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POVZETEK 

 

Magistrska naloga obravnava ključne procese, ki vplivajo na poslovno učinkovitost 

poslovanja in doseganje konkurenčne prednosti na konsolidiranem trgu maloprodaje. 

Sestavljena je iz empiričnega in teoretičnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene  

ugotovitve različnih avtorjev o procesih, ki jih podjetja morajo izvajati, če ţelijo 

dosegati ţelene cilje. Empirični del obsega analizo procesov internacionalizacija, 

trenerske mreţe in upravljanja z blagovnimi skupinami. Podjetja morajo 

internacionalizaciji nameniti posebno pozornost, saj gre za razvojni potencial na trgih, 

kjer podjetja lahko povečajo ekonomijo obsega. Prav tako morajo podjetja intenzivno 

širiti proces upravljanja z blagovnimi skupinami tako na ostale blagovne skupine kot na 

tuje trge, hkrati pa ga razvijati v smeri  cenovne percepcije in cenovne konkurenčnosti. 

Tudi proces trenerske mreţe je prava odločitev trgovskega podjetja, saj dolgoročno 

zagotavlja izboljšanje kakovosti storitve, ki je eden izmed pomembnih dejavnikov za 

doseganje konkurenčne prednosti.  Raziskava je pokazala, da trgovska podjetja lahko s 

kombinacijo obravnavanih procesov kljub teţkim gospodarskim razmeram doseţejo 

zastavljene cilje.  

Ključne besede: internacionalizacija, reinţeniring, upravljanje z blagovnimi skupinami, 

trenerska mreţa, kompetenčni center. 

SUMMARY  

This master thesis deals with processes which have a main impact on operation 

efficiency and on achieving competitive precedence on the market of consolidated retail 

trade.  It consists of an empirical and theoretical part.  In the theoretical part different 

authors statements are presented about processes that companies should implement if 

they want to achieve their goals.  The Empirical part contains process analysis of 

internationalization, coach network and category management. Enterprises have to pay 

special attention to internationalization, because this is a development potential which 

can increase the extent of economic activity on those markets.  The companies have to 

intensively expand the process of management from direction of price perception and 

competitiveness.  The process coach network is as well the right decision a commercial 

enterprise can make.  It provides a long-term service quality improvement which is one 

of the most important factors for achieving competitive precedence.  A research has 

shown that enterprises using a combination of discussed processes can achieve set goals 

despite difficult economic conditions. 

Key words: internationalization, reengineering, category management, coach network, 

competence centre. 

UDK: 658.8:339.13(043.2)
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problematike 

Ţivimo v obdobju, v katerem so edina stalnica nenehne spremembe. Naše poslovno 

okolje je postalo del notranjega trga Evropske unije in je izpostavljeno globalni 

konkurenci. Konkurenca je označba za poslovno ravnanje med soponudniki na trgu 

oziroma označba za trţno tekmovanje med več ponudniki, zato jo moramo razumeti kot 

prizadevanje dveh ali več oseb oziroma podjetij, da doseţejo istočasno na istem ali 

podobnem področju isti vendar številčno omejen cilj. Konkurenca pa lahko po drugi 

strani pomeni tudi nosilce konkurenčnih aktivnosti. Tako se pojem konkurenca lahko 

nanaša na dva različna pomena in sicer konkurenca kot nosilci konkurenčnih aktivnosti 

in kot proces izvajanja konkurenčnih aktivnosti (Dubrovski 2002, 40). 

Povečanje konkurenčnosti zahteva temeljite spremembe, kar pa je tesno povezano s 

prenovo poslovnih procesov. Prenovo poslovnih procesov opredelimo kot temeljito 

preverjanje poslovnih procesov in njihovo korenito spremembo, ki jo sproţimo z 

namenom doseganja pozitivnih rezultatov. 

V različnih literaturah najdemo veliko različnih a hkrati podobnih opredelitev 

poslovnega procesa. Je pa poudarek na tem, da gre za logično povezane naloge, 

aktivnosti, postopke, katerih rezultat je nek načrtovani izdelek oziroma storitev. 

Vsako aktivnost v podjetju ali zunaj njega lahko opredelimo kot proces. Vendar pa 

je kot proces smiselno upoštevati in opredeliti le tiste aktivnosti, ki prispevajo k dodani 

vrednosti končnih proizvodov oziroma storitev (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 30). 

Ob vse hitrejšem spreminjanju okolja, spremenjeni strukturi in hitrim tehnološkim 

napredkom trgov, je internacionalizacija poslovanja za večino podjetij nujna za 

preţivetje. Internacionalizacija je dinamičen proces, kateremu nujno sledi sprememba 

stanja podjetja. Na širitev obsega poslovanja preko nacionalnih meja spodbuja podjetja 

mnoţica motivov, pomembnejši pa so zasičenost domačega trga, izboljšanje strateškega 

poloţaja, ţelja po hitrejši rasti, učinkovitejše poslovanje podjetja in še mnogi drugi. 

Pričakujemo lahko, da podjetja, ki ne vstopajo v proces internacionalizacije, ne 

povečujejo učinkovitost poslovanja, izgubljajo pri mednarodni konkurenčnosti in ne 

dosegajo ekonomije obsega, lahko pa zaostanejo tudi tista podjetja, ki so v procesu 

internacionalizacije prepočasna. 

Poslovodstva naših podjetij se srečujejo z novim izzivom, kako uspešno voditi 

prevzeme ali kako se učinkovito braniti pred nezaţelenimi prevzemi. Prevzemni procesi 

prinašajo spremembe v poslovne sisteme. Nedvomno je njihov glavni namen ustvarjanje 

sprememb v poslovnem okolju, da bi se spodbudila intenzivnejša rast in zmanjšali 

stroški poslovanja. Učinki prevzemov imajo praviloma pomemben vpliv na uspešnost 

podjetij udeleţenih v prevzemnih procesih.  Konsolidacija je računovodska metoda, s 

katero prikaţemo premoţenjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine 
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podjetij, kot da bi šlo za eno podjetje. Glavni cilj konsolidiranja je zagotoviti 

uporabnikom informacije o poslovnem in finančnem poloţaju skupine podjetij. 

Trgovci ţelijo obdrţati in pritegniti nove kupce, zato vedno iščejo nove procese v 

podjetju. Potrebna so nova znanja, nov način razmišljanja, zato je za podjetje nujen 

reinţeniring. Konkurenčni pritiski na vseh poslovnih področjih in globalizacija 

poslovanja narekujeta vedno ostrejše razmere trţnega tekmovanja, ki se jim je treba kar 

se da hitro prilagajati (Dubrovski 2004a, 314). Reinţeniring pomeni proces radikalnega 

preurejanja dela poslovnega procesa v podjetju. V danih razmerah je ključni problem 

slovenske trgovine prenizka stopnja vključevanja sodobnih tehnik in metod 

trgovinskega upravljanja v poslovne procese trgovskih podjetij. Razvoj trgovine je 

preko vseh sprememb na trgu prešel v proces, ki ga imenujemo category management 

ali upravljanje z blagovnimi skupinami. Ta proces zagotavlja gospodarno in učinkovito 

upravljanje s prodajnim sortimentom in vzpostavlja učinkovit nadzor nad njim, vodi k 

večji osredotočenosti za potrebe in ţelje kupcev ter k povečanju poslovne učinkovitosti 

trgovskih podjetij. 

Slovenska trgovina je v obdobju velikih sprememb, ki so na eni strani pogojene z 

dogajanji v zunanjem okolju kot so prevzemi, konkurenca, vedno bolj zahtevni kupci in 

na drugi strani dogajanja v notranjem okolju. Nerealno je pričakovati, da bo z 

obstoječimi procesi in z obstoječim načinom dela ter razmišljanja obvladovala nove 

zahteve trga. Prav tako ni moţno pričakovati, da so sedanji procesi ustrezni za globalno 

konkurenco, saj bi bil s tem ogroţen nadaljnji razvoj trgovskih podjetij. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je predlagati  kombinacijo usklajenih sodobnih procesov, 

ki bodo vplivali na poslovno učinkovitost poslovanja in doseganje konkurenčne 

prednosti na konsolidiranem trgu maloprodaje ter na primeru slovenskih trgovskih 

podjetij preveriti njihovo veljavnost. 

Cilji magistrske naloge 

Prvi cilj je na osnovi teoretičnih in preučevanih izsledkov poiskati odgovore zakaj, 

kdaj in za katere procese se morajo podjetja odločati za povečanje poslovne 

učinkovitosti poslovanja in dosego konkurenčnosti. 

      Drugi cilj je empirična analiza na primeru slovenskih podjetij ter preveriti kako 

obravnavani procesi vplivajo na podjetje. 

Ostali cilji: 

 Natančno definiranje procesov internacionalizacije, reinţeniringa, upravljanja z 

blagovnimi skupinami. 

 Opredeliti pomembnost procesov  pri doseganju konkurenčnosti. 
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 Preučiti ali je internacionalizacija pomemben proces za doseganje poslovne 

učinkovitosti in konkurenčnosti. 

 Preučiti ali kapitalske integracije in prevzemi vplivajo na doseganje poslovne 

učinkovitosti. 

 Preučiti na izbranem primeru ali je uvedba procesa upravljanja z blagovnimi 

skupinami kot procesa za doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčne 

prednosti smiselna. 

 Preučiti, kako uvedba procesa trenerske mreţe pripomore k povečanju 

kakovosti storitev, povečanju prodaje in zmanjševanju stroškov. 

Temeljna teza 

Temeljna teza je: Za trgovska podjetja, ki poslujejo na slovenskem trgu, je za 

razliko od splošnega prepričanja, da se glavnina konkurenčne bitke pri maloprodajnih 

trgovcih odvija na področju cen in prodajnih pogojev, za končno konkurenčnost in 

uspešnost druţbe  ključnega pomena internacionalizacija.   

Temeljno tezo bom testirala s pomočjo treh hipotez: 

Hipoteza 1 

Trgovska podjetja samo z povečanjem števila maloprodajnih enot in spreminjanjem 

prodajnih formatov ne morejo povečati tržnega deleža. 

Trgovska podjetja samo z povečevanjem števila maloprodajnih enot in 

spreminjanjem prodajnih formatov ne morejo povečevati trţnega deleţa in s tem 

pozitivno vplivati na kazalnike poslovne uspešnosti. Prav tako je prostora za povečanje 

trţnega deleţa s prevzemi in pripojitvami na domačem trgu vedno manj. Na razvoj 

trgovinske dejavnosti bodo še naprej vplivale nove tehnologije, pričakovati je, da se bo 

okrepila moč proizvajalcev močnih blagovnih znamk. Na področju prodajnih formatov 

se pričakuje ohranjanje velikih nakupovalnih centrov, ki naj bi se razvijali vedno bolj v 

smer zabave ter manjših formatov v obliki priročnih trgovin s pravim asortimentom na 

pravem mestu in specializiranih trgovin. Pri specializiranih trgovinah bo poudarjena 

storitev in odnos do strank. Pričakovati je tudi, da se bosta še naprej krepila pomen 

diskontov ter spletne prodaje, vendar ta ne  bo nadomestila klasičnih prodajaln. 

Hipoteza 2 

Podjetja z internacionalizacijo povečujejo obseg poslovanja. 

Podjetja z internacionalizacijo povečujejo obseg poslovanja, ki prinaša pomembne 

prihodkovne in stroškovne koristi. Na širitev obsega poslovanja preko nacionalnih meja 

spodbuja podjetja mnoţica motivov, pomembnejši pa so: zasičenost domačega trga, 

izboljšanje strateškega poloţaja, ţelje po hitrejši rasti, učinkovitejše poslovanje podjetja 

in še mnogi drugi. Pričakujemo lahko, da podjetja, ki ne vstopajo v proces 

internacionalizacije, ne povečujejo učinkovitost poslovanja, izgubljajo pri mednarodni 
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konkurenčnosti in ne dosegajo ekonomije obsega, lahko pa zaostanejo tudi tista 

podjetja, ki so v procesu internacionalizacije prepočasna. 

 Hipoteza 3 

Za uspešnost družbe je ključnega pomena internacionalizacija. 

Vzrokov, zakaj se podjetja odločajo za internacionalizacijo je več, razlikujejo pa se 

od podjetja do podjetja ali celo od izdelka do izdelka, med njimi pa zaradi prepletenosti 

ostrih ločnic ni mogoče postaviti. Motive lahko delimo na proaktivne, ti spodbujajo 

podjetje k spremembi strategije poslovanja po izrabi konkurenčnih prednosti ali trţnih 

priloţnosti in reaktivne, ti motivi silijo podjetje, da se prilagaja spremembam v okolju 

zaradi pritiska in groţenj na domačem in tujih trgih. Med proaktivne motive sodita tudi 

dobiček  in rast podjetja, ter posledično maksimiranje  njegove vrednosti. 

1.3 Metode raziskovanja 

V magistrski nalogi je uporabljenih več znanstvenih metod. Metode znanstvenega 

raziskovanja so lahko bolj splošne ali bolj praktično usmerjene. Razlikujejo se 

predvsem glede na pristop k raziskovanju, ki je lahko analitičen in poudarja 

raziskovanje vzrokov, pojavov ali procesov in ugotavlja njihove medsebojne odvisnosti 

ali deskriptiven in daje prednost opisu strukture, delovanju in razvijanju določenega 

pojava (Toš in Hafner-Fink 1998, 34-47). 

Pri proučevanju slovenskih trgovskih podjetij sem v empiričnem delu kot osnovni 

metodološki koncept uporabila metodo študije primerov. Preučila sem reprezentativni 

vzorec slovenskih trgovskih podjetij ter analizirala njihovo poslovno dokumentacijo 

(letna poročila in druga interna gradiva preučevanih podjetij). 

Kritično sem analizirala in sistemizirala teoretična in empirična spoznanja s 

področja obravnavanih procesov. Osnovni cilj vsakega raziskovanja je diskripcija ali 

opis predmeta in pojavov, ki jih preučujemo (Zelenika 2000, 339), tako bom osnovne 

pojme  definirala z deskriptivno metodo. Začetna uporabljena metoda je splošna 

raziskovalna metoda spoznavnega procesa, s katero sem zbrala osnovna dejstva in 

podatke o procesih, ki vplivajo na poslovno učinkovitost in konkurenčnost trgovskih 

podjetij. Pri zasledovanju ciljev magistrske naloge sem uporabljala metode kompilacije, 

predvsem v teoretičnem delu, kjer sem na podlagi spoznanj iz različne literature tako 

tuje kot domače, podala opredelitev in pojasnila procese, ki vplivajo na poslovno 

učinkovitost in doseganje konkurenčne prednosti.  

