podlagi devetega vprašanja (Katerega izmed 

načinov oglaševanja izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za zaščito lesa in kovine se 

spomnite?). Na podlagi sedemstopenjske lestvice (1– Sploh se ne spomnim. 7 – Zelo dobro se 

spomnim.) so anketirani ocenjevali načine oglaševanja premazov iz široke potrošnje, ki se jih 

najbolje spomnijo. 
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Preglednica 23: Deskriptivna statistika za deveto vprašanje (Katerega izmed načinov 

oglaševanja izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za zaščito lesa 

in kovine se spomnite?) 

  N M Me Mo  SD 

  Veljavni Manjkajoči         

TV oglas 264 0 5,5 6 7 1,69 

Plakat jumbo 262 2 4,5 5 5 1,87 

Oglas v dnevnem časopisju 261 3 3,5 3 4 1,76 

Oglas v strokovnih revijah 262 2 3,5 3 1 2,01 

Oglasi na internetnih straneh 260 4 3,1 3 1 1,85 

Oglas v brezplačnikih 261 3 2,9 2 1 1,71 

Oglas v mesečnikih 258 6 2,8 2 1 1,64 

Radijski oglas 262 2 2,7 2 1 1,80 

 

Modus je najvišji (7) pri postavki TV oglas. Modus je visok pri postavkah plakati jumbo (5) 

in oglas v dnevnem časopisju (4). Pri drugih postavkah je modus enak 1, kar kaţe na to, da se 

anketirani teh načinov oglaševanja ne spomnijo.  

 

Preglednica 24: t-test za učinkovitost načina oglaševanja  

Testna vrednost = 4 t 
Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95-odstotna stopnja 

zaupanja za 

aritmetično sredino 

          
Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

TV oglas 14,486 263 0,000 1,508 1,303 1,712 

Plakat jumbo 4,425 261 0,000 0,511 0,284 0,739 

Oglas v dnevnem časopisju –4,532 260 0,000 –0,494 –0,709 –0,279 

Oglas v strokovnih revijah –4,209 261 0,000 –0,523 –0,768 –0,278 

Oglasi na internetnih straneh –7,617 259 0,000 –0,873 –1,099 –0,647 

Oglas v brezplačnikih –10,793 260 0,000 –1,146 –1,355 –0,937 

Oglas v mesečnikih –12,131 257 0,000 –1,240 –1,442 –1,039 

Radijski oglas –11,264 261 0,000 –1,256 –1,475 –1,036 

 

Tudi tokrat je t-test pokazal (preglednica 24), da se aritmetična sredina statistično razlikuje od 

hipotetičnega povprečja oz. sredinske vrednosti (4) pri vseh postavkah. Četrto hipotezo, ki 

pravi, da se kupci premazov iz široke potrošnje najbolje spomnijo iz TV oglasov in s plakatov 

jumbo, lahko potrdimo. Rezultati so namreč pokazali, da se kupci izmed vseh načinov 

oglaševanja izdelkov iz skupine premazov najbolj spomnijo TV oglasov in plakatov jumbo. 

Vsi drugi načini oglaševanja so se izkazali za slabše v primeru oglaševanja izdelkov iz 

skupine premazov. 

 

Hipoteza 5: Premaz Tessarol je prepoznaven. V primerjavi z drugimi konkurenčnimi premazi 

je sprejet kot kakovosten, cenovno ugoden in z moţnostjo izbire veliko barvnih nians. 
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Na podlagi desetega vprašanja (Za konec ocenite še, kakšen se vam zdi Heliosov premaz 

Tessarol v primerjavi s konkurenčnimi premazi.) smo ţeleli od kupcev izvedeti, kakšen se jim 

zdi Heliosov Tessarol premaz v primerjavi s konkurenčnimi premazi. Na podlagi 

sedemstopenjske lestvice (1 – Sploh ne drţi. 7 – Popolnoma drţi.) so kupci primerjali šest 

različnih postavk.  

 

Preglednica 25: Deskriptivna statistika za deseto vprašanje (Za konec ocenite še, kakšen 

se vam zdi Heliosov premaz Tessarol v primerjavi s konkurenčnimi 

premazi.) 

  N M Me Mo  SD 

  Veljavni Manjkajoči         

Velika izbira različnih nians in barv 

premaza 119 145 5,5 6 7 1,32 

Kakovosten premaz 120 144 5,4 5,5 6 1,21 

Premaz, ki se dobro nanaša. 118 146 5,3 6 6 1,34 

Premaz, pakiran v privlačni embalaţi 117 147 5,1 5 6 1,38 

Premaz z dolgo ţivljenjsko dobo 119 145 4,9 5 5 1,37 

Cenovno ugoden premaz 117 147 4,7 5 5 1,40 

 

Modus je najvišji (7) pri postavki velika izbira nians in barv premaza. Modus je visok (6) pri 

treh postavkah (kakovosten premaz, premaz, ki se dobro nanaša, in premaz je pakiran v 

privlačni embalaţi). Pri preostalih dveh postavkah (premaz z dolgo ţivljenjsko dobo in 

cenovno ugoden premaz) je modus enak 5. Deskriptivna statistika kaţe, da je Heliosov 

premaz Tessarol v primerjavi s konkurenčnimi premazi prepoznaven. 

 

Preglednica 26: t-test za prepoznavnosti premaza Tessarol 

Testna vrednost = 4 t 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95-odstotna stopnja 

zaupanja za 

aritmetično sredino 

          

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Velika izbira različnih nians in barv 

premaza 12,288 118 0,000 1,487 1,248 1,727 

Kakovosten premaz 12,860 119 0,000 1,425 1,206 1,644 

Premaz, ki se dobro nanaša. 10,615 117 0,000 1,314 1,068 1,559 

Premaz, pakiran v privlačni embalaţi 8,555 116 0,000 1,094 0,841 1,347 

Premaz z dolgo ţivljenjsko dobo 7,044 118 0,000 0,882 0,634 1,130 

Cenovno ugoden premaz 5,144 116 0,000 0,667 0,410 0,923 

 

Tudi peto hipotezo smo testirali na podlagi t-testa (preglednica 26), ki je pokazal, da se 

aritmetična sredina statistično razlikuje od hipotetičnega povprečja oz. sredinske vrednosti (4) 

pri vseh postavkah. Pete hipoteze, ki pravi, da je premaz Tessarol prepoznaven ter da je v 

primerjavi z drugimi konkurenčnimi premazi sprejet kot kakovosten, cenovno ugoden in 

premaz z moţnostjo izbire veliko nians, ne moremo v celoti potrditi. Rezultati t-testa so 



 78 

pokazali, da kupci Heliosov premaz Tessarol v primerjavi s konkurenčnimi premazi vidijo kot 

premaz z moţnostjo izbire veliko različnih nians in barv ter kot kakovosten premaz, ne pa kot 

cenovno ugodnega.  

 

Peto hipotezo lahko na podlagi analize delno potrdimo. Heliosov premaz Tessarol je v 

primerjavi s konkurenčnim premazom sprejet kot premaz z moţnostjo izbire veliko različnih 

nians in barv ter kot kakovosten premaz. 

6.7    Faktorska analiza  

 

Na podlagi faktorske analize smo ugotavljali, ali obstajajo povezave med večjim številom 

spremenljivk in ali lahko te spremenljivke zdruţimo v manjše število faktorjev. Faktorsko 

analizo smo uporabili za analizo tretjega, osmega in devetega vprašanja v anketi. Z njo smo 

poskušali ugotoviti, ali so med spremenljivkami povezave, ki pomenijo skupne razseţnosti in 

tvorijo manjše število faktorjev.  

 

Faktorska analiza za tretje vprašanje: Ocenite vpliv posamezne trditve na vašo odločitev pri 

nakupu izdelka iz skupine premazov. (Uporabite lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da 

trditev sploh ne drţi, 7 pa, da popolnoma drţi). Podanih je bilo enajst moţnih spremenljivk 

(vplivov), in sicer: cena, blagovna znamka, ekološka naravnanost premaza, oglaševanje, 

strokovni nasvet (svetovanje) prodajalca, lastnosti premaza, priporočilo prijateljev, dobre 

izkušnje z izdelkom, dejstvo, da je izdelek proizveden v Sloveniji, velikost embalaţe in 

kakovost izdelka. 

 

Na podlagi faktorske analize (priloga 13, preglednice 51, 52 in 53) smo postavili model s 

štirimi faktorji. Kriterij za dodelitev spremenljivke v isti faktor je bil izračunani indeks, ki je 

bil večji od 0,4. S štirimi faktorji lahko pojasnimo pribliţno 58 odstotkov celotne variabilnosti 

vplivov na nakup. Prvi faktor vključuje šest spremenljivk, drugi trije pa po eno. Računalnik je 

samodejno zaznal pet faktorjev, vendar v petem ni nobene spremenljivke z indeksom, večjim 

od 0,4, zato upoštevamo le štiri. 
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Preglednica 27: Faktorska analiza za vpliv na odločitev za nakup premaza  

Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 2 3 4 5 

v3_1 ,319 –,065 ,000 ,595 –,169 

v3_2 ,383 ,095 ,272 ,154 ,281 

v3_3 ,490 –,059 ,266 ,051 –,338 

v3_4 ,223 ,681 ,087 ,069 ,275 

v3_5 ,521 ,426 –,245 –,223 –,298 

v3_6 ,595 –,228 ,065 –,008 ,154 

v3_7 ,443 ,145 –,287 ,030 –,039 

v3_8 ,590 –,326 –,245 –,102 ,191 

v3_9 ,188 –,037 ,556 –,251 –,083 

v3_10 ,169 ,093 ,213 –,003 –,032 

v3_11 ,541 –,194 –,062 –,137 ,074 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. Attempted to extract 5 

factors. More than 25 iterations required. (Convergence=,005). 