Pri zbiranju podatkov sem uporabila triangulacijo, saj sem podatke zbirala v 

različnih časovnih okvirih in iz različnih virov. Triangulacija je znana kot uporaba več 

različnih, a neodvisnih merjenj (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 181). 

V drugem, empiričnem delu sem z metodo abstrakcije ter komparativno metodo 

povezovala teoretične osnove procesov s praktičnim primerom. Vključila sem 

informacije pridobljene iz različnih baz ter internih virov preučevanega trgovskega 
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podjetja. Celotno magistrsko nalogo sem povezovala z metodo sinteze s procesom 

zdruţevanja posameznih ugotovitev v celoti. Uporabljena je tudi statistična metoda 

interpretacije raznih sekundarnih virov podatkov.  

Za ugotavljanje, ali je uvedba procesa upravljanja z blagovnimi skupinami kot 

proces za doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčne prednosti smiselna, sem 

uporabila analitični pristop z induktivnim sklepanjem, ki je običajen element vsake 

ekonomske analize. Do sklepnih ugotovitev, ki izhajajo iz raziskave sem prišla z 

sodelovanjem v procesu upravljanje z blagovnimi skupinami. Vzorčni okvir raziskave 

zajema trgovsko podjetje Mercator in se nanaša na  leti 2007  in 2008, na čas pred in po 

predlaganih ukrepih, ki jih narekuje osem stopenjski proces UBS. V fazo zbiranja 

podatkov so vključene vse poslovalnice omenjenega trgovskega podjetja, raziskava pa 

temelji na blagovni skupini olja.  

Za preučevanje, ali trenerska mreţa pripomore k povečanju prodaje in 

zmanjševanju stroškov sem uporabila kvantitativno analizo. Rezultati raziskave o 

kakovosti pa so pridobljeni na podlagi vprašalnika. Ugotovitve so nastale na podlagi 

dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa. Raziskava je potekala v 

trgovskem podjetju Mercator in je bila osredotočena na blagovno skupino kruh in 

pekovsko pecivo. Raziskava je omejena na krajše časovno obdobje, saj je proces 

trenerska mreţa začel delovati šele v letu 2008. 

V raziskavo analize prodaje in vračil  kruha in pekovskega peciva so vključene vse 

trgovine market programa. Raziskava, ki se nanaša na strokovnost zaposlenih pa 

vključuje 167 trgovin za vsaki kvartal, tako, da so skozi leto zajete vse poslovalnice in 

poteka na osnovi vprašalnika. Struktura vzorca trgovin za posamezen kvartal odraţa 

strukturo vseh Mercatorjevih trgovin glede na delitev po dejavnosti trgovine (supereta, 

supermarket, hipermarket). V letu 2008 smo izvedli raziskavo v dveh kvartalih, prvi 

kvartal je potekal od julija do septembra 2008, drugi kvartal pa je bil izveden v obdobju 

od oktobra do decembra 2008. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo skrivnostnih 

kupcev (ang. Mystery shopping). Obiski so potekali v Mercatorjevih trgovinah na 

slovenskem trgu.  

Temeljna teza in hipoteze  

Da bi dosegla zastavljene cilje, sem preučila strokovno literaturo s področja 

internacionalizacije s poudarkom na trgovskih podjetjih ter pridobila empirične podatke 

o poslovanju in internacionalizaciji trgovskih podjetij. V teoretičnem delu sem preteţno 

uporabila metodo analize gradiv proučevanih avtorjev, v empiričnem delu pa sem z 

induktivno metodo rezultate vplivov internacionalizacije preverjala z rezultati 

dobljenimi na osnovi finančne analize, ki je temeljila na primerjalnem pregledu 

konsolidiranih izkazov med tremi konkurenčnimi slovenskimi podjetji pred in po 

internacionalizaciji in iz tega izpeljala splošne sklepe. S pomočjo statistične korelacijske 
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analize sem ugotavljala, kako povečanje obsega poslovanja vpliva na kazalnike 

uspešnosti poslovanja v preučevanem  trgovskem podjetju Mercator. 

V raziskavo prve hipoteze Trgovska podjetja samo z povečanjem števila 

maloprodajnih enot in spreminjanjem prodajnih formatov ne morejo povečati tržnega 

deleža, ter druge hipoteze Podjetja z internacionalizacijo povečujejo obseg poslovanja 

so vključena trgovska podjetja, skupina Tuš, skupina Mercator in Spar. Zaradi 

omejenosti podatkov pa  raziskava, ki se nanaša na tretjo hipotezo Za uspešnost družbe 

je ključnega pomena internacionalizacija, vključuje samo skupino Mercator, kjer je bila 

internacionalizacija izvedena v največji meri. Raziskava je časovno omejena na leta 

2003 do 2007. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke raziskave: 

Predpostavljala sem, da bodo bilančni podatki primerjalnih trgovskih druţb 

zadostni za oceno vpliva internacionalizacije na povečanje obsega poslovanja, ki 

prinaša pomembne prihodkovne in stroškovne koristi. Vzorec je vključeval tri slovenska 

trgovska podjetja in sicer skupino Tuš, skupino Mercator in Spar. 

Predpostavljala sem tudi, da bo v raziskavi doseţena zadostna stopnja primerljivosti 

med preučevanimi podjetji. Poizkušala sem dokazati, da povečanje obsega poslovanja 

pozitivno vpliva na kazalnike uspešnosti.   

Omejitve raziskave 

Glavna omejitev raziskave pri izvajanju empirične raziskave je, da je v Sloveniji 

majhno število trgovskih podjetij primernih za preučevanje. Zato je bila ocena 

internacionalizacije izvedena na vzorcu enega podjetja, osredotočila sem se na skupino 

Mercator, kjer je bila v največji meri izvedena internacionalizacija. Magistrska naloga je 

omejena na primerjalno analizo med tremi konkurenčnimi trgovskimi podjetji v 

Sloveniji, in sicer skupino Tuš, skupino Mercator in Spar in je omejena na obdobje od 

leta 2003 do leta 2008. Raziskava procesov upravljanje z blagovnimi skupinami in 

trenerska mreţa je omejena na posamezne blagovne skupine zaradi obseţnosti 

podatkov. 

Vsebine internacionalizacije so v strokovni literaturi pogosto preučevane, močno 

preučevana je tudi trgovska dejavnost, medtem ko je strokovne literature na temo 

internacionalizacije trgovine malo. 

Magistrska naloga je omejena na ugotavljanje pomembnosti procesov  pri 

doseganju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti s kazalniki uspešnosti. 

V magistrski nalogi sem se srečala tudi z metodološkimi omejitvami saj je bil 

omejen dostop do podatkov in informacij preučevanih podjetij, ki predstavljajo 

poslovne skrivnosti podjetij. 
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1.5 Pregled urejenosti naloge 

Magistrska naloga je v osnovi razdeljena na teoretični in empirični del. Sestavljena 

je iz uvoda, petih vsebinskih poglavij ter zaključnega poglavja. V teoretičnem delu sem 

navajala le najosnovnejše definicije in koncepte saj bi bilo navajanje vseh preobseţno. 

V drugem poglavju sem predstavila različne teoretične poglede na poslovni proces 

in prenovo poslovnih procesov, s poudarkom na tistih značilnostih, ki so pomembne za 

nadaljnji potek raziskave. Navedla sem razloge, zakaj so spremembe poslovnih 

procesov nujne, in katera podjetja potrebujejo prenovo le teh. Navedla sem tudi cilje in 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost prenove poslovnih procesov in na potek izvajanja 

sprememb. 

Tretje poglavje podaja pregled trgovine na drobno, izzive in priloţnosti, s katerimi 

se srečuje ter njene razvojne smeri. 

Četrto poglavje opredeljuje ključne procese, ki so pomembni za poslovno 

učinkovitost in doseganje konkurenčne prednosti. V nalogi obravnavam predvsem 

procese, ki so pomembni za nadaljnji potek raziskave.  Tako sem se opredelila 

predvsem na internacionalizacijo, kjer na podlagi teoretičnih izhodišč navajam razloge 

za odločanje o internacionalizaciji ter njeno strategijo. V nadaljevanju poglavja  

predstavljam tudi model internacionalizacije ter moţne oblike merjenja. Na kratko sem 

predstavila še proces kapitalske integracije in prevzeme, ki pa ni predmet nadaljnje 

raziskave. Kot ključni proces obravnavam tudi reinţeniring ter razloge za njegovo 

uvedbo. 

Peto poglavje je namenjeno podrobni obravnavi procesa upravljanja z blagovnimi 

skupinami, kjer sem se pri postopku  tega procesa osredotočila na prikaz blagovne 

skupine olja. V tem poglavju je zajet tudi postopek novega procesa v trgovskem 

podjetju in sicer proces trenerske mreţe, kjer sem se pri raziskavi osredotočila le na eno 

blagovno skupino kruh in pekovsko pecivo. Na koncu vsakega podpoglavja so navedene 

ugotovitve, ki sem jih zasledila med raziskovanjem. 

V šestem poglavju predstavljam internacionalizacijo trgovskih podjetij v Sloveniji. 

V uvodnem delu tega poglavja je predstavitev trgovskih podjetij, ki mu sledi gibanje 

kazalnikov uspešnosti poslovanja. Na koncu poglavja navajam rezultate, do katerih sem 

prišla z raziskavo ter oceno internacionalizacije trgovskega podjetja. Del tega 

podpoglavja je namenjeno testiranju hipotez, kjer povzemam teoretične in raziskovalne 

ugotovitve. 

V zadnjem poglavju, ki je hkrati  zaključek, povzemam najpomembnejše 

ugotovitve iz predhodnih poglavij. 
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2 POSLOVNI PROCESI 

2.1 Opredelitev poslovnih procesov 

Poslovni proces je skupek logično povezanih nadzornih in izvajalskih postopkov in 

aktivnosti, kot posledica pa je načrtovani proizvod ali opravljena storitev. 

Vsako aktivnost v podjetju ali zunaj njega lahko opredelimo kot proces. Vendar pa 

je kot proces smiselno upoštevati in opredeliti le tiste aktivnosti, ki prispevajo k dodani 

vrednosti končnih proizvodov oziroma storitev (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 29-30). 

Proces v podjetju lahko opredelimo kot sistem aktivnosti, materialnih in 

informacijskih tokov, ki skupaj z viri in sredstvi v opredeljeni organizacijski strukturi 

poskrbi za doseganje dodane vrednosti kot razliko med inputom in outputom. Potrebno 

ga je najprej organizirati kot urejen sistem glavnih in podpornih procesov, hkrati pa je 

potrebno poskrbeti, da se bodo predvsem glavni procesi stalno razvijali in prilagajali  

razmeram na trgu.  

Na konferenci management poslovnih procesov po Kovačičevih besedah proces 

poteka od opredeljevanja do zadovoljevanja potreb kupcev. Vsi zaposleni morajo 

gledati z zornega kota stranke, zakaj nekaj počno, pri tem jim je treba pomagati, 

management mora biti mentor, ne nadzornik, konflikt pa mora zamenjati sodelovanje 

(Gole 2008a). 

Slika 2.1 Poslovni proces 
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Pri glavnih procesih gre za zaključene celote, katerih poslanstvo je kar najbolje, 

bolje od konkurence, oskrbeti ciljni trg in vse posamezne kupce znotraj njega v okviru 

dejavnosti, za katere je proces organiziran. Glavni procesi obsegajo: prepoznavanje 

potreb in pridobivanje naročil na trgu, organiziranje proizvodnje, logistiko, realizacijo 

naročil in oskrbo trga.  

Tipični podporni procesi so: nabavni, kadrovski, vzdrţevalni, ekonomski, finančni 

in izobraţevalni. Glavna oseba v vsakem procesu je lastnik procesa, ki mora zagotoviti, 

da vsi udeleţenci razumejo proces, so zanj usposobljeni in imajo na voljo ustrezne vire. 

Skupna naloga je, da kot tim od začetka do konca obvladajo proces in dosegajo 

postavljene cilje.  

2.2 Prenova poslovnih procesov 

Prenova poslovnih procesov pomeni analizo obstoječega poslovnega modela s 

ciljem izdelati konkurenčen poslovni model, ki bo v skladu s strategijo podjetja in z 

zahtevami, ki jih narekuje trţišče. 

Prenova poslovnih procesov je eden od naštetih členov za ohranjanje uspešnosti 

podjetja, kjer pa je potrebno poudariti, da se uspešna prenova ne sme nikoli zaključiti. 

Vse prepogosto se pojavi napaka, da podjetja po zaključku prenove poslovnih procesov, 

narejenih s strani svetovalnih podjetij, ne nadaljujejo prenove procesov v lastni reţiji. 

Podjetja bi morala model poslovnih procesov, ki jih predlagajo svetovalna podjetja 

glede na razmere v okolju, stalno spreminjati in izboljševati, saj so modeli, ki jih 

naredijo svetovalna podjetja, dobri v danem trenutku in ne v prihodnosti. 

V projekte prenove je vključenih veliko število ljudi, tako zunanjih svetovalcev kot 

notranjih sodelavcev. Prenovljeni poslovni procesi in nadzor nad njimi sta predpogoja 

tako za uspešno prenovo kot tudi za kvalitetne spremembe v poslovanju podjetij. 

Razvoj podjetij temelji na spreminjanju, če se podjetje ne spreminja, potem se ne 

more razvijati. Spreminjanje pomeni vedno porušitev obstoječih ravnovesij in 

vzpostavitev novih, to pa naj bi prineslo večjo uspešnost in učinkovitost. Prenova 

podjetij prinaša nove procese, sisteme, strategije, programe in strukture, pri tem pa 

lahko nastanejo tudi odpori do sprememb. Ti so lahko na organizacijski, skupinski ali 

individualni ravni (Dubrovski 2004a, 200-202).       

Prenova poslovnih procesov vključuje in zajema sledeča osnovna izhodišča in 

globalne cilje (Kovačič 1998, 90): 

 Poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev 

izvedbe, dokumentacije in ostalih organizacijskih aktivnosti. 

 Dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 

dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja. 
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 Dvigovanje zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 

proizvodov in storitev. 

 Skrajševanje poslovnega cikla oz. vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 

odgovornosti in posledično zniţanje stroškov poslovanja. 

 Zniţevanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do 

kakovosti in dobavnih rokov. 

 Prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja 

z dobavitelji. 

 Usmerjanje v lastne ključne zmoţnosti in prenos izvajanja ostalih procesov, ki 

niso ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (outsourcing).  