Extraction was terminated. 

 

Tudi na podlagi diagrama »scree« lahko ocenimo, da ima model štiri dobre faktorje, drugi 

faktorji imajo nizko pojasnjevalno moč, zato jih ni smiselno obravnavati. 

 

Slika 21: Diagram »scree« za faktorsko analizo – vpliv na odločitev za nakup premaza 
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Faktorje lahko opišemo tako: 

- Faktor 1: dobre izkušnje z izdelkom in kakovost izdelka (vključene spremenljivke: 

ekološka naravnanost premaza, strokovni nasvet (svetovanje) prodajalca, lastnosti 

premaza (hitrost sušenja, vremenska obstojnost, izdatnost, dobra aplikacija), priporočilo 

prijateljev, dobre izkušnje z izdelkom, kakovost izdelka - izdelek ima vse pričakovane 

lastnosti). 

- Faktor 2: vpliv reklamiranja (vključena spremenljivka: oglaševanje). 

- Faktor 3: izvor in velikost embalaţe: (vključena spremenljivka: dejstvo, da je izdelek 

proizveden v Sloveniji, in velikost embalaţe, npr. 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l …). 

- Faktor 4: strošek nakupa: (vključena spremenljivka: cena). 

 

Faktorska analiza za osmo vprašanje: Katera izmed sprememb embalaţe bi najbolj vplivala na 

vašo odločitev o nakupu izdelka? Podanih je bilo šest moţnih sprememb, in sicer: sprememba 

dizajna, sprememba ţe znanega dizajna za znano blagovno znamko, sprememba nosilne barve 

dizajna embalaţe, prehod z litografirane (potiskane) doze na etiketirano, poleg navodil v 

slovenščini tudi navodila v jezikih vzhodnih in juţnih drţav, sprememba velikosti embalaţe. 

 

S faktorsko analizo (priloga 13, preglednice 54, 55 in 56) smo preverili, ali lahko spremembe, 

ki si jih anketirani ţelijo, uvrstimo v manjše skupine sprememb. Ugotovili smo (kriterij deleţa 

skupne pojasnjene variance), da faktorska analiza pokaţe en faktor, kar pomeni, da anketirani 

spremembe ne uvrščajo v različne skupine sprememb, ampak jih uvrščajo krovno pod 

spremembe. Ugotovitev lahko potrdimo tudi z diagramom »scree«, kjer vidimo, da je 

pojasnjevalna moč prisotna samo pri enem faktorju, saj z njim pojasnimo pribliţno 56 

odstotkov celotne variabilnosti. Drugi faktorji imajo nizko pojasnjevalno moč, zato jih ni 

smiselno obravnavati. 

 

 Preglednica 28: Faktorska analiza za vpliv spremembe embalaţe pri odločitvi za nakup  

Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 

v8_1 ,839 

v8_2 ,835 

v8_3 ,827 

v8_4 ,766 

v8_5 ,369 

v8_6 ,379 

Extraction Method: Principal 

Axis Factoring. a. 1 factors 

extracted. 5 iterations required. 
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Slika 22: Diagram »scree« za faktorsko analizo - vpliv spremembe embalaţe pri 

odločitvi za nakup 

 

Faktorska analiza za deveto vprašanje: Katerega izmed načinov oglaševanja izdelkov iz 

skupine premazov – barv in lakov za zaščito lesa in kovine se spomnite? Ocenite na podlagi 

sedemstopenjske lestvice (1 – Sploh se ne spomnim. 7 – Zelo dobro se spomnim.), kako dobro 

se spomnite posameznih načinov oglaševanja izdelkov. Podanih je bilo osem načinov 

oglaševanja, in sicer: TV oglas, radijski oglas, oglas v dnevnem časopisju, oglas v 

brezplačnikih, oglas v mesečnikih, oglas v strokovnih revijah, oglasi na internetnih straneh in 

plakat jumbo. 

 

S faktorsko analizo smo ţeleli preveriti, ali anketirani posamezne načine oglaševanja uvrščajo 

v skupine in ali pri tem nastane več skupin načinov oglaševanja. 

 

Na podlagi faktorske analize (priloga 13, preglednice 57, 58 in 59) smo postavili model z 

dvema faktorjema. Z dvema faktorjema lahko pojasnimo pribliţno 50 odstotkov celotne 

variabilnosti. Prvi faktor vključuje pet spremenljivk, drugi faktor pa dve.  
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Preglednica 29: Faktorska analiza za način oglaševanja 

Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 2 

v9_1 ,219 ,376 

v9_2 ,276 –,217 

v9_3 ,582 –,068 

v9_4 ,631 –,042 

v9_5 ,755 –,112 

v9_6 ,584 –,040 

v9_7 ,499 –,060 

v9_8 ,299 ,605 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. Attempted to extract 2 factors. More than 

25 iterations required. (Convergence=,004). 

Extraction was terminated. 

 

 

Slika 23: Diagram »scree« za faktorsko analizo – način oglaševanja 

 

 

Faktorja lahko opišemo tako: 

Faktor 1: časopisno oglaševanje (vključene spremenljivke: oglas v dnevnem časopisju, 

oglas v brezplačnikih, oglas v mesečnikih, oglas v strokovnih revijah, oglasi na 

internetnih straneh). 

- Faktor 2: TV oglasi in plakati jumbo (vključeni spremenljivki: TV oglas, plakat jumo). 
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Faktorska analiza je pokazala, da lahko TV oglas in plakat jumbo uvrstimo v isto skupino, vse 

druge načine oglaševanja pa v drugo skupino. Faktorska analiza potrjuje rezultat, ki smo ga 

ugotovili s t-testom. V primeru oglaševanja barv se kupci spomnijo TV oglasov in plakatov 

jumbo.  

 

Ugotovitev lahko potrdimo tudi z diagramom »scree«, kjer vidimo, da je pojasnjevalna moč 

prisotna samo pri dveh faktorjih. Drugi imajo nizko pojasnjevalno moč, zato jih ni smiselno 

obravnavati. 
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7     OMEJITVE IN MOŢNA PODROČJA ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

 

Raziskava, predstavljena v tem delu, je bila izvedena z omejitvami, ki so posledica časovnih 

in drugih dejavnikov. Za izračune smo uporabili podatke, pridobljene v podjetju, in jih ne 

moremo posplošiti na vsa podjetja, ki proizvajajo premaze za široko potrošnjo.  

 

Za računanje stroškov proizvodnje smo uporabili podatke za leti 2009 in 2010. Če 

upoštevamo, da je bilo leto 2009 krizno, lahko tudi te podatke obravnavamo kot omejitev pri 

raziskavi. Naslednja omejitev je vzorec anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi. Anketiranje 

med kupci premazov je bilo izvedeno na razmeroma majhnem in namenskem vzorcu na 

območju Ljubljane in Domţal. V raziskavi smo pridobili 284 izpolnjenih anket, od katerih jih 

je bilo 264 ustreznih za obdelavo. Med analizo anketnih vprašalnikov smo namreč ugotovili, 

da je vprašalnik izpolnilo tudi sedem odstotkov anketirancev, ki niso kupci premazov. 

Naslednja omejitev je časovni okvir, v katerem smo izvedli raziskavo. Raziskava je bila 

izvedena v juliju in avgustu, ki nista reprezentativna meseca za prodajo premazov za široko 

potrošnjo. V teh dveh mesecih je prodaja manjša kot v spomladanskih mesecih, kar se je 

pokazalo kot ovira pri pridobivanju kupcev za sodelovanje v anketiranju. Slednje je povezano 

s časovno in finančno omejitvijo magistrske naloge in je tudi omejitev raziskave.  

 

Izvedena raziskava, predstavljena v magistrski nalogi, obravnava področje stroškov 

proizvodnje premazov v povezavi s področjem trţenja premazov. Rezultati raziskave so lahko 

dober temelj za nadaljevanje različnih raziskav predvsem na področju trţenja premazov. 

 

Za uspešno prodajo premazov za široko potrošnjo v prihodnosti so moţne raziskave v smeri 

analize in raziskave najboljših prodajnih potencialov glede na tip prodaje. Tu mislimo na 

različen tip prodaje premazov, in sicer specializirane prodajalne, velike prodajne centre ali 

internetno prodajo. Med takim raziskovanjem bi bilo zanimivo raziskati področje prodaje 

premazov v velikih prodajnih centrih in rezultate primerjati s podatki za prodajo v manjših 

prodajalnah premazov. Naslednje moţno področje za prihodnje raziskave pa je vse 

aktualnejše področje internetne prodaje, ki vse hitreje prodira v nakupne navade potrošnikov 

in postaja resna konkurenca trgovinski prodaji. Tudi naša raziskava je pokazala, da skoraj 

polovica zdajšnjih kupcev premazov različne informacije o premazih poišče na internetu. Z 

izvedeno raziskavo smo prispevali nova dognanja na področju proizvodnje in trţenja 

premazov široke potrošnje, s čimer smo določili moţna izhodišča za nadaljevanje oţje 

postavljenih raziskav. 
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8     PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili dognanja, povzeta iz domače in tuje 

literature, in sicer s področja stroškov, koncepta JIT proizvodnje, zalog in trţenja. V 

teoretičnem delu smo teoretične navedbe podkrepili s konkretnimi podatki, ki so bili 

pridobljeni za potrebe empirične raziskave. Na podlagi teoretičnih izhodišč in podatkov, 

pridobljenih v podjetju, smo oblikovali model koncepta JIT proizvodnje premazov in ga tudi 

stroškovno ovrednotili. Empirična raziskava je bila sestavljena iz dveh sklopov, in sicer iz 

prvega dela, kjer smo izračunali in ocenili moţen prihranek pri uvedbi koncepta JIT 

proizvodnje premazov, s čimer smo preverjali osnovno tezo in postavljeno hipotezo H1. V 

nadaljevanju empirične raziskave pa smo izvedli anketno raziskavo in s statističnimi 

metodami dobili rezultate, s katerimi smo preverjali druge štiri hipoteze, postavljene na 

začetku naloge. 

 

Pomemben prispevek k znanosti in stroki predstavljajo rezultati analize o vplivu koncepta JIT 

proizvodnje premazov na stroške poslovanja. Stroški poslovanja se pri uvedbi JIT koncepta 

proizvodnje premazov zmanjšajo za pet odstotkov v primerjavi s stroški pred uvedbo 

koncepta JIT. Ta podatek je lahko izhodišče za naslednje raziskave s področja stroškov 

proizvodnje v premazni industriji ali v sorodni procesni proizvodnji.  

 

Naslednji prispevek k znanosti in stroki pa so rezultati anketne raziskave, s katero smo 

potrdili postavljene hipoteze in poleg tega dodatno ugotovili, da: 

- so kupci premazov večinoma moški; 

- za povprečnega kupca premaza videz embalaţe ni odločilen dejavnik za nakup izdelka; 

- povprečen kupec kupi manj kot pet kilogramov premazov na leto; 

- kupci največ informacij o izdelku dobijo pri prodajalcu; 

- so najbolj opaţene reklame za premaze TV reklame in plakati jumbo. 
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9     SKLEP   

 

Cilj magistrske naloge je bil, v preučevanem podjetju postaviti nov koncept proizvodnje 

premazov za široko potrošnjo, ki bi spremenil zdajšnje poslovanje na področju nabave in 

skladiščenja embalaţe in proizvodnje ter skladiščenja gotovih izdelkov. Novi model bi 

omogočil manjšo kompleksnost poslovanja. Cilj zmanjšanja kompleksnosti je zniţevanje 

stroškov celotnega poslovanja, kar pomeni, da bi morali v načinu dela spremeniti osnovni 

koncept pri polnjenju izdelkov v prodajno embalaţo. Pri tej spremembi je bil naš cilj 

zmanjšanje števila različnih vrst embalaţnega materiala in s tem zmanjšanje količine 

embalaţe na zalogi. Istočasno pa s proizvodnjo ekonomičnih količin (EKN) rinfuznih 

izdelkov zniţamo stroške proizvodnje in posredno zmanjšamo količino zaloge končnih 

izdelkov. Zaradi te spremembe smo pričakovali niţje stroške pri vezavi sredstev v zaloge 

embalaţe in niţje stroške pri vezavi sredstev za izdelke iz skupine premazov Tessarol. Ta 

model smo postavili na izhodiščih koncepta JIT, in sicer samo za vidik obvladovanja zalog.  

 

Premazi, ki se na trţišču trţijo pod blagovno znamko Tessarol, imajo po zadnjih raziskavah 

(GfK – Retail and Technology 2010) največji trţni deleţ med premazi za les in kovino v 

Sloveniji. Naslednji cilj je bil, z anketno raziskavo ugotoviti, kako bi kupci premazov sprejeli 

morebitno spremembo videza embalaţe za skupino izdelkov Tessarol. Če na kratko 

povzamemo rezultate empiričnega dela naloge, ugotovimo, da smo potrdili temeljno tezo in 

postavljene hipoteze. Uvedba koncepta JIT proizvodnje premazov bi stroške proizvodnje 

zniţala. To bi dosegli z zmanjšanjem števila različnih vrst embalaţe, hkrati pa bi zmanjšali 

zaloge končnih izdelkov v skladišču. Drugi del prihrankov bi dosegli z optimiranjem 

izdelavne količine za rinfuzni material. Vsi ukrepi, povezani s konceptom JIT proizvodnje, bi 

zniţali stroške proizvodnje pri v nalogi preučevani skupini izdelkov Tessarol za štiri odstotke 

(52.875 evrov) v primerjavi z zdajšnjimi stroški proizvodnje. Največji del prihrankov bi 

dosegli z zmanjšanjem zaloge gotovih izdelkov. Najmanjši prihranek bi dosegli z zmanjšano 

količino zaloge embalaţnega materiala. Iz vsega navedenega je razvidno, da s temi ukrepi 

lahko zniţamo stroške poslovanja in da so največji prihranki moţni pri spremembi v količinah 

izdelave rinfuznih izdelkov in pri zmanjšanju zaloge gotovih izdelkov. Prihranek, ki ga lahko 

doseţemo z zmanjšano količino zaloge embalaţe in s tem manjšo vezavo sredstev, je izjemno 

majhen in znaša 5.412 evrov. Za dosego prihranka je smiselno izvesti koncept JIT 

proizvodnje premazov na področju ekonomičnih količin izdelave rinfuznih izdelkov in 

količine izdelkov na zalogi. Uvedba koncepta JIT bi bila smiselna ob nadaljevanju količinske 

rasti proizvodnje, saj bi se ob večjih količinah prihranek še povečal. Ocena temelji na 

predpostavki, da so zdajšnja skladišča gotovih izdelkov zasedena od 90 do 100-odstotno čez 

vse leto. Torej bi vsakršno povečanje obsega proizvodnje, ob zdajšnjem konceptu 

obravnavanja zalog gotovih izdelkov, zahtevalo dodatne skladiščne kapacitete.  
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V drugem delu empirične raziskave smo potrdili tudi hipoteze H2, H3, H4 in H5. Poleg 

rezultatov, s katerimi smo potrjevali hipoteze, smo z raziskavo pridobili podatke, na osnovi 

katerih lahko podamo še nekaj dodatnih ugotovitev. Vzorec anketirancev ni bil 

reprezentativen, če gledamo podatek o razmerju kupcev med moškimi in ţenskami, kar 

nakazuje, da večino premazov za široko potrošnjo kupijo moški. Očitno premazi spadajo v 

skupino »moških« izdelkov, tako kot na primer gradbeni material ali ročno orodje. Raziskava 

je pokazala, da videz embalaţe ni pomemben dejavnik, ki odloča o nakupu izdelka. Rezultati 

raziskave kaţejo, da je pri tem najpomembnejši dejavnik kakovost izdelka, torej vse 

pričakovane lastnosti premaza. Prav tako smo ugotovili, da na kupce spremenjeni videz 

embalaţe ne bi vplival pri odločitvi za nakup. Tudi pri vprašanju, katerega izmed načinov 

oglaševanja se kupci najbolje spomnijo, se je izkazalo, da so televizijske reklame najbolj 

opaţene in si jih kupci najbolj zapomnijo. Drugi načini oglaševanja so pri kupcih mnogo manj 

opaţeni. Pri hipotezi H5 pa smo dokazali, kar je bilo ugotovljeno ţe v predhodnih raziskavah 

(GfK – Retail and Technology 2010), in sicer, da so premazi Tessarol na slovenskem trgu 

zelo prepoznavni. Kupci jih dobro poznajo in jih ocenjujejo kot kakovostne, a cenovno 

neugodne.  

 

Za zaključek naloge podajamo še razmišljanje, povezano z našo raziskavo. Pomembnost 

videza embalaţe za uspešno prodajo pri tej raziskavi ni bila statistično dokazana. Čeprav so 

rezultati raziskave pokazali, da videz embalaţe ni pomemben dejavnik pri odločitvi za nakup, 

je bilo med anketiranimi tudi nekaj takih kupcev, ki so navedli, da je zanje videz embalaţe 

zelo pomemben, pomembnost videza pa so ocenili z vrednostjo 6 ali 7 (na lestvici od 1 do 7, 

pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 7 pa, da je zelo pomemben). Izmed 263 

anketirancev je bil videz embalaţe pomemben za 42 kupcev, kar pomeni, da je med kupci 

premazov kar 15,9 odstotka takih, ki jih tudi videz embalaţe prepriča o nakupu (priloga 13, 

preglednica 50). Zaradi takih kupcev pa, čeprav so statistično v manjšini, je pomembno, da je 

embalaţa na polici privlačna, kajti tako zagotovimo, da bodo izdelek kupili tako tisti, za 

katere videz embalaţe ni pomemben, kot tudi tisti manjši del kupcev, za katere je videz 

embalaţe pomemben dejavnik pri odločitvi za nakup. 

 

Sledi še kratek povzetek ugotovitev. Da videza embalaţe ni treba občutno spreminjati, smo 

predvideli ţe v postavitvi koncepta JIT, ko smo obravnavali dve različici spremembe 0,75-

litrske doze. Ţe pri računanju stroškov proizvodnje pri različici doze z enotno litografijo za 

celotno skupino Tessarol z dodatno samolepilno etiketo smo ugotovili, da je ta različica 

stroškovno ugodnejša od različice z uporabo doze blank z dodatno etiketo po celotnem obodu 

doze. Vse te ugotovitve dajejo zelo jasno sliko moţnih izboljšav, ki bodo najbolje vplivale na 

stroške, kar bo zagotovilo uspešno trţenje – brez strahu, da bi sprememba videza doze 

negativno vplivala na prodajo. Cilj, ki smo si ga zastavili v temeljni tezi naloge, bomo v 

podjetju lahko dosegli z uvedbo enotne litografirane doze za skupino izdelkov Tessarol, z 
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izdelavo optimalnih količin rinfuznih izdelkov (EKN) in z uvedbo JIT koncepta proizvodnje 

premazov na področju zalog gotovih izdelkov.  
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Priloga 1 

Pozdravljeni! 