2.3 Razlogi za spremembo poslovnih procesov   

Vsa podjetja so danes soočena z neusmiljeno konkurenco, ki jih sili tako k 

ohranjanju konkurenčnega načina poslovanja z namenom obdrţati se na trţišču, kot 

nenehno izboljševati svoje poslovne modele s pomočjo prenove poslovnih procesov. 

Zato se morajo predvsem vodstva podjetij zavedati, da ni le dovolj obvladovanje 

trenutnega načina poslovanja, ampak je pomembno tudi vlaganje velikega dela svojih 

prizadevanj v inovativno iskanje novih poslovnih priloţnosti, spremljanje sprememb na 

trţišču in s tem nenehno prilagajanje tako strategije kot tudi same organizacijske 

strukture podjetja (Gašparin 2002). 

Eden pomembnih razlogov za spremembo je tudi globalna kriza. Ali bo neko 

podjetje ob krizi propadlo, ali pa se bo na koncu krize ob zdesetkani konkurenci 

razcvetelo, je odvisno od zmoţnosti prilagajanja. Smeri prilagajanja v recesiji lahko 

ločimo na zunanja prilagajanja, na spremembe na trgu ter na notranja prilagajanja 

strukture poslovanja. Izboljšanje notranje strukture kakovosti poslovanja pomeni 

zniţanje stroškov, skrajšanje pretočnih časov, izboljšanje produktov, oziroma vse, kar s 

stališča kakovosti poslovanja pomeni naskok pred konkurenco (Kriţnik 2009).      

Večji del 20. stoletja so organizacije poslovale v razmeroma stabilnem poslovnem 

okolju, tako da so se managerji lahko osredotočali na oblikovanje struktur in sistemov, 

ki so ohranjali gladko in učinkovito poslovanje organizacij. Potrebe po iskanju novih 

načinov spopadanja z naraščajočo konkurenco ali spreminjajočimi se zahtevami kupcev 

so bile majhne. Današnje organizacije vlagajo veliko napora v uspešno sledenje 

spremembam. Organizacije se na začetku 21. stoletja soočajo z izzivi, ki so povsem 

drugačni od izzivov v 70. in 80. letih 20. stoletja, zato se koncept organizacij in teorije 

organizacije še vedno razvija (Dimovski 2003, 48). 

Sprememba v organizaciji je preoblikovanje internih virov, sistemov in procesov 

dela kot prilagoditev organizacije na zahteve in spremembe v okolju. 
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Nahajamo se sredi zelo spremenljivega okolja, zato se tudi podjetja reorganizirajo, 

prestrukturirajo in preusmerjajo. Nastajajo najnovejše tehnologije, nove metode 

distribucije in prenosa informacij, reinţeniring organizacije. 

Do sprememb pride tako v sami organizacijski strukturi kot tudi v komunikacijskih 

in drugih strukturah. Spreminjanja organizacijske strukture se posluţujejo predvsem 

podjetja v kriznem stanju, ki ga povzroči neujemanje obstoječe organizacije v podjetju s 

spremembami v okolju. Neustreznost organizacije se kaţe v tem, da je odločanje 

prepozno in neustrezno. 

Sprememba organiziranosti poslovanja ne išče rešitve v popravljanju sedanjega 

načina dela, prav tako se ne ukvarja s tem, kako optimizirati sedanji način dela v 

podjetju. Vprašati se je potrebno, zakaj nekaj delamo tako, kot to delamo in ali je to 

smiselno. Velikokrat podjetja ugotovijo, da je potrebno način dela spremeniti, kar pa 

zahteva ustvarjalnost odgovornih za spremembo organiziranosti poslovanja podjetja. 

Kateri poslovni proces je potrebno spremeniti  je potrebno ugotoviti z analizo 

poslovanja. Nato se sprejmejo ukrepi, kako ta proces spremeniti. Seveda pa ni potrebno 

spremeniti samo procesa, temveč tudi način dela ljudi, ki so povezani s tem procesom. 

Zelo teţka naloga je prepričati ljudi, da bodo sprejeli spremembe in nove zamisli. Je 

izobraţevalna in komunikacijska aktivnost, ki poteka od začetka do konca prenove. Je 

proces, ki se začne s spoznanjem, da je prenova poslovanja potrebna in se ne neha, 

dokler novi procesi niso dodobra ustaljeni. Pri tem so najuspešnejša tista podjetja, ki so 

oblikovala najjasnejše sporočilo o potrebi po prenovi (Hammer in Champy 2001, 155). 

Zaposleni, ki niso prepričani o potrebi po spremembah, teh ne bodo sprejeli in 

lahko celo ovirajo uvajanje sprememb. Zato je potrebno navesti prepričljive razloge za 

spremembo in z njim prepričati zaposlene o nujnosti prenove, če ţeli podjetje preţiveti. 

Dati jim je potrebno oprijemljiv cilj, h kateremu strmijo. 

Pri oblikovanju svoje organizacije so podjetja svobodna. Svobodno oblikovanje 

organizacijske strukture pa mora biti usklajeno z zakonskimi zahtevami, predvsem s 

področja upravljanja oziroma odločanja na makro ravni. Zakonske zahteve glede 

odločanja morajo upoštevati tudi v razvitih podjetij. Svoboda pri oblikovanju 

organizacijske strukture je zato le navidezna, ker mora organizacija upoštevati načela 

racionalnosti in jo mora oblikovati tako, da lahko učinkovito in uspešno uresničuje 

ţelene cilje. Tako so pri strukturiranju organizacije najpomembnejši omejitveni 

dejavniki stroški in učinki. Če tega ne upoštevamo, bo oblikovana organizacijska 

struktura zgrešila svoj namen (Lipičnik 2005, 47). 

Za spremembe se največkrat odločijo podjetja, ki jim na trgu trenutno ne gre 

najbolje in preţivljajo krizno obdobje, katerega vzroki so lahko različni. Za spremembe 

pa se odločajo tudi podjetja, ki niso v krizi, tudi najboljša, ki ţelijo na ta način ohraniti 

ali povečati konkurenčno prednost. 
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Če postavljamo organizacijsko strukturo na novo, potem naloge, nosilce in odnose 

oblikujemo glede na cilje podjetja in se nam ni potrebno ozirati na neko obstoječo 

organizacijsko strukturo. To je v mnogih primerih dosti laţje. 

Organizacije lahko prisilijo k spremembam dva vzroka (Vila 2000, 114): 

 zunanje sile, nekateri dogodki prisilijo vodstvo k spremembam. Te se običajno 

odrazijo v    spremembi strukture, tehnologije in procesa. 

 notranje sile, spremembe se začenjajo zaradi notranjih potreb in imajo 

dolgoročen značaj. Podjetje se brani pred novim okoljem. 

Da bi lahko začeli s spremembami, je potrebno najprej spoznati, da je sprememba 

potrebna, zaţelena in izvedljiva. Če ţelimo, da bi se sprememba uspešno izvajala je 

potrebno najprej ugotoviti potrebe po spremembah. Ugotoviti je potrebno, kje 

organizacija ni dovolj učinkovita in uspešna. To je lahko padec prodaje, kakovosti 

izdelkov, prenizek dobiček, storitve po prodaji, zastarela tehnologija, prevelike zaloge, 

pomanjkanje idej glede prihodnosti, predolgo trajanje raznih ciklusov in podobno. 

Pri odločitvah o spremembah si je treba zato odgovoriti na vprašanja, kaj 

pravzaprav ţelimo doseči, kje bi ţeleli biti čez nekaj let, kakšen vpliv bo to imelo na 

naše kupce, kako bodo to sprejeli naši ključni ljudje, kdo bo vodil spremembe, ter 

koliko in katere vire potrebujemo za izvajanje sprememb. 

2.3.1 Globalizacija trgovine  

Spremembe prinašajo danes prelom s preteklostjo ali vsaj večji prelom s 

preteklostjo kot kdajkoli prej. Čez noč se lahko zamaje cela industrija, zaradi 

globalizacije lahko podjetje presenetijo in spodnesejo povsem neznani konkurenti z 

drugega sveta (Micklethwhait in Wooldridge 2000, 117). 

Globalizacija pomeni proces pribliţevanja med posameznimi subjekti. Nekoč 

oddaljeni posamezniki se s pomočjo najnovejše tehnologije lahko znajdejo drug poleg 

drugega. Tu ne gre za fizično bliţino, ampak za operativno bliţino. Za operativno 

bliţino se smatra zmoţnost sodelovanja med osebki, čeprav so fizično zelo oddaljeni in 

ţivijo v drugih kulturnih krogih. Takšnih moţnosti v preteklosti ni bilo, saj so bile 

fizične razdalje glavna ovira za sodelovanje. Z razvojem interneta in računalništva pa je 

sodelovanje med osebki iz različnih koncev sveta postalo bistveno laţje. Trenutni pretok 

informacij je odnos med dvema prostorsko oddaljenima osebkoma izenačil z odnosom 

med dvema osebkoma iz istega mesta. 

Globalizacija pomeni tudi vzpostavitev mednarodnega trga, na katerem se preko 

drţavnih meja prosto preliva kapital in kroţi blago. Če bi naravne meje še naprej ovirale 

pretok blaga, storitev in kapitala, bi sodelovanje osebkov s celega sveta ostalo omejeno 

(Saksida 2002, 3).  
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Globalizacija temelji na zamisli, da postaja svet vse bolj homogen ter da razlike 

med nacionalnimi trgi ne samo, da izginevajo, ampak so za nekatere trge ţe dejansko 

izginile. Na ta način vplivajo dogajanja na enem koncu sveta v najhitrejšem moţnem 

času na dogajanja na drugem koncu sveta. 

Globalizacija je za poslovneţe dvorezni meč. Na eni strani ima podjetje, vpeto v 

globalne tokove, moţnost izkoriščati velik trţni potencial svetovnega trga, prednosti 

ekonomije obsega in posameznih lokacij, tehnologije in idej, pretoka novih proizvodov, 

na drugi strani pa globalizacija postavlja pred številne strateške in organizacijske izzive, 

ki izhajajo iz povprečne raznolikosti, kompleksnosti in negotovosti. Na ravni podjetja 

pomeni globalizacija ne samo nastopanje na tujih trgih, temveč tudi razvijanje globalne 

strategije. Običajna pot globalne strategije je z internacionalizacijo osrednje strategije 

podjetja na tuje trge, njenega prilagajanja ter integracije med posameznimi trgi 

(Prašnikar in Cirman 2005, 19).   

Globalni trg predstavlja za podjetja najširše zunanje okolje, ki mu nudi več 

moţnosti za izkoriščanje konkurenčnih prednosti, hkrati pa je toliko bolj občutljivo za 

pravilno izbiro globalnih strategij. Upoštevati je treba, da je na globalnem trgu blagovna 

oziroma trgovska znamka pomembnejša od izvora izdelka, saj je izvor nacionalno teţko 

določljiv ali pa celo prikrit. Segmenti niso več posamezne drţave, temveč deli 

svetovnega trenda ne glede na nacionalne meje. Globalizacija močno spreminja vrste in 

način konkuriranja oziroma iskanje konkurenčnih prednosti, za kar pa morajo podjetja 

postaviti temu primerne lastne strukture, procese, sisteme in postopke (Dubrovski 2002, 

18).  

V zadnjih letih je globalizacija ena najbolj pogosto uporabljenih besed. Pojav 

globalizacije označujejo zlasti naslednji dejavniki: 

 Nastanek globalnega trga, ki pogojuje prosto regijsko trgovanje in nastanek 

vedno večjega števila multinacionalk. Vsi subjekti postanejo slej ko prej soočeni 

z globalno konkurenco svetovnega trga. 

 Hiter pretok kapitala, izmenjava produktov, tehnologij in predvsem informacij. 

Spremembe, ki so se v zgodovini dogajale desetletja se danes zgodijo preko 

noči. Komunikacije so mednarodne, kompleksne in sočasne. 

 Hitri in nepričakovani pretresi na trgu, stalna spremenljivost okolja povzročajo 

veliko socialno nestabilnost. Hiper povezovanja prinašajo nastanek druţb z 

razseţnostjo, ki imajo letni prihodek večji od druţbenega proizvoda marsikatere 

drţave. Korporacije diktirajo drţavam in drţavnim politikam način in obliko 

reševanja političnih problemov. 

 Napredek tehnologije pogojuje hitrejše zmanjševanje delovnih mest v primerjavi 

z novo nastalimi. Čedalje manjše število zaposlenih je sposobno zadovoljiti 

potrebe celotnega človeštva na čedalje več področjih.  
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 Močno naraščanje konkurence pomeni zmanjševanje števila igralcev na trgu. 

Trg obvladuje le majhno število velikih igralcev. 

 Večji dobiček, ki ga ustvarjajo podjetja, ne pomeni za zaposlene izboljšanje 

plače ali socialne varnosti. 

 Edina rezerva in najpomembnejši vir, s katerim razpolaga management, so 

ljudje. Organizacije postajajo organizacije znanja, ki razumejo izobraţevanje in 

usposabljanje ljudi kot dolgoročen proces vlaganja v ljudi, zasnovan na 

zaupanju, v njihove še ne ali slabo odkrite zmoţnosti in sposobnosti. 

 Pomembni elementi pri vodenju podjetij so: ploska organizacija z majhnim 

številom nivojev, fleksibilna organizacijska struktura, vrhunska informacijska 

podpora, komunikacija in motivacija sta ključna dejavnika kadrovskega 

managementa. 

 Uspeh je mogoč, paradigma »misli globalno, deluj lokalno« se obrača na glavo; 

»misli lokalno, deluj globalno« postajo pravilo prihodnosti. 

 Svetovni trend globalizacije nakazuje poralizacijo industrije s preteţnim vplivom 

novih hiper korporacij, ki postajajo odločilni globalni akterji s celostno podobo  na 

svojem segmentu. Le ti diktirajo tempo celotni panogi in dopuščajo preţivetje srednjim 

in malim podjetjem z zelo specializirano ponudbo. 

Razlikujemo tri vrste pojmovanja globalizacije (Dubrovski 2002, 12): 

 Realistično pojmovanje: globalizacija je rezultat spreminjajočega se svetovnega 

reda, ki se izraţa predvsem na političnem in oboroţitvenem področju. 

 Institucionalno pojmovanje: globalizacija pomeni uporabo univerzalnih načel, 

kot so širitev demokracije in mednarodnih ekonomskih institucij. 

 Kognitivno pojmovanje: globalizacija prinaša širitev informacij. 