 

Pred vami je anketa o izdelkih iz skupine premazov. V mislih imamo barve in lake za 

zaščito lesa in kovine. Prosimo, da anketo izpolnite v celoti. Izpolnjevanje ankete traja 

pribliţno pet minut. Izpolnjevanje poteka tako, da pri vsakem vprašanju označite eno ali več 

moţnosti, v skladu z navodili za posamezno vprašanje. Podatki, zbrani z anketo, bodo 

uporabljeni pri izdelavi magistrske naloge. Anketa je anonimna. Vsi podatki, zbrani z 

anketo, bodo obravnavani zaupno.  

 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo. 

_____________________________________________________________________________ 
Vsa vprašanja v anketi se nanašajo na vaše nakupne navade in uporabo izdelkov iz 

skupine premazov – barv in lakov za zaščito lesa in kovine. 
 

1. Ocenite, kako pogosto kupujete izdelke iz skupine premazov – barv in lakov za zaščito lesa in 

kovine. Uporabite lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da izdelkov nikoli ne kupujete, 7 pa, da jih 

kupujete zelo pogosto.  

Izdelke iz skupine premazov kupujem (označite en odgovor): 
nikoli      zelo pogosto  

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Ocenite količino izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za les in kovino, ki ste jo kupili v 

obdobju enega leta. Kupili ste (označite en odgovor): 

1.  1–2 kg. 

2.  2–5 kg. 

3.  5–10 kg. 

4.  Več kot 10 kg.  

5.  Izdelkov iz skupine premazov v obdobju zadnjega leta nisem kupoval/-a.   

6.  Ne morem oceniti.   
   
3. Ocenite vpliv posamezne trditve na vašo odločitev pri nakupu izdelka iz skupine premazov. 

Uporabite lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da trditev sploh ne drţi, 7 pa, da popolnoma drţi. 

  Ne   

vpliva 

    Zelo  močno 

vpliva 

  1  2   3   4   5   6   7 

1 Cena 1 2 3 4 5 6 7 

2 Blagovna znamka 1 2 3 4 5 6 7 

3 Ekološka naravnanost premaza 1 2 3 4 5 6 7 

4 Oglaševanje 1 2 3 4 5 6 7 

5 Strokovni nasvet (svetovanje) prodajalca 1 2 3 4 5 6 7 

6 
Lastnosti  premaza (hitrost sušenja, vremenska obstojnost, 

izdatnost, dobra aplikacija …) 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Priporočilo prijateljev, znancev 1 2 3 4 5 6 7 

8 Dobre izkušnje z  izdelkom 1 2 3 4 5 6 7 

9 Dejstvo, da je izdelek proizveden v Sloveniji 1 2 3 4 5 6 7 

10 Velikost embalaţe, npr. 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l … 1 2 3 4 5 6 7 

11 Kakovost izdelka – izdelek ima vse pričakovane lastnosti 1 2 3 4 5 6 7 
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4. Kje običajno poiščete informacije o izdelku – premazu, ki ga nameravate kupiti? (Moţnih je več 

odgovorov.)  

      1. Pri prodajalcu. 

      2. Pri prijateljih. 

      3. Pri strokovnjakih, ki premaze uporabljajo (slikopleskarjih).  

      4. V strokovnih tiskanih medijih (časopisih, revijah). 

      5. V internetu – na straneh proizvajalcev premazov . 

      6. Na embalaţi premaza. 

 

Osredinite se na embalažo, v kateri lahko kupite izdelke iz skupine premazov – barv in 

lakov za zaščito lesa in kovine. 
 

5. Kako pomemben se vam zdi videz embalaže pri nakupu izdelka iz skupine premazov? Ocenite na 

podlagi lestvice od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 7 pa, da je zelo pomemben.  

Sploh ni 

pomemben. 

     Zelo je 

pomemben.  

Ne vem. 

1 2 3 4 5 6 7   

         

 

6. Ali bi spremenjeni videz embalaže (namesto litografirane – potiskane doze bi bil isti izdelek v 

dozi z etiketo) za znano blagovno znamko iz skupine premazov vplival na vašo odločitev o 

nakupu tega izdelka? Za oceno ponovno uporabite sedemstopenjsko lestvico. 
Ne bi 

vplival. 

     Zelo bi 

vplival.  

Ne vem. 

1 2 3 4 5 6 7   

 

 

 

7. Ali videz embalaže povezujete s kakovostjo (z dobrimi lastnostmi) premaza, ki je v embalaži? 
Npr.: za oči lepšo embalaţo povezujete s premazom višje kakovosti. Za oceno ponovno uporabite 

sedemstopenjsko lestvico. 

Ne 

povezujem. 

     Zelo 

povezujem.  

Ne vem. 

1 2 3 4 5 6 7   

 

 

8. Katera izmed sprememb embalaže bi najbolj vplivala na vašo odločitev o nakupu izdelka? 
  Ne bi 

vplival. 

     Zelo bi 

vplival. 

  1  2   3   4   5   6   7 

1 Sprememba dizajna (nov, zastarel) 1 2 3 4 5 6 7 

2 
Sprememba ţe znanega dizajna za znano 

blagovno znamko 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Sprememba nosilne  barve dizajna embalaţe 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Prehod z litografirane (potiskane) na etiketirano 

dozo 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Poleg navodil v slovenščini tudi navodila v jezikih 

vzhodnih in juţnih drţav 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Sprememba velikosti embalaţe – ukinitev 

zdajšnje 0,75- in uvedba 0,5-litrske 
1 2 3 4 5 6 7 
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9. Katerega izmed načinov oglaševanja izdelkov iz skupine premazov – barv in lakov za zaščito 

lesa in kovine se spomnite? Ocenite na podlagi sedemstopenjske lestvice (1 – Sploh se ne spomnim. 7 – 

Zelo dobro se spomnim.), kako dobro se spomnite posameznih načinov oglaševanja izdelkov. 

  Sploh se ne 

spomnim. 

   Zelo dobro se 

spomnim. 

  1  2   3   4   5   6   7 

1 TV-oglas 1 2 3 4 5 6 7 

2 Radijski oglas 1 2 3 4 5 6 7 

3 Oglas v dnevnem časopisju 1 2 3 4 5 6 7 

4 Oglas v brezplačnikih 1 2 3 4 5 6 7 

5 Oglas v mesečnikih 1 2 3 4 5 6 7 

6 Oglas v strokovnih revijah 1 2 3 4 5 6 7 

7 Oglasi na internetnih straneh 1 2 3 4 5 6 7 

8 Plakat jumbo 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

        

 

Če premaza Tessarol ne poznate oziroma ne poznate konkurenčnih premazov, na deseto 

vprašanje ne odgovarjajte. 

 

10. Ocenite še, kakšen se vam zdi Heliosov premaz Tessarol v primerjavi s konkurenčnimi premazi. 
Uporabite lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da trditev sploh ne drţi, in 7, da trditev popolnoma drţi. 

  Sploh ne 

drţi. 

     Popolnoma 

drţi. 

  1  2   3   4   5   6   7 

1 Kakovosten premaz  1 2 3 4 5 6 7 

2 Premaz z dolgo ţivljenjsko dobo 1 2 3 4 5 6 7 

3 Cenovno ugoden premaz. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Premaz, ki se dobro nanaša. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Premaz, pakiran v privlačni embalaţi 1 2 3 4 5 6 7 

6 Velika izbira različnih nians in barv premaza 1 2 3 4 5 6 7 

7 
Drugo – navedite:                                                                                                                                                         

.                                                        
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Odgovorite še na nekaj demografskih vprašanj, ki jih potrebujemo v statistične namene. 

 

Spol:  

1. moški 

2. ţenski 

 

Zaupajte nam letnico rojstva.  

19_________ 

 

Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali redno ali izredno. (Izberite en odgovor.) 

1. nedokončana ali dokončana osnovna šola 

2. dveletna ali triletna poklicna srednja šola 

3. štiriletna ali petletna srednja šola 

4. visokošolski ali univerzitetni študij 

5. specializacija, magisterij, doktorat 

6. brez odgovora 

 

Kakšen je vaš zaposlitveni status v tem trenutku? (Izberite en odgovor.) 

1. dijak, študent 

2. delavec (zaposleni brez vodilne funkcije) 

3. uradnik (zaposlen v javni/drţavni sluţbi, opravlja uradne/pisarniške posle) 

4. srednji vodilni kader 

5. višji vodilni kader 

6. samozaposlen, podjetnik (samostojni podjetnik) 

7. gospodinja 

8. kmetovalec 

9. brezposeln 

10. upokojen 

11. drugo – navedite:                                                                . 