Problem sedanjosti in prihodnosti trgovine je celovitost obvladovanja sprememb v 

dinamičnem okolju in obvladovanje strukturne organizacije. Organizacijo pojmujemo 

kot organizem, v katerem potekajo nelinearni procesi in odnosi, ki so v mnogih 

pogledih neznani. Moţnosti, ki jih nudi sodobna znanost o managementu, v popolnosti 

spreminjajo naše razumevanje organizacije in vloge posameznika v njem. Osnovno 

vprašanje managementa v trgovini je, kako oblikovati organizacijo kot sistem, ki bo v 

celoti in v vseh njegovih elementih sposoben usmerjanja proti ciljem, prilagajanja 

spremembam in ustvarjalnega razvoja. 

V slovenski trgovini je management po svoji pristojnosti in vlogi najpomembnejši 

dejavnik uspešnega razvoja slovenske trgovine v procesu globalizacije. Iz njega izhajajo 

odločitve in vsa druga dejanja, ki odločilno vplivajo na organiziranost, cilje, moţnost 

prilagajanja na spremembe, inovativnost, kakovost in učinkovitost trgovske dejavnosti. 
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Ključni problem slovenske trgovine v danih razmerah je poloţaj in vloga 

managementa, njegova usposobljenost in znanje ter stopnja in nivo vključevanja 

sodobnih principov, tehnik in metod managementa v poslovne procese trgovskih 

podjetij. Pri tem je zelo pomemben kadrovski aspekt managementa. Kadri s svojim 

znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo postajajo vedno pomembnejši element 

vsakega podjetja. Kadri postajajo najpomembnejši dejavnik v trţnem konceptu 

konkurence (Sedej 2000, 864). 

Strukturne spremembe trgovine v procesu globalizacije 

Ključna dejavnika razvoja mednarodnega svetovnega gospodarstva sta globalizacija 

in sodobna tehnologija. Teţišče svetovnega gospodarstva se ţe od druge svetovne vojne 

pomika iz primarnega in sekundarnega sektorja v tercialni sektor ali sektor storitev. V 

razvitem svetu je danes po ocenah ţe dve tretjini zaposlenih v tercialnem sektorju. 

Večina od teh se ali se bo ukvarjala s trţenjskimi aktivnostmi. 

V dejavnosti trgovine pomeni globalizacija predvsem tehnološki in tehnični 

napredek, ki ustvarja enotne standarde in izenačuje pravila in principe, usklajuje okuse 

in ţelje potrošnikov in pribliţuje trţišče potrošniku na vseh koncih sveta. Globalno 

standardizirani izdelki zagotavljajo potrošniku visoko kakovost pri sorazmerno nizkih 

stroških zaradi selitev proizvodnje v cenene ekonomije in regije. Standardizirani izdelki 

so cenejši od nestandardiziranih, zato ustvarjajo vse večjo in globalno konkurenco na 

svetovnem trţišču, ki postaja enotno in dosegljivo vsakomur, ki je vešč sodobnih 

tehnologij. Za trgovino pomeni globalizacija iskanje ekonomije obsega standardiziranih 

izdelkov visoke kakovosti in nizkih cen in s tem navzočnost na vseh svetovnih trgih, s 

tem pa omogoča multinacionalkam povečanje trţnega deleţa in obvladovanje globalnih 

razvojnih trendov. 

Globalizacija trga v trgovini ne pomeni opustitve marketinške strategije 

segmentiranja trga, ampak širjenje segmentacije v svetovnem merilu. Zaradi prostega 

pretoka kapitala, ljudi in blaga, odprtosti meja, se veča podobnost potrošniških ţelja in 

njihovega povpraševanja v različnih drţavah. S tem se veča število sicer nacionalnih, 

vendar enakih trgov, kar povečuje skupno ponudbo in s tem tudi prodajo. 

V trgovski dejavnosti temelji globalizacija na dveh predpostavkah, ki se nanašajo 

na obnašanje kupcev: 

 Izenačenje potreb in ţelja porabnikov, ki so pripravljeni kupovati izdelke 

boljše kakovosti po niţji ceni. 

 Prisila trgovskih organizacij, da ne delujejo strogo segmentirano na 

posameznih trgih z oţjimi blagovnimi skupinami, temveč se prilagajajo 

mnoţičnosti povpraševanja in preferenc potrošnikov. 

V procesu globalizacije se zakonitost razvoja trgovine kaţe v stalnem naraščanju 

ravni koncentracije in različnih integriranih oblik trgovanja. Neodvisnih trgovcev, ki na 
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trgu delujejo solistično, je vse manj. Ostri pogoji konkurence jih silijo v povezovanja in 

sodelovanja in zato nastajajo številne oblike horizontalne in vertikalne kooperacije ter 

integracije med trgovskimi organizacijami. To je ena osnovnih značilnosti razvoja in 

funkcioniranja trgovine v procesu globalizacije. Za razumevanje intenzivnih sprememb 

poslovanja trgovine so pomembne naslednje tendence: 

 Vse večja stopnja integriranja vseh strok trgovske dejavnosti, še posebej 

integriranja trgovskih aktivnosti na domačem in tujih trgih. 

 Vse večja stopnja povezanosti prodaje izdelkov in storitev. 

 Celovito upoštevanje najnovejših tehnoloških rešitev za učinkovitejše 

organiziranje in izvajanje prodaje. 

 Stalno naraščanje večstopenjskih trgovskih organizacij, ki trgujejo hkrati na 

debelo in drobno doma in v tujini. 

 Intenziven razvoj marketinških aktivnosti, ki zajemajo vse poslovne funkcije 

trgovskih organizacij. 

V procesih globalizacije trgovinske organizacije praviloma centralizirajo nabavne, 

kadrovske, investicijske in razvojne funkcije ter preko njih globalno in učinkovito 

nadzirajo potek prodajnih aktivnosti na vseh prodajnih mestih in vseh trgih. Njihova 

učinkovitost je pri tem opredeljena tudi s stopnjo njihove povezanosti z okoljem, v 

katerem delujejo. Nenehno morajo spremljati spremembe v okolju in se tem 

spremembam sproti prilagajati. Globalna trgovska organizacija poskuša obvladovati 

tehnološke, trţne, ekonomske in bivalne dejavnike z instrumenti, s katerimi oblikuje 

svojo ponudbo in instrumenti, s katerimi pospešuje in izvaja prodajo ter zagotavlja 

svojo promocijo. 

Sodobna organizacija ne opravlja samo prodajo izdelkov, ampak vključuje ponudbo 

različnih storitev in tako ustvarja trdno povezavo širokega sortimenta komplementarnih 

izdelkov in storitev. 

Učinkovito zadovoljevanje potreb končnega potrošnika je izhodišče optimalnega 

delovanja trgovine. Problem zadovoljitve potrošnika se z vidika proizvodnje kaţe v 

izbiri pravilne kombinacije posrednikov na prodajni poti, ki zagotavlja, da pride izdelek 

do porabnika pravočasno, na način, ki ustreza porabniku ob hkrati najniţjih moţnih 

stroških prodajnega procesa. Trgovci, ki kupujejo pri proizvodnji zaradi nadaljnje 

prodaje in posredovanja blaga končnim porabnikom pa so motivirani s svojimi 

ekonomskimi cilji, ki se kaţejo v oblikovanju trgovinskega sortimenta, prodajnih cen in 

storitev, da bi dosegli pričakovani dobiček. 

Globalizacija je bistveno pripomogla k višji stopnji izobrazbe in večji osveščenosti 

potrošnikov. Potrošnik postaja vse bolj zahteven in informiran. Današnji potrošnik je 

veliko bolj obveščen o tem kaj kupuje, kakšne so njegove ţelje, koliko bo potrošil, na 

kakšen način bo plačal, kakšna bo nagrada za njegovo lojalnost do trgovine. V procesu 
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globalizacije se je izredno povečalo število dostopnih informacij, saj je trend 

oblikovanja globalnih potrošnikov pogojen: 

 Z večanjem premoţenja in dvigom standarda. 

 Z velikim številom informacij, dostopnih po lahkih in cenenih poteh (kabelske 

televizije, prenosni telefoni, internet). 

 Z večjim izborom različnih svetovnih, globalnih pa tudi lokalnih in regionalnih 

blagovnih znamk izdelkov in trgovskih organizacij. 

 Z manj časa, saj organizacija delavnega časa v industrijskih drţavah bistveno 

spreminja nakupovalne navade, potrošniki so morali pri nakupovanju postati 

»pametnejši«. 

V procesu globalizacije in koncentracije so pomemben vidik prodajni stroški. 

Naraščanje prodajnih stroškov v strukturi prodajne cene je posledica širjenja vsebine 

funkcij trţenjskih aktivnosti in relativno počasnega naraščanja produktivnosti v trgovini. 

Globalizacija pomembno vpliva tudi na zaposlitvene tokove in moţnosti novih 

delavnih mest v trgovini.  Ključni vir visokih stroškov in slabše produktivnosti v 

trgovini je delavna sila. V razvitem svetu je prevladalo prepričanje, da je nadaljnji 

gospodarski razvoj odvisen predvsem od povečanja produktivnosti v tercialnem 

sektorju.  

Globalizacija je s seboj prinesla intenzivne procese inovacij v trgovini, ki so 

neposredno vplivali na obseg in strukturo zaposlenih. Zlasti uvajanje informacijske 

tehnologije in računalniškega spremljanja in nadzora nad blagovnimi tokovi od 

prodajnega mesta pa vse do proizvajalca, je prineslo tehnološko revolucijo v trgovinski 

dejavnosti, ki se je prav zaradi globalizacije hitreje in učinkoviteje razširila in 

uveljavila. 

Razvoj trgovine predvsem maloprodaje, se v procesu globalizacije kaţe zlasti v treh 

značilnostih, in sicer: 

 Nadzor majhnega števila druţb bodisi v trgovski ali produkcijski sferi nad 

izdelki oziroma nad določenim trgom. 

 Revolucija v nakupovanju, tako glede sortimenta, cen, prodajnih poti, 

tehnologije, učinkovitega uvajanja novih izdelkov, razvoja novih dejavnosti v 

trgovini. 

 Osredotočenje na potrošnika, individualni pristop do potrošnika je imperativ 

globalne trgovine in temelji na dejstvu, da so kupci med seboj različni in da 

različno prispevajo k rezultatom trgovca. 

Globalizacija trgovine je pripomogla še h hitrejšemu zmanjševanju razlik med 

servisnim in proizvodnim sektorjem. Sodobni procesi se v velikih prodajnih centrih  s 

svojo ponudbo izenačujejo s proizvodnimi obrati. Sodobni hipermarketi imajo za 
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pripravo npr. mesnih jedi in proizvodov praktično pravo mesno predelavo s popolnoma 

enakim reţimom in tehnologijo. Podobno velja za peko ali dopeko kruha in pekovskega 

peciva. Vse to pomeni, da se vse bolj izgublja razlika med storitvami trgovine in 

tradicionalnimi industrijami.  

Proces globalizacije je v svetovno trgovino in trgovske organizacije prinesel 

revolucionarne spremembe, ki so se odrazile zlasti v organiziranosti organizacij, 

marketinškem spletu,  ekonomskem modelu organizacije, cenovni politiki in spremembi 

razvojnih strategij. 

Organizacije so se morale s spremembo organiziranosti in strateških razvojnih 

strategij prilagoditi na imperativ globalizacije, ki je pred organizacije postavila zahteve 

čim ceneje, bolj enostavno, univerzalno in globalno. 

Na intenziven razvoj in koncentracijo trgovine so vplivali: 

 Ekonomija obsega, ki temelji na specializaciji poslovnih funkcij in centralizaciji 

sprejemanja odločitev. Zaradi tega se znatno zniţajo vsi stroški na enoto 

prodaje, zlasti ţive delavne sile. 

 Nabavna moč, ki temelji na večjih naročilih, zaradi kateri dosega trgovska 

organizacija ugodnejše nabavne pogoje, ki predstavljajo enega izmed ključnih 

pogojev konkurenčnosti trgovske organizacije.  

 Izbira novih prodajnih lokacij je po definiciji laţja za velike korporacije, saj 

zaradi kapitalne moči, vpliva in ugleda laţje pridobijo, kupijo ali najamejo 

najboljše lokacije. 

 Strategija rasti je temeljna strategija velikih trgovskih organizacij, pri čemer 

razvijajo najrazličnejše aktivnosti na področju trţenja, urejanja prodajnih 

objektov, strokovnega usposabljanja komercialnih, trţnih in prodajnih kadrov ter 

nudenju različnih dodatnih ugodnosti in storitev za potrošnike. 

2.3.2 Konkurenca 

Konkurenca je oblika trţnega tekmovanja med organizacijami na isti strani 

ponudbe oziroma povpraševanja. Kaţe na to, koliko mora posamezna organizacija pri 

svojih menjalnih aktivnostih računati z (re)akcijami drugih organizacij – njenih 

tekmecev oziroma konkurentov (Snoj in Gabrijan 2000, 109). 

Konkurenca je dinamični proces, ki nastane s spopadom interesov gospodarskih 

subjektov, za katere je značilno, da lahko na trgu nadomestijo drug drugega. Za 

konkurenco morata biti torej  uresničena dva pogoja, prvič, obstajati morajo 

gospodarski subjekti, kupci in prodajalci blaga, ki ţelijo doseči čim večji profit in 

drugič, kupci in prodajalci morajo biti sposobni vsaj delno nadomeščati oziroma 

izrinjati drug drugega s trgov, na katerih delujejo (Tajnikar 1993, 127). 
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Tekmeci so resničnost. Samo na nezanimivih in neprivlačnih trţiščih ni 

konkurentov. Praviloma ni trţišča brez konkurence. Tekmece je potrebno razumeti, 

navezati z njimi nekaj stikov, predvsem pa je potrebno opredeliti svojo vlogo v 

konkurenci. Vodilno vlogo v konkurenci lahko potegnemo, če imamo odločilne izdelke, 

če ponujamo obilo koristi za zmerno ceno, če imamo dober sloves in predvsem dovolj 

sredstev in drugih zmoţnosti. Vodilna vloga pomeni prehiteti druge, si izboriti najboljši 

prostor na soncu, pobirati smetano z ugodnimi cenami. 

Čeprav so konkurenti nasprotniki, lahko podjetja sodelujejo na področjih, kjer 

imajo skupne interese. Sovraštvo med konkurenti je največkrat slabo za vse. Veda o 

pogajanjih uči, da so dolgoročno dobra le pogajanja, pri katerih pridobita obe strani 

(Tavčar 1996, 29-33). 

Poznavanje konkurence ima odločilen pomen pri učinkovitem trţenjskem 

načrtovanju. Podjetje mora nenehno primerjati svoje izdelke, cene, trţne poti in 

promocijo z istimi postavkami pri najbliţjih konkurentih. Tako lahko ugotovi, na 

katerih področjih ima konkurenčne prednosti in na katerih zaostaja, ter natančneje 

določi, s katerimi sredstvi bo napadlo konkurente in kako se bo branilo pred njimi 

(Kotler 1998, 224). 

Podjetja stalno poskušajo biti boljša od tekmecev. Če podjetje poskuša postati 

drugačno od svoje konkurence na način, ki mu omogoča ustvarjati višjo vrednost za 

odjemalca, kot jo slednjemu omogočajo dosegati tekmeci, mora razviti in posedovati 

konkurenčno prednost. Bistvo konkurenčne strategije je, ustvariti si konkurenčno 

prednost na dolgi rok (Prašnikar 2002, 176).  

Konkurenčna prednost je vse, kar ugodno razlikuje organizacijo ali njen izdelek 

glede na konkurente v očeh njenih odjemalcev. Organizacija ima obstojno konkurenčno 

prednost tedaj, ko konsistentno proizvaja izdelke, katerih značilnosti ustrezajo ključnim 

nakupnim kriterijem večine odjemalcev na njenem ciljnem trgu. Konkurenčna prednost 

mora biti sočasno točka razlikovanja in prednosti organizacije v primerjavi z njenimi 

konkurenti. Konkurenčna prednost bo obstojna tedaj, ko bo temeljila na premoţenju ali 

spretnostih organizacij (Šinkovec 2001, 18). 

Pri konkurenčnih prednostih gre za opuščanje statusa quo, gre za uvajanje novih 

izdelkov, modeficiranje obstoječih, spreminjanje konceptov o izdelku pri potrošnikih, 

spreminjanju načinov konkuriranja, iskanje novih potrošnikov. Preučiti je potrebno, kaj 

se dela dobro ali potencialno dobro in kaj je treba spremeniti v konkurenčne prednosti v 

spopadu z novo konkurenco (Kotler, Fahey in Jatusripitak 1992, 264-265). 

Konkurenčno razlikovalno sposobnost je mogoče doseči na različne načine, in sicer 

z osredotočenjem na posebne trţne segmente, s ponujanjem izdelkov, ki se razlikujejo 

od konkurenčnih izdelkov, z uporabo alternativnih distribucijskih kanalov in 

proizvodnih procesov, z uporabo selektivne politike cen in drugačne osnovne strukture 

stroškov (Jurše 1997, 214). 
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Podjetje, se lahko odloči za cenovno konkurenco. V tem primeru se osredotoči na 

ceno kot sredstvo diferenciacije svojih izdelkov od konkurenčnih in prilagodi ali zniţa 

cene pod cene konkurentov. Da bi bila cenovna konkurenca učinkovita, se mora 

podjetje hitro in agresivno odzivati na spremembe cen pri konkurentih. Če poskušajo 

konkurenti povečati trţni deleţ z občutnim zniţanjem svojih cen, morajo takoj ukrepati. 

Pri necenovni konkurenci se podjetje osredotoči na druge vidike razlikovanja svojih 

izdelkov od konkurenčnih, na primer na značilnosti izdelka, kakovost storitev, 

embaliranje, trţno komuniciranje. Omogoča, da podjetje poveča prodajo, ne da bi 

moralo prilagajati in spreminjati svoje cene. Podjetje ustvarja zvestobo kupcev določeni 

blagovni znamki s poudarjanjem koristi, in ne cene. Seveda pa podjetje ne sme 

zanemariti cen konkurentov (Potočnik 2005, 228).   

Po Kotlerju (1998, 225) razlikujemo štiri ravni konkurenčnosti, določene glede na 

stopnjo zamenljivosti izdelka: 

 Konkurenca na ravni trgovskih znamk: Za podjetja so lahko konkurenti tista 

druga podjetja, ki ponujajo podobne izdelke  istim odjemalcem in po 

primerljivih cenah. 

 Konkurenca na ravni panoge: Podjetje vidi konkurente širše, v vseh drugih 

podjetjih, ki ponujajo enak izdelek ali celotno vrsto izdelkov. 

 Konkurenca na ravni zadovoljevanja potrebe: Konkurenti so vsi proizvajalci 

izdelkov, ki sluţijo istemu namenu. 

 Splošna konkurenčnost: Kot tekmece lahko podjetje obravnava vsa druga 

podjetja, ki si tudi prizadevajo zasluţiti denar od istih odjemalcev.  

Podjetje v trţnem gospodarstvu ne prejme konkurenčnega poloţaja kot darilo ob 

rojstvu, temveč si ga mora ustvarjati s kreativnim, natančnim, potrpeţljivim in pozornim 

odnosom do vseh dejavnikov v svojem okolju. Konkurenčni poloţaj je rezultat 

aktivnosti in učinkov delovanja celotnega podjetja (Gabrijan in Kokotec 1991, 1). 

Za podjetja so največji konkurenti tista druga podjetja, ki se usmerjajo na iste ciljne 

trge in imajo enako strategijo. Vsako podjetje ima drugačno strateško usmeritev in je 

zato usmerjena na različne segmente odjemalcev. Podjetje mora dobiti čim bolj 

natančne podatke o vsakem tekmecu. Tako mora poznati lastnosti, kakovost in splet 

njihovih izdelkov, ki jih nudi odjemalcem, cenovno politiko, distribucijsko pokritje, 

prodajno strategijo, promocijske in oglaševalske programe ter raziskovalno - razvojno, 

proizvodno, nabavno, finančno in druge strategije. Podjetje mora nenehno spremljati 

strategije konkurenčnih podjetij, uspešna podjetja svojo strategijo ves čas prilagajajo in 

izboljšujejo. Za podjetje, ki je del večjega sistema, je potrebno vedeti, ali posluje zaradi 

lastne rasti, zaradi denarja ali pa sluţi starševskemu podjetju. Kadar konkurent nima 

ključnega pomena za večje podjetje, ga je laţe napasti (Šinkovec 2001, 19). 
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Za podjetje je dobro, da pozna tudi cilje konkurentov, saj tako lahko predvidi 

prihodnje poteze in odzive. Poznavanje prednosti in slabosti konkurentov omogoča 

podjetju natančnejšo zasnovo lastne strategije, s katero izkoristi omejitve konkurentov 

in se izogne področjem, na katerem so tekmeci močnejši. Podjetje mora nenehno zbirati 

informacije o konkurentih ter jih posredovati naprej. Trţenjski managerji morajo 

obvladati pridobivanje celovitih in zanesljivih podatkov o vsakem konkurentu, ki lahko 

vpliva na uspešnost podjetja (Kotler 1998, 228-242). 

Proces analize konkurence se običajno izvaja na ravni panoge, kjer se ocenjuje 

privlačnost trţišča panoge na osnovi njene ekonomske strukture in na ravni 

posameznega konkurenčnega podjetja, kjer se poskuša z analizo odkriti način reagiranja 

in delovanje posameznih konkurentov na trţišču (Jurše 1997, 213). 

Cilj analize panoge in konkurence je odkriti strateško pomembne značilnosti 

celovite situacije v panogi, značaj in moč konkurenčnih sil, poloţaj ključnih 

konkurentov in vrsto ukrepov, ki jih bodo verjetno sprejeli za utrditev lastne trţne 

pozicije, ključnih faktorjev, ki vplivajo na konkurenčni uspeh, in razlogov, zakaj je 

panoga relativno privlačna ali neprivlačna. Vsebinski okvir analize panoge in 

konkurenčnega stanja sestavljajo naslednja vprašanja (Jurše 1997, 213): 

 Katere so glavne poslovne in ekonomske značilnosti okolja panoge? 

 Katere sile so spodbujevalci sprememb v panogi in kakšen bo pomen teh 

sprememb? 

 Katere konkurenčne sile so prisotne v panogi in kako močne so? 

 Katera podjetja imajo najmočnejšo/najšibkejšo konkurenčno pozicijo in zakaj? 

 Kdo bo verjetno najprej ukrepal in katere konkurenčne korake bo povzel? 

 Kateri ključni faktorji uspeha bodo pomembni v bodoče? 

 Koliko privlačne so v panogi moţnosti za nadpovprečen dobiček, upoštevajoč 

gornje značilnosti panoge? 

Podjetja, ki skušajo zadovoljiti iste potrebe odjemalcev, z lastnimi izdelki sproţajo 

proces konkurence. Zaznane trţne priloţnosti, s katerimi si ţelijo posamezni ponudniki 

izboljšati trţni poloţaj, sproţajo tekmovanje med konkurenti. Stopnja medsebojnega 

konkuriranja na trţišču je odvisna od ukrepov in protiukrepov različnih ponudnikov, ki 

se pojavijo in delujejo na trţišču (Jurše 1997, 215). 

Vsaka uspešna organizacija je našla vsaj en način, s katerim prekaša svoje 

konkurente. Pogoste značilne kompetence, ki jih organizacije razvijajo, so sposobnost 

uresničevanja inovativnih izdelkov, superiorne proizvodne spretnosti, izjemno trţenje, 

uspešen management, superiorne spretnosti finančnega managementa, organizacijska 

kultura, ki je zlasti pomembna pri obravnavanju strateških sprememb, sistem 

nagrajevanja, ki uspešneje motivira zaposlene, superiorni sistem planiranja in kontrole 

(Šinkovec 2001, 20). 
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Značilna kompetenca organizacije je njena sposobnost udejaniti neko aktivnost na 

način, ki je superioren glede na njene konkurente ali uporabiti neko spretnost, ki je 

konkurenti nimajo. Organizacija, ki ţeli svoje značilne kompetence udejaniti v 

konkurenčne prednosti, mora sprejeti pogled od zunaj, torej izstopiti iz sebe in 

upoštevati, ali so njene značilne kompetence za obstoječe in potencialne odjemalce. 

Konkurenčna prednost je doseţena z unikatnim poloţajem, ki ga doseţe organizacija 

glede na svoje konkurente, z uporabo svojih kompetenc. Organizacija mora za 

razvijanje konkurenčne prednosti, ki so nujne za dosego strateških ciljev, najprej 

izgraditi značilne kompetence, ki jih cenijo obstoječi in potencialni odjemalci. 

Konkurenčne prednosti lahko organizacija doseţe z razvijanjem novih značilnih 

kompetenc za obstoječa izdelčno - trţna področja ali z iskanjem novih izdelčno - trţnih 

področij, na katerih bo lahko uspešno uporabila svoje obstoječe prednosti. Ni dovolj, da 

organizacija le doseţe konkurenčno prednost, temveč mora teţiti k doseganju  obstojne 

konkurenčne prednosti. Le-ta ji zagotavlja uspešnost na daljši rok, sicer jo konkurenti 

kmalu dohitijo in prehitijo. 

Organizacija, ki upošteva in proučuje kot konkurente le organizacije znotraj 

panoge, v kateri se nahaja, izhaja pri obravnavanju konkurentov predvsem iz svoje 

osnovne tehnologije proizvajanja. Pri tem pa zanemarja vse obstoječe in moţne 

konkurente, ki lahko zadovoljujejo iste potrebe istih ciljnih skupin z drugačnimi izdelki 

oziroma na osnovi drugačnih tehnologij. Takšna organizacija ni pozorna na pojave 

novih tehnologij proizvajanja in zadovoljevanja odjemalcev, kar pomeni, da je dovzetna 

predvsem za inovacije znotraj tehnologij, ki jih ţe obvladuje (Snoj in Gabrijan 2000, 

114). 

Trajna konkurenčna prednost lahko temelji na naloţbah ali strokovnosti zaposlenih. 

Značilni primeri razlikovalne sposobnosti so tehnološka opremljenost, lokacija, 

finančna moč, razvijanje novih izdelkov in inovativnost. Konkurenčno prednost lahko 

podjetja pridobijo tudi s zaščito svojih patentov, ugodno podobo in uveljavljenimi 

blagovnimi znamkami (Potočnik 2005, 44). 

V poslovnem okolju managerji pogosto razmišljajo o strategiji in njeni vlogi o 

dolgoročni usmeritvi podjetja, ki je zapisana v obliki strateškega načrta in ključnih 

strateških izjavah podjetja. Temeljni cilj formuliranja strategij je povezan z vprašanjem 

konkurenčne prednosti podjetja, ki naj bi dolgoročno vodila v ustvarjanje 

»monopolnega« poloţaja konkurenta. K razmišljanju in razpravi o konkurenčni 

prednosti je pomembno prispeval Porterjev model generičnih strategij. Med 

pomembnimi rezultati raziskave, ki jo je izvedel na začetku osemdesetih let sta 

pomembni predvsem dve ugotovitvi in sicer, da podjetja konkurirajo na podlagi 

stroškovne prednosti ali diferenciacije od konkurentov ter da so med najbolj 

dobičkonosnimi podjetja z velikim ali majhnim trţnim deleţem, medtem ko se je 

pokazalo, da so najmanj dobičkonosna podjetja s srednje velikim trţnim deleţem. 
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Strategijo stroškovne prednosti uporabljajo podjetja, ko gradijo svojo prednost pred 

konkurenco na doseganju niţjih stroškov poslovanja. Namen diferenciacije je, da 

podjetje razvije lasten način, z izbiro specifičnih atributov, ki ga razlikuje od 

konkurence in zagotavlja, da odjemalec ponujeno vrednost prepozna in jo je pripravljen 

tudi plačati (Vizjak 2007, 26-31).  

Za izboljšanje konkurenčnosti in racionalizacijo poslovanja je s strateškega vidika 

treba izpeljati prestrukturiranja ter realizirati predvsem razvojne preskoke in 

koncentracije ali relokacije produkcije za doseganje niţjih stroškov na prodajno enoto. 

Taktična področja, kjer podjetja lahko na relativno preproste načine izboljšajo notranjo 

strukturo kakovosti poslovanja in preţivetje v recesiji in si s tem še izboljšajo 

konkurenčnost (Kunaver 2009):  

 strateško prestrukturiranje v smeri obvladovanja zahtevnejših tehnologij oziroma 

doseganja niţjih stroškov na prodajno enoto, 

 prepoznati prave dejavnosti, kaj dejansko ustvarja dodano vrednost za 

organizacijo kot celoto, 

 sporočilo o varčevanju mora biti zaposlenim sporočeno, slišano in uresničeno, 

 analiza stroškov, skrbni analitični pregled vseh kategorij stroškov navadno 

razkrije prijetna presenečenja potencialov prihrankov, 

 prilagodljivo trţenje, tu velja slediti dvema načeloma; izredno skrbna 

sistematična obdelava ključnih kupcev ter velika odprtost in raziskovanje novih 

poti, 

 uskladitev vloţkov in izločkov, uskladitev teh dveh polov zahteva hitro 

odzivnost in fleksibilnost pri izločitvah del zunanjim izvajalcem predvsem, 

kadar je problematično angaţiranje resursov opreme ter fleksibilno organiziranje 

notranje delovne sile, kadar so problematični človeški resursi, 

 obvladovanje zalog, finančna sredstva vezana v zalogah so lahko vir 

prepotrebnih sredstev, če jih podjetje brez škode za nemoten potek produkcije 

uspe izkoristiti, 

 kakovost v procesih, v velikih podjetjih je kakovost omejena na nadzor, ni 

sistematičnega pristopa k procesni kakovosti, 

 obvladovanje pretočnih časov, to je odvisno od skrbne analitike in kirurškega 

pristopa optimiranja na mikro ravni, 

 motivacija zaposlenih, velik premik je moţno doseči s premišljenimi 

motivacijskimi shemami, stimulativnim nagrajevanjem, vezanim na sisteme 

kazalnikov,  sistematičnim spodbujanjem inovativnosti zaposlenih. 