12. brez odgovora 
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Slika 24: Stroški logistike STM 103070 – skladišče gotovih izdelkov; obdobje 1–10 

 
Vir: Helios, SAP transakcija S_E38_98000088 

 

Podatki in izračun: 

Ključ delitve stroškov za 103070: 

-  regalna skladišča: 70 % in 

-  cisterne in skladišča na odprtem: 30 % 

14.000 paletnih mest 

360 kg/paletno mesto 

Skupno kapaciteta regalnega skladiščenja: 5000 ton 

Strošek 1–10: 877.137 EUR 

Ocena stroškov za leto 2010: 1.043.000 EUR 

Ocena stroškov za leto 2010 za regalna skladišča (ključ): 730.000 EUR 

Stroški skladiščenja na enoto za eno leto: 0,146 EUR/kg 
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Slika 25: Stroški logistike STM 103240 – skladišče surovin in embalaţe; obdobje 1–10 

 
Vir: Helios, SAP transakcija S_E38_98000088 

 

Podatki in izračun:  

Ključ delitve stroškov za STM 103240:  

- surovine 80 %,  

- drobna embalaţa 10 % in  

- večja embalaţa 10 %. 

3400 paletnih mest 

1000 kos /paletno mesto 

Skupno kapaciteta regalnega skladiščenja: 3.400.000 kosov 

Strošek 1–10: 801.327 EUR 

Ocena stroškov za leto 2010: 953.000 EUR 

Ocena stroškov za leto 2010 za skladišče drobne embalaţe (ključ): 95.000 EUR 

Stroški skladiščenja na enoto za eno leto: 0,0279 EUR/kos 
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Slika 26: Izračun SSC in variabilnih stroškov za artikel 470463 za količino 6790 kg 

Vir: Helios, SAP transakcija: CK11N 
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Slika 27: Izračun SSC in variabilnih stroškov za artikel 470463 za količino 1000 kg 

Vir: Helios, SAP-transakcija CK11N 
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Slika 28: Litografirana doza 

 

 

 
 

Slika 29: Doza blank, etiketa in etiketirana doza 
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Preglednica 30: Primerjava vrst proizvodnje in njihove značilnosti z oznako značilnosti 

za proizvodnjo premazov 

  Procesna proizvodnja 

  Posamična proizvodnja Serijska proizvodnja Mnoţična proizvodnja 

Proizvod       

Vrsta proizvodov specialni proizvodi 

širok asortiment, 

standardizirani proizvodi, 

moţnost posebnih zahtev 

ozek asortiment, 

standardizirani proizvodi z 

moţnostjo manjših 

sprememb 

      

Izdelki konkurirajo na 

podlagi: 

hitrosti dobave, 

prilagodljivosti zahtevam 

kupcem 

funkcionalnost in 

zanesljivost proizvoda, 

prilagodljivost količine, 

zanesljivost dobave 

cena, funkcionalnost 

proizvoda 

      

Uvajanje novih 

proizvodov lahko in hitro izvedljivo občasno teţavno 

      

Proces       

Zaporedje operacij proţno 

pogosto prevladujoč tok, 

več moţnih zaporedij, 

različne potrebne operacije jasno določeno, togo 

      

Povezava zaporednih faz 

procesa šibka precej šibka močna 

      

Vrsta opreme univerzalna večinoma univerzalna 

specializirana, 

avtomatizirana 

      

Uravnoteţenost 

zmogljivosti 

običajno velika 

neuravnoteţenost 

teţko dosegljiva 

uravnoteţenost dobra uravnoteţenost 

      

Kapitalska intenzivnost 

delovno intenzivna, visoka 

neizkoriščenost strojev 

delovno intenzivna, manjša 

neizkoriščenost strojev 

kapitalsko intenzivna, 

visoka izkoriščenost strojev 

      

Povečanje zmogljivosti Postopno postopno skokovito 

      

Hitrost pretoka Počasen razmeroma počasen hiter 

      

Ozka grla 

spreminjajoča, odvisna od 

proizvodne mešanice, 

nepredvidljiva 

spreminjajoča, moţne 

napovedi znana in stalna 

      

Vpliv tehnološkega 

napredka na proces majhen občasno pomemben 

pomemben, vgrajen v 

opremo 

      

Nastavitev orodij pogoste, strošek različen 

razmeroma pogoste, 

razmeroma lahka izvedba redke, visoki stroški 

      

Velikost proizvodnih serij majhne srednje velike 
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Priloga 7 

                                Procesna proizvodnja 

  Posamična proizvodnja Serijska proizvodnja Mnoţična proizvodnja 

Surovine       

Potrebe po surovinah negotove moţnost predvidevanja visoka zanesljivost 

      

Zaloge surovin nizke, za znana naročila različne 

večje, nabava na podlagi 

predvidevanja oz. plana 

      

Zaloge nedokončane 

proizvodnje visoke srednje nizke 

      

Zaloge izdelkov ni zalog ali pa so nizke 

različne, odvisne, ali se 

proizvaja na zalogo ali po 

naročilu praviloma visoke 

      

Kontrola nad dobavitelji majhna srednja Velika 

      

Povezave z dobavitelji 

neformalne povezave, 

občasne nabave 

deloma občasne nabave, 

deloma dolgoročne 

pogodbe 

vse bolj dolgoročne 

pogodbe 

      

Informacije       

Obravnava naročil proizvodnja po naročilu 

deloma po naročilu, deloma 

z zaloge 

preteţno proizvodnja na 

zalogo 

      

Informacijski sistem v 

proizvodnji 

kompleksen, veliko 

dokumentacije, veliko 

dvosmerne komunikacije 

precej kompleksen, veliko 

dokumentacije, manj 

povratnih informacij 

manj informacij, 

enosmerne informacije,  

npr. proţenje naloga, manj 

dokumentacije 

      

Proţenje proizvodnje naročilo kupca 

lahko naročilo kupca, laţja 

raven zalog, manj izrednih 

naročil 

raven zalog, brez izrednih 

naročil, fiksen terminski 

plan 

      

Terminiranje 

fleksibilno, negotovo, 

veliko sprememb 

fleksibilno, vendar bolj 

predvidljivo 

fiksni termini za 

večtedensko obdobje 

      

Kontrola kakovosti 

neformalna, izvaja jo 

izvajalec 

bolj formalna, po 

posameznih fazah in na 

koncu procesa, kontrola 

zanesljivosti procesa 

vgrajena v proces, vzorčna 

kontrola, spremljanje 

zanesljivosti procesa 

      

Prilagajanje 

spremembam v 

povpraševanju 

nadure, izmene, dobavitelji, 

zaposlovanje, odpuščanje 

nadure, izmene, zaloge, 

najemanje, odpuščanje 

nadure, skrajšani delovni 

čas, zaloge 

Delo       

Vsebina dela Široka srednja ozka 

      

Pomen standardov 

za planiranje rasti, za 

plačilo za plačilo za oblikovanje procesa 

      

Deleţ plač v stroških visok srednji nizek 
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                           Procesna proizvodnja 

  Posamična proizvodnja Serijska proizvodnja Mnoţična proizvodnja 

Vodenje       

Štabne sluţbe 

malo ljudi v štabnih 

sluţbah, močna kontrola v 

proizvodnji 

močnejše štabne sluţbe za 

oblikovanje procesa, metod 

dela, predvidevanje, 

planiranje zmogljivosti, 

terminiranje; še vedno 

močna kontrola v 

proizvodnji 

močne štabne sluţbe za 

planiranje tehnologije in 

zmogljivosti, pomembno 

terminiranje in vzdrţevanje 

      

Sredstvo kontrole običajno profitni center 

bodisi profitni bodisi 

stroškovni center praviloma stroškovni center 

      

Izzivi za menedţment 

terminiranje, obvladovanje 

ozkih grl, pospeševanje 

inovativnosti proizvodov, 

pridobivanje naročil 

izvedba naročil, ravnanje s 

kadri, obvladovanje 

sezonskih vplivov 

uravnoteţenje, oblikovanje 

proizvoda, vzdrţevanje, 

tehnološka inovativnost, 

ravnanje s kadri, planiranje 

zmogljivosti, uravnavanje 

materiala 

Vir: Rusjan 1999, 42–44;  Kaltnekar 1988, 54–70; Kavčič 2000, 28–33.  
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Priloga 8 

Preglednica 31: Moţni prihranki v evrih pri spremembi količine izdelave rinfuznega 

materiala 

 
Vir: Helios BaaN. 

Opomba: Postopek izračuna prihrankov, prikazanih v preglednici 31 (SAP-transakcija CK11N):  

1. Izračun stroškov operacij pri neoptimalni količini izdelave (primer izračuna: priloga 5) 

2. Izračun stroškov operacij pri optimalni količini izdelave (stolpec moţna optimizacija) 

3. Prihranek na kilogram izdelka, pomnoţen z letno količino izdelave 

4. Seštevek vseh prihrankov – zadnji stolpec v preglednici 31 ( 24.755 EUR) 
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Priloga 9 

Preglednica 32: Stanje zaloge embalaţe  

I. POVPREČNO STANJE 

ZALOG

obdobje 1.1.2009 do 

31.12.2009

šifra 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 31.12.

56005 5.922 4.400 2.410 707 10.044 6.881 3.296 2.659 2.659 875 594 9.642 9.642

56012 310 22 1.947 1.621 1.621 1.359 1.166 832 832 832 633 525 525

56029 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56064 1.010 1.010 1.010 1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56068 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 3.657 3.465 3.465

56069 6.584 6.584 6.584 6.584 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.056 5.031 5.031

56115 13.506 5.957 2.688 9.860 14.543 6.764 17.480 25.920 11.820 25.028 15.334 150 0

56143 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56149 9.018 4.166 4.166 13.760 7.292 2.059 11.927 3.764 10.350 3.796 16.950 20.090 20.090

56158 10.890 10.890 7.110 7.623 5.439 11.352 8.023 17.268 5.122 6.994 15.264 7.640 7.640

56165 7.490 5.564 5.564 5.564 3.635 3.635 5.865 9.925 6.800 6.800 6.800 6.280 6.280

56175 5.091 5.091 2.559 2.559 5.095 5.095 5.095 12.507 8.397 8.397 3.992 4.440 4.440

56183 14.559 6.567 7.158 13.067 23.535 18.174 22.174 16.088 8.588 10.162 14.600 12.146 12.146

56194 9.836 9.836 9.836 8.486 4.646 4.646 3.272 1.956 11.977 8.819 8.370 300 300

56196 29.105 34.226 20.136 37.146 46.677 30.962 38.962 44.221 21.232 37.562 26.446 14.581 32.292

56199 8.860 8.860 8.083 7.543 11.805 11.020 9.486 9.157 5.927 3.397 7.261 6.168 6.168

56207 5.548 4.453 4.453 4.453 2.603 13.029 7.817 15.166 6.605 10.064 4.745 15.394 15.394

56209 11.781 14.592 5.553 5.553 15.255 15.255 11.134 7.552 17.585 860 14.130 13.313 13.313

56213 7.458 3.894 9.956 7.536 12.040 9.514 6.560 6.968 6.968 15.404 18.645 5.010 4.190

56227 35.188 34.408 23.345 12.654 7.649 7.826 17.432 35.414 2.497 30.210 10.784 18.994 18.994

56233 8.430 8.430 6.990 6.990 6.385 5.856 3.830 13.947 12.154 10.957 6.959 6.868 6.868

56236 6.540 10.187 10.187 10.187 4.828 14.906 10.099 6.318 7.500 7.500 13.411 13.314 9.549

202.437 184.018 144.616 167.784 193.860 179.101 194.386 240.430 157.781 198.425 193.631 163.351 176.327 2.396.147

EUR (material ) 51.824 47.109 37.022 42.953 49.628 45.850 49.763 61.550 40.392 50.797 49.570 41.818 45.140 613.414

EUR (material+2,5% 

log. Dodatek) ) 53.119 48.286 37.947 44.027 50.869 46.996 51.007 63.089 41.402 52.067 50.809 42.863 46.268 628.749

kos EUR

skupaj 2.396.147 613.414

Število stanj 13 13

povprečno stanje 184319 47185,7

II. LETNA PORABA 

ZALOGE 861104 220443

III. KOEFICIENT 

OBRAČANJA 4,67 4,67

TRAJANJE 

OBDOBJA - DNI: 365 365

VEZAVA V DNEVIH: 78,13 78,13  
 

Vir: Helios, seja BaaN: tdinv6230m000 vrednotenje zalog po artiklu. 

 

Opombe: dodatna razlaga za podatke v preglednici 32: 

Skupaj vsa embalaţa na zalogi: 2.396.147 kosov (seštevek vseh embalaţ Tessarol, 0,75 l ) 

Število stanj: 13 (stanje za preučevano embalaţo na določen dan v mesecu – stanje BaaN) 

 

Povprečno stanje – izračunano po formuli: 319.184
13

147.396.2
  

 

Povprečna cena: kosEUR /256,0
147.396.2

414.613
  

 

Letna poraba zaloge: 861.104 kosov (vsa porabljena embalaţa v letu 2009 in knjiţena na 

procesne naloge – poizvedba BaaN – SQL poizvedba: stran) 

 

Koeficient obračanja – izračunano po formuli 67,4
319.184

104.861
  

 

Vezava v dnevih – izračunano po formuli 13,78
67,4

365
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Priloga 10 
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Slika 30: Gibanje količinske zaloge 0,75-litrske embalaţe in vrednost zaloge 

 
Vir: Helios, seja BaaN: tdinv6230m000 vrednotenje zalog po artiklu. 
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Priloga 11 

Preglednica 33: Stanje zaloge in koeficient obračanja v dnevih. Preglednica za izdelke 

blagovne skupine Tessarol v 0,75-litrski embalaţi (topilni izdelki)  

Mesečno stanje in vrednotenje zalog artiklov po skladiščih  PC: 'PC0', Datum_od: '2009.01', Datum_do: '2009.12', 

Artikel PC: 'DA', Sifra stat sk od: '000000', Sifra stat sk do: 'ZZZZZZ', Artikel: 'All', Skladisce: 'All'  Datum: 05.10.10

Leto:2009 Pc:PC0

Sifra 

Skupine 

Artiklov:PR

0000

Zaloga 

DA/NE:DA

Skladisce:

<All>

Kol v 

Embalaži:

0,75

Sifra 

Naziv 

Indeks 

Pen:<All>

I. povprečno stanje zalog

Opis Stat Sk Artikla Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec skupaj

Bori akril impregnacije 3.262 3.208 2.642 3.556 1.734 1.115 366 2.115 2.101 1.791 1.601 1.511

Bori akril lak lazura 18.767 18.627 15.613 15.085 12.136 10.864 11.487 11.308 11.579 13.648 12.537 11.859

Bori alkid lak lazura 89.268 98.354 87.765 91.407 83.978 74.150 78.048 81.295 84.117 92.610 106.845 97.916

Bori alkid TL 1.044 1.044 962 962 935 746 616 574 318 302 302 219

Bori alkid TL z biocidom 291 292 291 291 284 247 243 224 179 179 179 179

Nitro izd. nitro osnove 10.592 9.134 8.813 8.074 6.586 7.030 9.796 4.899 2.383 8.086 19.662 8.305

Tess. akril emajli 13.839 13.542 10.354 8.994 8.478 7.695 8.794 9.531 9.882 12.196 16.570 13.592

Tess. akril laki 2.488 2.083 1.090 2.069 1.306 1.433 1.831 1.678 2.187 1.874 2.111 1.440

Tess. akril osnove 4.074 3.397 3.830 2.851 825 1.763 3.853 525 3.437 3.912 3.469 2.712

Tess. alkid emajli mat 11.757 11.416 10.930 8.841 9.973 9.006 8.551 9.791 9.202 11.088 10.022 6.137

Tess. alkid emajli sijajni 131.417 131.305 129.782 123.880 100.071 84.234 106.120 125.067 100.095 132.042 137.296 100.775

Tess. alkid laki mat 2.027 1.772 1.403 2.500 1.835 1.183 2.341 1.932 1.461 4.109 3.881 2.459

Tess. alkid laki sijajni 13.375 19.677 16.606 14.585 14.480 13.816 16.099 10.283 17.921 21.235 18.919 10.106

Tess. alkid osnove 2.616 2.479 1.951 2.658 2.167 1.644 1.668 1.383 1.540 1.962 1.797 1.387

Tess. alkid pos.emajli mat 9.934 8.851 6.632 9.301 8.577 3.956 19.034 10.017 14.349 11.295 10.271 7.811

Tess. alkid pos.emajli sijajni 54.478 48.191 39.751 40.978 29.170 32.274 34.329 33.519 36.779 43.820 54.132 43.934

Skupaj vsi artikli 0,75L 369.229 373.373 338.417 336.034 282.535 251.157 303.176 304.141 297.531 360.150 399.594 310.344 3.925.682

Skupaj skupina Tessarol 0,75L 225.605 223.691 207.056 202.744 166.273 146.114 188.142 191.992 181.347 225.552 236.317 172.610 2.367.443

kg EUR

število stanj 12 12

povprečno stanje (kg) 197.287 458.594

II. LETNA PORABA ZALOGE (kg) 512.130 1.263.058

III. KOIFICIENT OBRAČANJA 2,59 2,59

TRAJANJE OBDOBJA (DNI) 365 365

VEZAVA V DNEVIH 141 141

Opis Stat Sk Artikla Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

Bori akril impregnacije 4.080 3.950 3.232 4.354 2.112 1.421 464 2.700 2.687 2.298 2.052 1.937

Bori akril lak lazura 51.311 50.007 41.575 40.302 32.351 30.041 32.878 31.976 32.899 39.685 36.482 34.478

Bori alkid lak lazura 204.899 210.150 176.539 182.285 164.142 153.837 161.852 170.464 178.377 192.486 220.078 201.908

Bori alkid TL 2.182 2.021 1.756 1.676 1.602 1.376 1.138 1.085 595 564 564 412

Bori alkid TL z biocidom 843 796 753 727 836 761 754 709 576 576 576 576

Nitro izd. nitro osnove 17.294 14.960 14.272 13.119 11.003 12.844 18.085 9.037 4.413 14.778 35.432 15.104

Tess. akril emajli 42.246 40.689 32.166 28.158 25.962 24.915 27.166 30.537 30.602 37.084 50.401 41.811

Tess. akril laki 7.424 6.163 3.225 6.390 3.985 4.504 5.808 5.331 6.868 5.885 6.953 4.744

Tess. akril osnove 10.884 8.877 9.491 7.424 2.262 4.676 9.733 1.356 8.637 10.297 9.602 7.605

Tess. alkid emajli mat 27.528 25.245 23.904 19.126 21.213 19.345 19.693 21.814 20.483 24.535 22.260 13.743

Tess. alkid emajli sijajni 343.338 323.982 314.749 295.051 240.523 208.521 255.274 301.258 252.364 317.555 332.306 243.005

Tess. alkid laki mat 4.699 3.628 2.837 4.907 3.596 2.445 4.859 4.019 3.063 8.604 8.065 5.066

Tess. alkid laki sijajni 27.163 34.759 28.991 24.249 23.706 24.558 28.817 18.525 32.637 38.922 34.275 18.219

Tess. alkid osnove 5.873 5.467 4.302 5.893 4.793 3.808 3.819 3.163 3.497 4.654 4.258 3.293

Tess. alkid pos.emajli mat 15.430 12.572 10.890 14.482 12.908 7.743 30.108 16.517 23.424 18.259 16.596 12.561

Tess. alkid pos.emajli sijajni 132.375 112.022 92.024 92.660 67.554 79.537 80.717 78.911 90.056 109.722 136.241 109.581

Skupaj vsi artikli 0,75L 897.568 855.287 760.706 740.803 618.548 580.332 681.166 697.403 691.179 825.905 916.141 714.044 8.979.081

Skupaj skupina Tessarol 0,75L 556.406 517.675 477.698 456.367 374.292 345.957 423.287 444.207 425.524 522.251 554.000 405.468 5.503.133

Zaloga (kg)

Vrednost zaloge (EUR)

 

Vir: Helios, seja BaaN: tdinv6230m000 vrednotenje zalog po artiklu.  