Uspešna organizacija je odvisna od konkurenčnih prednosti, ki jih ima organizacija 

v primerjavi s svojimi tekmeci. Z različnimi metodami in orodji za analize notranjih 
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virov ter zunanjih trţnih dejavnikov je potrebno ugotoviti, katere med številnimi 

kompetencami so glavne kompetence organizacije. Te prispevajo pomembne koristi za 

odjemalca - na zadovoljevanje njegovih potreb bi se morala osredotočiti vsaka 

organizacija, poleg tega pa so tudi podlaga za oblikovanje poslovnih strategij, s katerimi 

pridobiva konkurenčne prednosti pred tekmecem na trgu in panogi. Pri izbiri teh 

strategij za oblikovanje konkurenčnih prednosti pa je potrebno upoštevati strateške 

prednosti in poloţaj ter ciljno konkurenčno področje (Modic 2008). 

Analiza konkurentov 

Pri obravnavanju konkurentov lahko razlikujemo obstoječe in moţne konkurente. 

Obstoječi konkurenti določenega izvajalca trţenja so tiste organizacije, ki ţe tekmujejo 

z njimi pri menjalnih odnosih z istimi ciljnimi skupinami. Moţni konkurenti pa so tiste 

organizacije, ki v obravnavanem obdobju ne tekmujejo z njimi, vendar utegnejo postati 

njegovi tekmeci pri menjalnih odnosih z istimi ciljnimi skupinami. 

Organizacije se srečujejo s konkurenti na svojem nabavnem in prodajnem področju. 

Za izvajanje trţenja mora organizacija dobro poznati svoje konkurente na nabavnem in 

prodajnem področju. Nenehno mora preučevati konkurente, če ţeli biti v odnosu do 

ciljnih skupin uspešnejša od konkurentov. Poznavanje značilnosti konkurentov je zelo 

pomembno, saj lahko le-ti ogrozijo njen razvoj in celo obstoj. 

Organizacija trţenja lahko potegne ločnico med neposrednimi in posrednimi 

konkurenti tako na nabavnem, kakor tudi na prodajnem trgu, in opredeli stopnjo 

(ne)posrednosti konkuriranja. 

 Neposredni konkurenti na nabavnem področju so tiste organizacije, ki povprašujejo 

po enakih izdelkih istih dobaviteljev. Neposredni konkurenti na prodajnem področju so 

tiste organizacije, ki ponujajo katerekoli izdelke, ki zadovoljujejo enake potrebe istih 

odjemalcev. Posredni konkurenti na prodajnem področju so tiste organizacije, ki 

ponujajo katerekoli izdelke, ki zadovoljujejo katerekoli potrebe istih odjemalcev. 

Posredni konkurenti na nabavnem področju so tiste organizacije, ki povprašujejo po 

katerihkoli izdelkih istih dobaviteljev (Snoj in Gabrijan 2000, 109-113). 

Pri analizi konkurentov ni dovolj samo naštevanje konkurentov, temveč je 

potrebno, da izvemo kaj več o ciljih, namerah in finančnem stanju konkurentov, 

vključno z njihovimi resnimi problemi kot tudi prednostmi in priloţnostmi. Potrebno je 

tudi oceniti relativne prednosti in slabosti konkurentov na posameznih področjih 

mednarodnega trţenja oziroma poslovne politike v celoti. 

Osnovne informacije o strateški nevarnosti in šibkih točkah proučevanih 

konkurentov si podjetje zagotovi s strateško analizo glavnih konkurentov, ki je 

usmerjena v proučevanje njihovih prednosti in slabosti, sedanjih in bodočih strategij, 

finančnega stanja konkurentov in podobno. Pri procesu analiziranja konkurentov si je 



Poslovni procesi 

26 

potrebno zastaviti vrsto vprašanj, s katerimi analizo osredotočimo na ključne vidike 

konkurence (Jurše 1997, 217-218):  

 Kdo so naši glavni konkurenti – sedaj, v naslednjih petih letih? 

 Kakšne so strategije, smotri in cilji glavnih konkurentov? 

 Kako pomembno je posamezno trţišče za vsakega konkurenta in kakšna je 

raven njegove trţne nevarnosti? 

 Kakšne so relativne prednosti in omejitve konkurentov? 

 Kakšne spremembe bodo konkurenti verjetno izvedli v svoji bodoči strategiji? 

 Kakšni bodo učinki strategije konkurentov na trţišče in na našo strategijo? 

Kadar konkurenti razpolagajo s celovitimi informacijami, imajo moţnost, da takoj 

in popolnoma razumejo izvor konkurenčnih prednosti neke organizacije. Če pa je 

prisotna vzročna nejasnost, postane njihovo razumevanje nepopolno in ni več takojšnje. 

Vzročna nejasnost sama zase še ne zagotavlja, da bo organizacija sposobna obdrţati 

konkurenčno prednost, ustvarja pa zelo uspešno oviro za imitiranje (Šinkovec 2001, 21). 

Ko spoznamo poglavitne konkurente in ugotovimo njihove strategije, je 

pomembno, da spoznamo tudi njegove cilje. Konkurenti ţelijo povečati dobiček, pri tem 

se nekatera podjetja prizadevajo za kratkoročne dobičke, druga za dolgoročne. Druga 

moţna domneva v zvezi z vedenjem konkurentov na trgu je, da skušajo doseči cel splet 

različnih ciljev. Pomembno je ugotoviti, kakšno sorazmerno teţo pripisuje vsak 

konkurent kratkoročni donosnosti, rasti trţnega deleţa, denarnemu toku, vodilnemu 

tehnološkemu poloţaju, vodilnemu poloţaju na področju storitev in tako naprej. 

Informacije o prednostih in slabostih tekmecev podjetja po navadi pridobivajo iz 

sekundarnih virov, z osebnimi stiki in iz govoric. Poznavanje lahko izboljšajo tako, da 

izpeljejo primarne trţenjske raziskave, v katere vključijo odjemalce, dobavitelje in 

posrednike. Vedno več podjetij se odloča za tehniko posnemovalnega primerjanja – 

benchmarking, kot za najboljše sredstvo pri izboljševanju svojega konkurenčnega 

poloţaja. Temelji na prizadevanjih po odličnosti in na ţelji biti najboljši med 

najboljšimi. Ukvarja se z analizo obstoječih opravil in poslovanja v podjetju, poskuša 

spoznati obstoječe procese, potem pa ugotavlja zunanje referenčne točke ali standarde, 

ki sluţijo za merjenje ali presojanje danih procesov. Izhodišče je odjemalec s svojimi 

potrebami (Pučko 2005, 301). 

Na cilje konkurenta vplivajo razni dejavniki, na primer velikost podjetja, njegova 

preteklost, tekoče poslovanje in gospodarske razmere (Kotler 1998, 231-233). 

Podjetje mora posebej proučevati namere konkurentov. Če na primer obstaja 

verjetnost, da konkurent spremeni ceno, mora podjetje, če ţeli reagirati hitro svoje 

akcije v naprej načrtovati in s cenovnimi protiukrepi ublaţiti morebitne negativne 

posledice cenovnih strategij konkurentov (Potočnik 2005, 246). 
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2.4 Katera podjetja potrebujejo prenovo poslovnih procesov 

Ena izmed ključnih rešitev za teţave, ki pestijo večino podjetij, je prenova 

poslovnih procesov. Gre za nov način izboljšanja delovanja podjetij in drugih 

organizacij, pomeni pa analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa. 

Prenova poslovnih procesov zahteva korenite spremembe v poslovanju podjetja, zato 

morajo biti pred njenim začetkom izpolnjeni nekateri pogoji. Pravila in postopke, ki jih 

je podjetje upoštevalo pri dosedanjem poslovanju, mora vodstvo podjetja zavreči, 

opustiti pa je potrebno tudi neprimerna organizacijska in izvedbena načela. Podjetje 

mora opredeliti cilje prenove, ki temeljijo na teţnji po učinkovitosti in uspešnosti 

poslovanja oziroma delovanja prenovljenih poslovnih procesov. 

Podjetja, v katerih je primerno izvesti prenovo, lahko opredelimo v tri skupine 

(Hammer in Champy 2001, 12): 

 Podjetja v kriznem stanju: to so podjetja, ki so v hudih poslovnih teţavah in 

skoraj nimajo druge izbire. Stroški podjetja so mnogo večji od stroškov 

konkurentov, kupci so z njihovimi izdelki nezadovoljni. Velikokrat se zgodi, da 

podjetja nimajo sredstev, ki bi jim omogočila izvedbo prenove poslovanja. 

 Podjetja v pred kriznem stanju: v tej skupini so podjetja, za katera kaţe, da se 

zaradi razmer na trgu lahko hitro znajdejo v teţavah, če ne bodo ukrepali. V teh 

podjetjih se teţave še ne pojavljajo, vendar pa se lahko obetajo spremembe v 

okolju, ki zahtevajo od podjetja, da se jim hitro prilagodi. Take spremembe so 

lahko novi konkurenti, spreminjajoče zahteve kupcev, pričakuje se spremembe 

na pravnem področju in podobno.  

 Najuspešnejše podjetje: ta podjetja nimajo teţav, niti jih ne predvidevajo, so pa 

dovolj ambiciozna, da hočejo s prenovo poslovanja obdrţati svoj vodilni poloţaj 

na trgu in svojo prednost pred tekmeci še povečati. 

2.5 Cilji in dejavniki, ki vplivajo na uspešnost prenove poslovnih procesov 

Prenova poslovnih procesov vključuje naslednja temeljna izhodišča in globalne 

cilje (Kovačič 2000, 377): 

 Poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev 

izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti. 

 Skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, 

povečanje odgovornosti in posledično zniţanje stroškov poslovanja. 

 Dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 

dvigovanje kakovosti storitev in izdelkov podjetja. 

 Povečanje zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovost 

izdelkov in storitev. 
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 Zniţevanje stroškov izvajanja postopkov pri ohranjanju ustreznega razmerja s 

kakovostjo in dobavnimi roki. 

 Usmerjanje v lastne ključne zmoţnosti in prenos izvajanja drugih procesov, pri 

katerih nismo konkurenčni ali ki niso ključni, zunaj podjetja. 

 Prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in bolj neposrednega 

povezovanja z dobavitelji. 

Pri spremembi organiziranosti poslovanja se  je potrebno drţati nekaterih 

dejavnikov uspeha: 

Procesna usmerjenost 

Po mnenju večine avtorjev je to ključni dejavnik. V podjetju je potrebno najprej 

določiti nosilne poslovne procese. To so po navadi procesi razvoja novih izdelkov, 

pridobivanja naročil, izpolnjevanja naročil, razvijanje proizvodnih zmogljivosti in drugi. 

Odgovorni za spremembe v podjetju se morajo usmeriti na celotne procese, ki potekajo 

v podjetju in prinašajo dodano vrednost odjemalcu. Procesi potekajo preko več 

organizacijskih enot in niso omejeni na oddelke, kot je veljalo do sedaj (Rant 2002, 

296). 

Povezovanje del 

Več zaporednih del se poveţe in zdruţi v eno nalogo, ki jo opravlja en zaposlen. To 

zahteva od posameznikov poznavanje in razumevanje celotnega procesa, kar pomeni, da 

je potrebno zaposlene dodatno izobraţevati. 

Usmerjenost k odjemalcu 

Spremembe v poslovanju zahtevajo, da pri oblikovanju procesov in novega načina 

dela vedno izhajamo iz potreb odjemalcev. Kupci so tisti, ki podjetju omogočajo 

preţivetje. Vsak zaposleni naj bi natančno vedel, kdo je končni kupec in kaj pričakuje 

od izdelka podjetja. Koristno je tudi, da tisti, ki uporabljajo rezultate procesa, sodelujejo 

pri njegovi prenovi (Jeraj 2001, 438). 

Delitev procesov glede na zahtevnost 

Večina nalog znotraj nekega delavnega procesa je rutinskih, nekaj pa je zahtevnih. 

Delovni procesi imajo več delovnih različic, ki so prilagojene zahtevnosti reševanja. 

Pomembno je, da se način dela ne prilagaja najbolj zapletenim primerom, ampak da se 

za proces poišče različne načine dela glede na problematičnost. 

Vsak zaposleni v procesu naj doda določeno vrednost v skladu s cilji procesa 

V procesu mora biti delo oblikovano tako, da vsaka aktivnost dodaja vrednost 

izdelku. Tiste aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti, moramo zmanjšati ali celo izločiti. 

Cilj je zmanjšati obseg dela, ne pa zmanjševati števila zaposlenih. 
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Izkoristiti je potrebno sodobno tehnologijo 

Sodobna tehnologija omogoča zdruţevanje del in s tem tudi prenovo poslovanja, 

boljše spremljanje procesov in poveča moţnosti obdelave informacij. Potrebno je 

izgraditi ustrezen informacijski sistem v podjetju, da ne pride do nepotrebnega 

dvakratnega zapisovanja istih podatkov. 

Kontrola izvajanja nad procesi 

Pomembnejše od kontroliranja zaposlenih je kontroliranje načina dela v procesu. 

Kontroliranje zaposlenih poteka prek rezultatov procesa. S tem se zmanjšajo tudi stroški 

nadzora in preverjanja. 

Vzpostavitev kulture sprememb 

Pomembno je, kakšne vrednote uspe odgovornim vzpostaviti v podjetju. Gre 

predvsem za to, da se zaposleni navadijo na spremembe in jih vedno tudi pričakujejo. 

Zaposleni morajo biti o spremembah natančno in pravočasno obveščeni (Česen 1998, 

36). 

2.6 Izvajanje sprememb 

Realizacija sprememb ne poteka vedno tako, kot bi si ţelel management. 

Spremembe je potrebno sistematično načrtovati in predvidevati moţne odpore, da bi 

lahko z njimi pravilno upravljali. Spremembe, ki pomenijo trajno rešitev je potrebno 

načrtovati, saj če se odločimo za napačne spremembe, smo s tem povzročili trajne 

neuspehe namesto trajnih uspehov. 

Kdo naj bo tisti, ki zagotavlja delovanje procesa, spreminjanja in njihovega 

nadziranja, ima podjetje načeloma dve moţnosti. Lahko so managerji v podjetju, ki 

imajo dovolj širok pogled nad poslovanjem podjetja in razvojem okolja ter jasno 

izraţeno vizijo razvoja, lahko pa so zunanji izvajalci, ki so strokovnjaki za upravljanje 

sprememb. Spremembe, ki se nanašajo na dramatične in radikalne zasuke, morajo biti 

spodbujene z vrha podjetja oziroma od vrhnjega managementa, spremembe spodbujene 

s strani zaposlenih na niţjih organizacijskih ravneh pa zajemajo manjše dele podjetja, 

potem pa se postopno širijo še na druga področja (Dubrovski 2004a, 206).     

Ločimo štiri stopnje načrtovanja sprememb, priprava projekta, analiza, koncept in 

izvedbo (Vizjak 1994, 871-874). 

Priprava projekta 

Projekt je časovno omejeno timsko delo, s katerim omogočimo sodelovanje 

strokovnjakov in managementa različnih poslovnih dejavnosti in področij pri doseganju 

jasno opredeljenih ciljev. 

Priprava projekta vsebuje tri ključne aktivnosti: 
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 Določitev ciljev projekta: Cilji morajo biti v naprej jasno opredeljeni. Projekt je 

zaključen, ko so cilji doseţeni. Natančnost projektnih ciljev je odvisna od 

zastavljene naloge. Pri celovitih spremembah je potrebno projektne cilje 

definirati dokaj globalno, medtem ko je pri delnih spremembah mnogokrat 

mogoče projektne cilje okvirno opredeliti. 

 Imenovanje projektnih timov: Uspeh projekta je velikokrat odvisen od članov 

tima, zato morajo imeti ustrezna strokovna znanja, potrebna za ugotavljanje 

problemov in moţnih izboljšav v organizaciji. Člani morajo biti izbrani iz 

različnih poslovnih dejavnosti organizacije, zelo pomembno pa je tudi, da vidijo 

projekt kot izziv, v katerem lahko dokaţejo svoje sposobnosti, in ne kot dodatno 

obremenitev poleg rednih nalog. 

 Segmentacija poslovnega sistema: Ustrezno segmentiranje poslovnega sistema 

je potrebno nastaviti ţe v okviru priprave projekta. Število segmentov mora biti 

pregledno, da bo olajšana analiza in bo mogoče prikazati rezultate. 

Analiza 

Analiza je sistematično zbiranje in vrednotenje podatkov, da se z njimi ugotavljajo 

vzroki za obravnavane probleme in se določajo moţni ukrepi za reševanje problemov. 

Ločimo tri sestavne dele analize: 

 Analiza trga: Ki je predvsem pomembna pri načrtovanju prestrukturiranja. 

Potrebno je ugotoviti dinamiko in obseg trţnih segmentov, da bi lahko 

organizacija izbrala najbolj atraktivne segmente za področje bodoče dejavnosti. 

Potrebno je analizirati tudi strukturo kupcev in prodajnih poti. 

 Analiza konkurence:  Ko izbiramo trţne segmente je potrebno določiti tudi moč 

konkurentov. 

 Analiza internih virov: Ta dopolnjuje analizo trga in konkurence. Pomaga 

spoznati izhodiščno stanje organizacije in vire, ki jih ima organizacija na voljo 

za doseganje novih ciljev. 

Koncept 

Koncept je izbor in ovrednotenje ukrepov, potrebnih za rešitev obravnavanih 

problemov. Cilj koncepta je opredelitev ukrepov in sredstev za dosego projektnih ciljev. 

Metode za razvijanje koncepta se ločijo glede na obseg in pomembnost sprememb. 

Izvedba 

Izvedba je načrtovanje in spremljanje realizacije koncepta. V projekt je potrebno 

vključiti izdelavo podrobnega načrta, strokovno spremljanje izvedbe in kontrolo 

mejnikov. 

V zvezi z opravljanjem sprememb obstajata dva tipa voditeljev in sicer 

transakcijski voditelj, ki izhaja iz zastavljenih poslovnih načrtov, strategij, ciljev in 
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norm delovanja in transformacijski voditelj, ki na revolucionaren način preoblikuje 

podjetje, zelo hitro razvija najprimernejše razvojne rešitve, ki prevedejo do korenite 

prenove organizacije (Dubrovski 2004a, 208). 

2.7 Povzetek 

Razvoj podjetij temelji na spreminjanju, če se podjetje ne spreminja, potem se ne 

more razvijati. Vsa podjetja so danes soočena z neusmiljeno konkurenco, ki jih sili tako 

k ohranjanju konkurenčnega načina poslovanja z namenom obdrţati se na trţišču, kot 

nenehno izboljševati svoje poslovne modele s pomočjo prenove poslovnih procesov. 

Razlogov, zakaj je sprememba poslovnih procesov nujna, je več. Med pomembnima 

razlogoma  sta globalizacija trgovine in doseganje konkurenčne prednosti. Eden izmed 

razlogov je tudi globalna kriza. Ali bo neko podjetje ob krizi propadlo, ali pa se bo na 

koncu krize ob zdesetkani konkurenci razcvetelo, je odvisno od zmoţnosti prilagajanja.  

Vsi ti razlogi so me vodili skozi moje raziskave, saj ţelim pokazati, da je s spremembo 

poslovnih procesov, moţno povečati  uspešnost poslovanja. Realizacija sprememb ne 

poteka vedno tako, kot bi si ţelel management. Pomembno je, da so spremembe 

sistematično načrtovane, kajti če se odločimo za napačne spremembe, lahko s tem 

povzročimo trajne neuspehe namesto uspehov. 

Za razvoj trgovskih podjetij sta pomembna nenehna racionalizacija in 

posodabljanje procesov. Pri tem mislim na splet ukrepov, ki zagotavljajo izboljšanje 

poslovanja določene dejavnosti glede na dosedanji način in omogočajo boljši poslovni 

rezultat.  

V empiričnem delu naloge so prikazani sodobni trgovski procesi, ki podjetju 

omogočajo boljšo učinkovitost in konkurenčno prednost na konsolidiranem trgu 

maloprodaje. 
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3 TRGOVINA NA DROBNO 

3.1 Opredelitev trgovine na drobno 

Po zakonu o trgovini je trgovina opravljanje trgovinske dejavnosti na domačem 

trgu in s tujino. Trgovina obsega nakupovanje izdelkov zaradi nadaljnje prodaje in 

opravljanje trgovinskih storitev (Uradni list RS, št. 24/2008). 

Trgovina na drobno vsebuje vse dejavnosti izdelkov neposredno končnemu 

odjemalcu za njegovo osebno, neposlovno uporabo (Kotler 1998, 558). Pri tem ni 

pomembno, kako in kje poteka prodaja, bistveno je, da gre za končno porabo. Vsako 

podjetje, ki prodaja končnim odjemalcem, opravlja proces trgovanja na drobno. 

Trgovina na drobno izvaja zadnjo fazo menjalnega procesa in tako vzpostavlja 

posredni stik med proizvajalci in končnimi porabniki. Njena naloga je, da zagotovi 

ustrezen obseg in strukturo ponudbe na dostopnih lokacijah, pravočasno in po cenah, ki 

so usklajene z dejansko vrednostjo izdelkov in storitev. Večina aktivnosti v procesu 

prodaje potrošnih dobrin poteka prav v trgovini na drobno, ki je nekakšno ozko grlo 

celotnega proizvodnega in prodajnega procesa (Potočnik 2005, 274). 

Trgovina na drobno je po  nakupovanje izdelkov ter njegova nadaljnja prodaja 

končnim odjemalcem in tudi prodaja izdelkov, ki niso namenjeni končni potrošnji. 

Trgovina na drobno se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, če so za tako obliko 

prodaje izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom in drugimi predpisi (Uradni list RS, št. 

24/2008). 

Za trgovska podjetja je značilno, da proizvajajo trgovske storitve. Trgovina trţi 

trgovsko blago in izdelke proizvajalcev. V osnovi je trgovsko podjetje storitveno 

podjetje, saj svojim kupcem nudi osnovno storitev kupoprodaje trgovskega blaga in 

praviloma ne proizvaja novih izdelkov. Trgovska podjetja poizkušajo z dodatnimi 

trgovskimi storitvami, to je finančnimi, tehničnimi in osebnimi, zmanjšati tveganje in 

narediti kupovanje bolj učinkovito, laţje in prijetno (Akehurst in Nicholas 1997, 204-

209 in Potočnik 2001, 316). 

Prodajanje na drobno lahko imenujemo tudi detajlistična prodaja ter prodaja na 

malo (Gabrijan 2000, 3). 

Za opravljanje posredniške dejavnosti morajo trgovske organizacije na drobno 

razpolagati z ustreznimi prodajalnami, skladiščnimi prostori, s potrebno zalogo izdelkov 

in primernim strokovnim kadrom. Prodaja na drobno poteka v prodajalnah, ki 

sestavljajo maloprodajno mreţo. Ta mora biti razporejena na večjem gospodarskem 

področju, da zagotavlja primerno oskrbo prebivalstva. Velikost, vrsta prodajaln ter 

sortiment izdelkov ustvarjajo trţno gravitacijsko področje, na katerem se odjemalci 

zaradi nakupa osredotočijo na posamezno prodajalno. Lokacija prodajaln je posebnega 

pomena tako za preskrbo prebivalstva kot za ekonomično in rentabilno poslovanje 

trgovskih organizacij na drobno. 
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Nabavo izdelkov je teţko časovno uskladiti s potrebami prodaje, zato morajo 

trgovske organizacije na drobno razpolagati z zadostno zalogo izdelkov po količini in 

sortimentu. Nezadostna zaloga povzroča zmanjšano prodajo in slabo zadovoljevanje 

potreb. Posledica tega je odjemalčeva primerjava s konkurenčnimi trgovskimi 

organizacijami in zniţanje dohodka. Na drugi strani pa prevelika zaloga posameznih 

izdelkov povečuje stroške poslovanja, zmanjšuje koeficient obračanja, ustvarja večje 

tveganje in s tem tudi zmanjšuje načrtovani dohodek. Zato je oblikovanje optimalne 

zaloge po količini, sortimentu in časovni razporeditvi bistvenega pomena za uspešno 

poslovanja vsake trgovske organizacije na drobno, še posebej, ker se zahteve 

odjemalcev zaradi mode, okusa, navad in ţelja izredno hitro spreminjajo. 

Poseben pogoj za uspešno poslovanje trgovskih organizacij na drobno je strokovni 

kader, tako v nabavni sluţbi kot prodajalnah. Prodajni kader mora dobro poznati tehniko 

in postopke pri postreţbi ter nekatera psihološka spoznanja o odzivanju odjemalcev v 

različnih prodajnih situacijah. Prodajalec mora odjemalca spremljati in biti usposobljen, 

da mu pokaţe še druge moţnosti za njegovo bodočo potrošnjo. 

Prodajalci na drobno oziroma lastniki majhnih prodajaln so sami odgovorni za 

celotno poslovanje: kupujejo, prodajajo, oblikujejo propagandna sporočila in zunanjo 

ter notranjo podobo prodajaln, skrbijo za osebje in drugo. 

Malo »večji« prodajalci na drobno imajo bolj specializirano osebje. Lahko imajo 

osebo, ki je zadolţena za trgovske izdelke, kar vključuje celoten nabavno-prodajni cikel. 

Najamejo lahko zunanje sodelavce (s polovičnim delovnim časom) za oblikovanje 

reklamnih napisov in za opravljanje številnih drugih nalog. Lastnik prodajalne ostaja 

odgovoren za njeno fizično namestitev in nadzor nad osebjem (Diamond 1996, 6). 

Trgovska podjetja na drobno delujejo kot posredniki med trgovskimi podjetji na 

debelo, pa tudi med proizvodnimi podjetji in končnimi porabniki. Končnim porabnikom 

prodajajo nabavljeno blago praviloma v manjših količinah za potrebe posameznega 

gospodinjstva. Trgovska podjetja na drobno opravljajo tudi funkcijo zaščite interesov 

porabnikov, saj zbirajo ţelje in potrebe porabnikov, obravnavajo njihovo 

nezadovoljstvo z blagom, reklamacije, vračila slabih izdelkov (Potočnik 2005, 275). 

Pri trgovini na drobno nikakor ne smemo pozabiti na pravice odjemalcev. Njihove 

temeljne pravice so zlasti (Zakon o varstvu potrošnikov 1998): 

 pravica do varnosti (nevarni izdelki za zdravje in ţivljenje odjemalcev), 

 pravica do informiranosti (natančno in nedvoumno obvestilo odjemalcem glede 

količine, cene, uporabe, garancije), 

 pravica do izbire (preprečevanje monopolov in vzpodbujanje konkurence 

ponudnikov), 

 pravica glasu odjemalcev (pri sprejemanju predpisov, ki se nanašajo na njihovo 

zaščito).  
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Navedene temeljne pravice ščitijo drţave bodisi z zakonsko regulativo ali s 

sporazumi med ponudniki in organizacijami odjemalcev, zlasti pa ţelijo z njimi 

preprečiti (Šinkovec 2001, 10): 

 špekulacije: skrivanje izdelkov zaradi višjih cen, pogojevanje prodaje enega z 

drugim izdelkom, zahtevanje vnaprejšnjega plačila brez obresti, 

 nelojalno konkurenco: navajanje neresničnih podatkov o konkurentih in njihovih 

izdelkih, uporaba tujih trgovskih znamk brez dovoljenja, prikrivanje napak na 

izdelku, obljubljanje daril ali drugih premoţenjskih koristi npr. nagradne igre. 

Storitve, ki jih opravlja trgovina na drobno, bi lahko razdelili v naslednje skupine 

(Kotler 1998, 571): 

 predprodajne storitve: oglaševanje, prikazovanje izdelkov v izloţbah, 

prilagajanje obratovalnega časa potrebam odjemalcev, modne revije, 

 prodajne storitve: prodaja, 

 poprodajne storitve: dostava na dom, instaliranje, manjša popravila in 

prilagoditev izdelkov, 

 ostale storitve: vnovčevanje čekov, brezplačno pakiranje, odobravanje 

potrošniških posojil. 