 

Opombe: dodatna razlaga za podatke v preglednici 33: 

Skupaj zaloga – samo Tessarol (kg): 2.367.443 (seštevek vseh izdelkov Tessarol, 0,75 l) 

Število stanj: 12 (stanje za preučevane izdelke na določen dan v mesecu – stanje BaaN) 

Povprečno stanje (kg) – izračunano po formuli kg287.197
12

443.367.2
  

Povprečna vrednost: kgEUR /324,2
287.197

594.458
  

 

Letna poraba zaloge: 512.130 kg (vsa prodaja v letu 2009)  

 

Koeficient obračanja – izračunano po formuli 59,2
287.197

130.512
  

 

Vezava v dnevih – izračunano po formuli dni141
59,2

365
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Priloga 12 

Preglednica 34: Količina embalaţnega materiala od leta 2000 do 2010  

Število embalažnih materialov s prometom na zalogi:((BaaN seja: tdinv6230m000 vrednotenje zalog po artiklu):

šifre 

embalažnih 

materialov število

količina 

(t) število

količina 

(t) število

količina 

(t) število

količina 

(t) število

količina 

(t) število

količina 

(t)

5000-6000 72 102 73 81 75 128 72 118 66 103 67 121

55000-58000 109 110 129 113 190 419 251 395 339 516 372 471

skupaj 181 212 202 194 265 547 323 513 405 619 439 592

index rasti na 

letnem nivoju 1,12 1,31 1,22 1,25 1,08

indeks rasti 

kumulativno na 

leto 2005 1,12 1,46 1,78 2,24 2,43

01.01.2009 01.01.201001.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008

 

Vir: Helios, seja BaaN: tdinv6230m000. 
 

 

 

 
 

Slika 31: Količina embalaţnega materiala po letih 

Vir: Helios, seja BaaN: tdinv6230m000. 
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Priloga 13 

 

Preglednica 35: Zanesljivost merskega vprašalnika – Cronbachova alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,728 46 

 

 

 

Preglednica 36: Frekvenčna porazdelitev za pogostost kupovanja premazov (prvo 

vprašanje) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nikoli 19 6,7 6,7 6,7 

  2 94 33,1 33,2 39,9 

  3 87 30,6 30,7 70,7 

  4 46 16,2 16,3 86,9 

  5 27 9,5 9,5 96,5 

  6 8 2,8 2,8 99,3 

  Zelo pogosto 2 0,7 0,7 100 

  Total 283 99,6 100   

Missing 99 1 0,4     

Total 284 100     

  

 

 

Preglednica 37: Frekvenčna porazdelitev za količino kupljenih premazov (drugo 

vprašanje) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 â€“ 2 kg 90 34,1 38 38 

  2 â€“ 5 kg 80 30,3 33,8 71,7 

  5–10 kg 43 16,3 18,1 89,9 

  Več kot 10 kg 24 9,1 10,1 100 

  Total 237 89,8 100   

Missing Izdelkov iz skupine 
premazov v obdobju 
zadnjega leta nisem 
kupoval/-a. 

23 8,7     

  Ne morem oceniti. 4 1,5     

  Total 27 10,2     

Total 264 100     
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Preglednica 38: Frekvenčna porazdelitev za vpliv dejavnikov na nakup premaza (tretje 

vprašanje) 

 Ne vpliva. 2 3 4 5 6 

Zelo 
močno 
vpliva. Skupaj 

  n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cena 11 4,2 17 6,4 39 14,8 69 26,1 53 20,1 44 16,7 31 11,7 264 100 

Blagovna 
znamka 

12 4,6 20 7,6 45 17,1 61 23,2 53 20,2 47 17,9 25 9,5 263 100 

Ekološka 
naravnanost 
premaza 

8 3,1 23 8,8 23 8,8 59 22,6 55 21,1 54 20,7 39 14,9 261 100 

Oglaševanje 35 13,3 27 10,2 57 21,6 68 25,8 43 16,3 25 9,5 9 3,4 264 100 

Strokovni 
nasvet 
(svetovanje) 
prodajalca 

3 1,1 9 3,4 7 2,7 44 16,8 67 25,6 82 31,3 50 19,1 262 100 

Lastnosti  
premaza 
(hitrost 
sušenja, 
vremenska 
obstojnost, 
izdatnost, 
dobra 
aplikacija) 

    2 0,8 8 3 21 8 58 22,1 80 30,4 94 35,7 263 100 

Priporočilo 
prijateljev, 
znancev 

2 0,8 3 1,1 12 4,6 54 20,7 56 21,5 87 33,3 47 18 261 100 

Dobre 
izkušnje z  
izdelkom 

    1 0,4 11 4,2 17 6,5 27 10,3 81 30,9 125 47,7 262 100 

Dejstvo, da 
je izdelek 
proizveden 
v Sloveniji 

26 9,8 14 5,3 21 8 56 21,2 53 20,1 46 17,4 48 18,2 264 100 

Velikost 
embalaže, 
npr. 0,2 l, 
0,75 l, 2,5l  

16 6,1 12 4,6 25 9,5 86 32,8 45 17,2 51 19,5 27 10,3 262 100 

Kakovost 
izdelka – 
izdelek ima 
vse 
pričakovane 
lastnosti 

2 0,8     2 0,8 14 5,3 35 13,3 87 33 124 47 264 100 
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Preglednica 39: Frekvenčna porazdelitev za iskanje informacij pred nakupom o 

premazu (četrto vprašanje) 

 0 1 Skupaj 

  n % n % n % 

Pri prodajalcu 66 25 198 75 264 100 

Pri prijateljih 162 61,4 102 38,6 264 100 

Pri strokovnjakih, ki 
premaze uporabljajo 
(slikopleskarjih) 

188 71,2 76 28,8 264 100 

V strokovnih tiskanih 
medijih (časopisih, revijah) 235 89 29 11 264 100 

V internetu na straneh 
proizvajalcev premazov 154 58,3 110 41,7 264 100 

Na embalaži premaza 117 44,3 147 55,7 264 100 

 

 

Preglednica 40: Frekvenčna porazdelitev za vpliv videza embalaţe na nakup premaza 

(peto, šesto in sedmo vprašanje) 

 0 
Sploh ni 

pomemben. 2 3 4 5 6 
Zelo je 

pomemben. Skupaj 

  n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Pomembnost 
videza 
embalaže 

    40 15,2 30 11,4 47 17,9 47 17,9 57 21,7 29 11 13 4,9 263 100 

Ali bi 
spremenjeni 
videz 
embalaže 
vplival na 
odločitev o 
nakupu 
izdelka? 

1 0,4 49 18,9 55 21,2 49 18,9 47 18,1 34 13,1 17 6,6 7 2,7 259 100 

Ali zunanji 
videz 
embalaže 
povezujete s 
kakovostjo (z 
dobrimi 
lastnostmi) 
premaza, ki je 
v embalaži? 

    48 18,3 43 16,3 49 18,6 52 19,8 34 12,9 27 10,3 10 3,8 263 100 
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Preglednica 41: Frekvenčna porazdelitev za vpliv spremembe embalaţe na nakup 

premaza (osmo vprašanje) 

 
Ne bi 

vplival. 2 3 4 5 6 
Zelo bi 
vplival. Skupaj 

  n % n % n % n % N % n % n % n % 

Sprememba 
dizajna 
(nov, 
zastarel) 

55 21 42 16 53 20,2 64 24,4 25 9,5 16 6,1 7 2,7 262 100 

Sprememba 
že znanega 
dizajna za 
znano 
blagovno 
znamko 

52 19,9 43 16,5 54 20,7 71 27,2 29 11,1 11 4,2 1 0,4 261 100 

Sprememba 
nosilne  
barve 
dizajna 
embalaže 

54 20,6 59 22,5 58 22,1 62 23,7 11 4,2 13 5 5 1,9 262 100 

Prehod z 
litografirane 
(potiskane) 
doze na 
etiketirano 

65 24,9 58 22,2 49 18,8 54 20,7 19 7,3 10 3,8 6 2,3 261 100 

Poleg 
navodil v 
slovenščini 
tudi 
navodila v 
jezikih 
vzhodnih in 
južnih držav 

116 44,4 52 19,9 28 10,7 28 10,7 23 8,8 4 1,5 10 3,8 261 100 

Sprememba 
velikosti 
embalaže 
Ukinitev 
0,75- in 
uvedba 0,5-
litrske 

47 17,9 33 12,6 38 14,5 62 23,7 40 15,3 26 9,9 16 6,1 262 100 
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Preglednica 42: Frekvenčna porazdelitev za učinkovitost reklamiranja premazov 

(deveto vprašanje) 

 

Sploh se 
ne 

spomnim. 2 3 4 5 6 

Zelo 
dobro se 
spomnim. Skupaj 

  n % n % n % n % n % n % n % n % 

TV oglas 9 3,4 9 3,4 23 8,7 26 9,8 32 12,1 61 23,1 104 39,4 264 100 

Radijski 
oglas 

91 34,7 55 21 30 11,5 43 16,4 16 6,1 13 5 14 5,3 262 100 

Oglas v 
dnevnem 
časopisju 

41 15,7 44 16,9 49 18,8 52 19,9 36 13,8 22 8,4 17 6,5 261 100 

Oglas v 
brezplačnikih 

73 28 58 22,2 42 16,1 46 17,6 19 7,3 10 3,8 13 5 261 100 

Oglas v 
mesečnikih 

77 29,8 57 22,1 38 14,7 49 19 19 7,4 10 3,9 8 3,1 258 100 

Oglas v 
strokovnih 
revijah 

65 24,8 37 14,1 30 11,5 43 16,4 38 14,5 23 8,8 26 9,9 262 100 

Oglasi na 
internetnih 
straneh 

78 30 32 12,3 32 12,3 59 22,7 30 11,5 14 5,4 15 5,8 260 100 

Plakat jumbo 27 10,3 17 6,5 27 10,3 51 19,5 52 19,8 40 15,3 48 18,3 262 100 

 

 

 

Preglednica 43: Frekvenčna porazdelitev za oceno Tessarol premaza (deseto vprašanje) 

 
Sploh ne 

drži. 2 3 4 5 6 
Popolnoma 

drži. Skupaj 

  n % n % n % n % n % n % n % n % 

Kakovosten 
premaz 

    1 ,8 5 4,2 24 20 30 25 32 26,7 28 23,3 120 100 

Premaz z 
dolgo 
življenjsko 
dobo 

2 1,7 4 3,4 10 8,4 27 22,7 40 33,6 19 16 17 14,3 119 100 

Cenovno 
ugoden 
premaz 

5 4,3 2 1,7 12 10,3 31 26,5 36 30,8 20 17,1 11 9,4 117 100 

Premaz, ki 
se dobro 
nanaša 

    2 1,7 11 9,3 23 19,5 19 16,1 38 32,2 25 21,2 118 100 

Premaz, 
pakiran v 
privlačni 
embalaži 

3 2,6 2 1,7 8 6,8 23 19,7 30 25,6 34 29,1 17 14,5 117 100 

Velika 
izbira 
različnih 
nians in 
barv 
premaza 

1 0,8 1 0,8 7 5,9 18 15,1 28 23,5 31 26,1 33 27,7 119 100 
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Preglednica 44: Regresija 1 – povzetek modela 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,537
a
 ,288 ,285 1,395 ,288 104,046 1 257 ,000 

a. Predictors: (Constant), v5 pomembnost videza embalaže 

 

Preglednica 45: Regresija 1 – ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 202,424 1 202,424 104,046 ,000
a
 

Residual 500,000 257 1,946   

Total 702,425 258    

a. Predictors: (Constant), v5 pomembnost videza embalaže 

b. Dependent Variable: v6 Ali bi spremenjen videz embalaže vplival na odločitev o nakupu 

izdelka? 

 

Preglednica 46: Regresija 1 – koeficienti 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95 % Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 1,220 ,208  5,870 ,000 ,811 1,629 

v5 pomembnost videza 

embalaže 

,512 ,050 ,537 10,200 ,000 ,413 ,611 

a. Dependent Variable: v6 Ali bi spremenjeni videz embalaže vplival na odločitev o nakupu izdelka? 
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Preglednica 47: Regresija 2 – povzetek modela 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,513
a
 ,263 ,260 1,493 ,263 92,941 1 260 ,000 

a. Predictors: (Constant), v5 pomembnost videza embalaže 
 

Preglednica 48: Regresija 2 – ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 207,056 1 207,056 92,941 ,000
a
 

Residual 579,234 260 2,228   

Total 786,290 261    

a. Predictors: (Constant), v5 pomembnost videza embalaže 

b. Dependent Variable: v7 Ali videz embalaže povezujete s kakovostjo (z dobrimi lastnostmi) 

premaza, ki je v embalaži?  

 

Preglednica 49: Regresija 2 – koeficienti 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95 % Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 1,490 ,218  6,847 ,000 1,061 1,918 

v5 pomembnost videza 

embalaže 

,510 ,053 ,513 9,641 ,000 ,406 ,614 

a. Dependent Variable: v7 Ali videz embalaže povezujete s kakovostjo (z dobrimi lastnostmi) premaza, ki je v embalaži?  
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Preglednica 50: Pomembnost videza embalaţe 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 40 15,2 15,2 15,2 

2 30 11,4 11,4 26,6 

3 47 17,8 17,9 44,5 

4 47 17,8 17,9 62,4 

5 57 21,6 21,7 84 

6 29 11 11 95,1 

7 13 4,9 4,9 100 

Total 263 99,6 100  

Missing 99 1 ,4   

Total 264 100   

 

 

Preglednica 51: Faktorska analiza za vpliv različnih dejavnikov na odločitev za nakup  

(tretje vprašanje) 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

v3_1 4,42 1,614 274 

v3_2 4,42 1,611 274 

v3_3 4,74 1,613 274 

v3_4 3,63 1,597 274 

v3_5 5,30 1,390 274 

v3_6 5,83 1,168 274 

v3_7 5,31 1,265 274 

v3_8 6,11 1,161 274 

v3_9 4,67 1,810 274 

v3_10 4,50 1,590 274 

v3_11 6,17 1,064 274 
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Preglednica 52: Faktorska analiza za vpliv različnih dejavnikov na odločitev za nakup  

(tretje vprašanje) 

Communalities 

 Initial Extraction 

v3_1 ,130 ,488 

v3_2 ,209 ,332 

v3_3 ,239 ,431 

v3_4 ,212 ,602 

v3_5 ,270 ,651 

v3_6 ,308 ,434 

v3_7 ,220 ,302 

v3_8 ,322 ,561 

v3_9 ,155 ,416 

v3_10 ,078 ,083 

v3_11 ,270 ,359 

Extraction Method: Principal Axis 

Factoring. 

 

Preglednica 53: Faktorska analiza za vpliv različnih dejavnikov na odločitev za nakup 

(tretje vprašanje) 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,617 23,788 23,788 2,064 18,763 18,763 

2 1,348 12,250 36,039 ,889 8,086 26,850 

3 1,321 12,010 48,049 ,717 6,522 33,371 

4 1,049 9,540 57,589 ,527 4,794 38,165 

5 1,001 9,102 66,692 ,461 4,192 42,358 

6 ,902 8,198 74,889    

7 ,702 6,379 81,268    

8 ,567 5,158 86,426    

9 ,545 4,957 91,383    

10 ,509 4,628 96,011    

11 ,439 3,989 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Preglednica 54: Faktorska analiza za vpliv spremembe embalaţe pri odločitvi za nakup  

(osmo vprašanje) 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

v8_1 3,12 1,636 279 

v8_2 3,06 1,469 279 

v8_3 2,90 1,491 279 

v8_4 2,84 1,544 279 

v8_5 2,42 1,696 279 

v8_6 3,54 1,795 279 

 

Preglednica 55: Faktorska analiza za vpliv spremembe embalaţe pri odločitvi za nakup 

(osmo vprašanje) 

Communalities 

 Initial Extraction 

v8_1 ,619 ,704 

v8_2 ,619 ,697 

v8_3 ,593 ,684 

v8_4 ,518 ,587 

v8_5 ,127 ,136 

v8_6 ,151 ,144 

Extraction Method: Principal Axis 

Factoring. 

 

Preglednica 56: Faktorska analiza za vpliv spremembe embalaţe pri odločitvi za nakup 

(osmo vprašanje) 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,342 55,700 55,700 2,953 49,211 49,211 

2 ,842 14,040 69,740    

3 ,839 13,979 83,719    

4 ,391 6,524 90,243    

5 ,316 5,269 95,512    

6 ,269 4,488 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Preglednica 57: Faktorska analiza za način oglaševanja (deveto vprašanje) 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

v9_1 5,47 1,699 274 

v9_2 2,69 1,775 274 

v9_3 3,46 1,752 274 

v9_4 2,84 1,723 274 

v9_5 2,72 1,643 274 

v9_6 3,36 1,998 274 

v9_7 3,06 1,850 274 

v9_8 4,51 1,860 274 

 

Preglednica 58: Faktorska analiza za način oglaševanja (deveto vprašanje) 

Communalities 

 Initial Extraction 

v9_1 ,106 ,189 

v9_2 ,094 ,123 

v9_3 ,276 ,343 

v9_4 ,336 ,400 

v9_5 ,417 ,582 

v9_6 ,282 ,343 

v9_7 ,234 ,252 

v9_8 ,130 ,456 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 

Preglednica 59: Faktorska analiza za način oglaševanja (deveto vprašanje) 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,717 33,966 33,966 2,110 26,380 26,380 

2 1,251 15,632 49,598 ,578 7,229 33,609 

3 ,910 11,370 60,968    

4 ,817 10,218 71,186    

5 ,718 8,970 80,156    

6 ,616 7,700 87,856    

7 ,539 6,734 94,590    

8 ,433 5,410 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 