3.2 Prodajni formati in tržne poti 

V zadnjih desetletjih je trgovina na drobno uspela razviti vrsto različnih in 

inovativnih oblik maloprodajnih objektov, kot so veleblagovnice, hipermarketi, 

supermarketi, specializirane prodajalne, butiki, megamarketi, diskontne prodajalne, 

prodajalne z mešanim blagom. Trgovina na drobno se pojavlja tudi brez prodajaln kot je 

kataloška prodaja, prodaja preko avtomatov,  prodaja od vrat do vrat ali gibljive 

prodajalne. Nova tehnologija omogoča tudi nove oblike prodaje, kot sta prodaja preko 

televizije in virtualna prodaja na drobno. Povezuje se s proizvodnimi podjetji v 

partnerstva in distribucijske verige in skupaj nastopajo proti drugim distribucijskim 

verigam (Cox in Brittain 2000, 15-22, Kent in Omar 2003, 76,  Levy in Weitz 2004, 42-

62). 

Vse prodajalne, ne glede na velikost, zahtevajo neko organiziranost. Razlika med 

organiziranostjo v majhnih in velikih prodajalnah se pojavlja zaradi različnega števila 

zaposlenih. V bistvu opravljajo majhne in velike prodajalne enake vrste nalog. Bistvena 

razlika z vidika organiziranosti je v tem, da majhne prodajalne z malo zaposlenimi 

zahtevajo od vsakega zaposlenega opravljanje številnih nalog. V večjih prodajalnah z 

večjim številom zaposlenih se dodelijo določeni skupini specifične naloge. Večje kot je 

število zaposlenih, večje so moţnosti za specializirano opravljanje nalog (Diamond 

1996, 81). 
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Trgovinske organizacije za prodajanje na drobno lahko kombinirajo sestavine 

prodajaln in njihovih aktivnosti ter s kreativnimi kombinacijami le-teh nastopajo na 

trgu. Z vidika trgovinske organizacije je moţno in tudi koristno obravnavati prodajalne 

kot specifične izdelke. Za trgovinsko organizacijo je splet raznovrstnih prodajaln njen 

specifičen sortiment (= mix) izdelkov, ne pa blagovne postavke, ki jih prodaja (Gabrijan 

2000, 9).  

Izdelki so danes dostopni odjemalcem v različnih prodajalnah. Oblike prodajaln na 

drobno gredo, tako kot izdelki, skozi različne stopnje rasti in upadanja, ki jih lahko 

opišemo kot ţivljenjski ciklus trgovine na drobno. Nove oblike prodajaln se pojavljajo, 

da bi zadovoljile zelo različne potrebe odjemalcev glede ravni izdelkov. V preteklosti je 

večina ljudi kupovala čevlje v prodajalnah s čevlji, kjer so jim čevljarji vzeli mero. 

Danes pa se nakupi čevljev izvajajo večinoma v velikih prodajalnah, kjer se kupuje 

samopostreţno, narašča pa tudi število nakupov po pošti (Kotler 1998, 558-561). 

Nova organizacijska oblika prodajanja na drobno se pojavi na trgu z agresivno 

strategijo nizkih cen in minimumom uslug/storitev odjemalcem. Sčasoma dodaja tak 

detajlist nove izdelke ali dviguje raven kakovosti ţe uporabljenih izdelkov, kar ima za 

posledico zvišanje cen. Tak pojav oziroma aktivnosti imenujemo »trading-up« 

(Gabrijan 2000, 6).  

Razlog, da se pojavijo nove oblike prodajaln, ki konkurirajo starim oblikam, 

ponazarja »kolo maloprodaje«. 

"Kolo maloprodaje"  zajema štiri stopnje (Gabrijan 2000, 6-7): 

Nastajanje. Strategija nizkih cen omogoča novi detajlistični organizacijski obliki 

odpiranje trţišča. Nizke cene so moţne zaradi tega, ker se »novinec« zadovoljuje z 

majhno razliko v ceni, ponuja le najnujnejše izdelke in ima v svojem prodajnem 

sortimentu le izdelke z visokim koeficientom obračanja zalog. 

Rast. Zaradi celotne strategije trţnega nastopa pridobiva nova oblika prodajanja 

hitro na trţnem deleţu. Obseg prodaje hitro narašča. 

Približevanje. Ker ne priteguje več novih segmentov odjemalcev, strategija nizkih 

cen ohromi. Upočasni se obseg rasti prodaje oziroma pride celo do stagniranja prodaje. 

V tem poloţaju se detajlist odloči za spremembo strategije. Uvaja nove izdelke 

odjemalcem in dviguje raven kakovosti ţe obstoječih izdelkov, širi prodajni sortima ipd. 

Tovrstni ukrepi zvišujejo stroške, kar pritiska na zvišanje prodajnih cen. S tem postaja 

vse bolj podoben ţe ustaljenim organizacijskim oblikam maloprodaje. 

Združitev oziroma umik. Pride do popolne izenačitve z ostalimi tradicionalnimi 

organizacijskimi detajlističnimi oblikami, s čimer se povečajo priloţnosti za nastanek in 

vstop novih oblik. 

Posamezne organizacijske oblike prodajaln imajo različno ţivljenjsko dobo in so na 

različnih stopnjah ţivljenjskega cikla. Nekatere oblike bodo zaradi razvoja trgovine na 
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drobno prenehale obstajati, ker ne bodo mogle konkurirati s kakovostjo, cenami in 

storitvami. 

Trenutno so najbolj razviti formati super- in hipermarketi v okviru velikih trgovskih 

centrov, ki so v zadnjih letih tudi narekovali razvoj slovenske trgovine, v zadnjem času 

pa narašča pomen diskontnih prodajaln. Pomemben poloţaj imajo tudi bencinski servisi, 

ki so bolj razviti kot v drugih drţavah, povečuje se tudi dostopnost trgovin, saj se 

kakovostne trgovine odpirajo tudi v manjših krajih. 

Na področju tehnične trgovine prevladuje format velikih trgovin. Na splošno pa 

prevladujejo klasične trţne poti, internet se je uveljavil predvsem kot dopolnilo 

klasičnemu nakupovanju, pri katerem ima kupec stik z izdelkom. Z vidika nakupovanja 

se je internet najbolj uveljavil na področju tehnične trgovine, pri nakupu oblačil in 

obutve, knjig, letalskih kart, vstopnic, medtem ko se na področju trgovine z ţivili še ni 

uveljavil.   

V Evropi, pa tudi po vsem svetu, je trenutno med najbolj aktualnimi trendi trend 

rasti diskontov.  

V Sloveniji se nadaljuje trend upadanja števila maloprodajnih objektov, predvsem 

majhnih in srednje velikih prodajaln. Povečuje pa se število prodajaln modernih 

formatov, predvsem supermarketov. Povečuje se tudi število hipermarketov, število 

diskontnih prodajaln pa v povprečju kljub vstopu tujih diskontov ostaja enako (zaradi 

zaprtja nekaterih domačih diskontov). V letu 2007 se je glede na leto 2006 povečala 

skupna prodajna površina hipermarketov, supermarketov in diskontov ter zmanjšala 

skupna prodajna površina manjših prodajaln. 

3.3 Izzivi in priložnosti trgovine na drobno 

Po napovedih Umar-ja (2008) bo realna rast dodane vrednosti v slovenski trgovini v 

letu 2009 počasnejša, kot je bila do sedaj. Trgovinska dejavnost bo tudi v prihodnje 

ohranila pomembno vlogo in pozitivne stopnje rasti, čeprav bo rast počasnejša kot 

doslej. Pričakovati je nadaljnje naraščanje konkurence, trgovci bodo iskali notranje 

rezerve in se borili, da bi čim bolje poznali in zadovoljili porabnika z dostopno, cenovno 

konkurenčno, potrošniku prijazno, strokovno ponudbo in storitvami. 

Na razvoj trgovinske dejavnosti bodo še naprej vplivale nove tehnologije, 

pričakovati je, da se bo okrepila moč proizvajalcev močnih blagovnih znamk. 

Na področju prodajnih formatov se pričakuje ohranjanje velikih nakupovalnih 

centrov, ki naj bi se razvijali vedno bolj v smer zabave ter manjših formatov v obliki 

priročnih trgovin s pravim asortimentom na pravem mestu in specializiranih trgovin. Pri 

specializiranih trgovinah bo poudarjena storitev in odnos do strank.  

Pričakovati je tudi, da se bosta še naprej krepila pomen diskontov ter spletne 

prodaje, vendar ta ne  bo nadomestila klasičnih prodajaln. 
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Ključno vlogo pri razvoju trgovinske dejavnosti ima trgovsko podjetje s svojimi 

strategijami in odzivanjem na izzive konkurenčnega okolja, porabniki s spremembami 

nakupnih navad, ter proizvajalci in dobavitelji. 

Največji izziv razvoja slovenske trgovine bo v naslednjem obdobju slovenski 

porabnik, ki se spreminja, na eni strani postaja globalen, po drugi strani močno lokalen. 

Na njegovo spreminjanje pa vpliva tudi trgovec saj, s širino ponudbe ter seznanjenjem s 

ponudbo preko medijev, letakov, vpliva na njegovo trţno osveščenost. Vzpodbudi 

njegova pričakovanja in zahtevnost, kar pomeni, da zahteva več za svoj denar, zahteva 

pa tudi drugačno, njemu prijazno storitev.   

Med ključne izzive, s katerimi se bodo srečevali trgovci, lahko predpostavimo, 

stroškovno učinkovitost in optimizacijo procesov ter učinkovito zagotavljanje in 

management kadrov, diferenciacija trgovcev, celovito razumevanje in poznavanje vedno 

bolj informiranih, zahtevnih, nepredvidljivih in ekološko osveščenih porabnikov, 

njihovega nakupnega vedenja ter ustrezno zadovoljevanje njihovih potreb. 

Seveda pa so in bodo izzivi, s katerimi se srečujejo trgovci, tudi razmere v 

mednarodnem okolju kot je odprtost meja za pretok blaga, splošna recesija, interne 

gospodarske razmere kot so gospodarska rast, inflacija, kupna moč, konkurenčnost 

trgovinske dejavnosti, poudarjen trajnostni razvoj ter globalizacija in 

internacionalizacija. 

Velik izziv za slovensko trgovino je tudi kako »preţiveti« v času gospodarske 

krize, ki je, po ugotovitvah Trgovske zbornice Slovenije, ţe udarila tudi slovensko 

trgovino. Po precej solidnem decembru je februarja slovenska trgovina prodala za 6,6 

odstotka manj kot v istem obdobju lani. Trgovci čedalje teţe pridejo do denarja, saj se 

zaostrujejo pogoji financiranja, slabša pa se tudi finančna disciplina (B. K. 2009). 

Potrošniki so zaradi skrajševanja delovnega časa, zniţevanja plač, odpuščanja 

delavcev čedalje preudarnejši, po cenejših izdelkih  povprašujejo pogosteje in se vse 

pogosteje obračajo k diskontarjem. Trgovska podjetja v zadnjem času uporabljajo 

orodja, ki bi v kriznem času pripomogla premestiti krizo. Ponujajo več akcijskih 

popustov, več izdelkov s trajno nizkimi cenami (Kriţnik 2009).  

3.4 Razvojne smeri trgovine na drobno 

Razvoj trgovine na drobno temelji na racionalizaciji sedanjega poslovanja, 

pospešenem uvajanju in uporabi sodobnih informacijskih tehnologij ter 

internacionalizaciji poslovanja. Za dobre trţenjske odločitve so pomembne pravočasne, 

točne in uporabne informacije. 

Za slovensko trgovino je od osamosvojitve naprej, tudi v zadnjih nekaj letih, 

značilno zelo razgibano dogajanje, ki so ga še posebej zaznamovali: 

 splošen intenzivni razvoj trgovinske dejavnosti, 
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 krepitev konkurence med glavnimi trgovci,  

 organska rast, pripojitve in prevzemi na eni strani ter propadanje manjših 

trgovcev na drugi, 

 novi prodajni formati (najprej hipermarketi in veliki trgovski centri, v zadnjem 

času tudi diskonti), 

 vstop tujih trgovskih podjetij, ki so povečala konkurenco obstoječim trgovcem, 

 širjenje slovenskih trgovcev v sosednje drţave, 

 prehod (nabav) na enotni evropski in svetovni trg, 

 vertikalne povezave trgovcev s proizvajalci, 

 pogajalska moč trgovcev, 

 naraščajoč pomen trgovskih znamk, razvoj sistemov zvestobe, razvoj novih 

trgovskih storitev in razvoj tehnologije. 

Sam razvoj je v osnovi  sledil značilnostim, po katerih se je razvijala tudi trgovina v 

zahodnih gospodarstvih, le da je v Sloveniji potekal veliko hitreje. Je pa trgovinska 

dejavnost zelo povezana in soodvisna od drugih dejavnosti, zato je pritegnila tudi razvoj 

drugih panog in dejavnosti kot na primer ţivilske panoge, gradbeništvo.  

Razlog, da se pojavljajo nove oblike prodajaln, je v tem, da starejše ponujajo 

svojim odjemalcem veliko storitev, zato imajo višje cene izdelkov, da lahko pokrijejo 

stroške. Nove oblike ponujajo manj storitev, zato imajo niţje stroške poslovanja in 

prodajajo po niţjih cenah (Potočnik 2005, 277-290). 

Če trgovina na drobno ne izvaja svojih posredniških funkcij uspešno, ni mogoče 

zagotoviti stabilnosti gospodarstva. To so predvsem funkcija razpoloţljivosti blaga, to je 

oblikovanje ponudbe, ki izraţa preskrbovalno vlogo trgovine na drobno, funkcija 

informiranja porabnikov, ki zagotavlja potrebna obvestila o različnih vidikih ponudbe in 

povpraševanja, tudi proizvajalcem, funkcija zadovoljevanja potreb porabnikov pa je 

temeljna  in z vsebino trgovanja na drobno neločljiva dejavnost. Za trgovska podjetja je 

pomembno dojemanje dejavnikov kot so moda, nakupne navade, načini in trendi 

nakupovanja, odnos do blagovnih znamk (Campbell in Craig 2005, 226). 

Trgovci morajo biti pozorni na mikro in makro spremembe ter se nanje v okolju 

odzivati. To rezultira v vedno večji povezanosti prodaje storitev in izdelkov, na 

vzpostavljanje in naraščanje večstopenjskih sistemov, ki trgujejo istočasno veleprodajno 

in maloprodajno tako doma kot na tujih trgih ter višji stopnji integracije trgovske 

dejavnosti na različnih trgih (Kent in Omar 2003, 33-34). 

3.5 Povzetek 

Razvoj trgovine na drobno temelji na racionalizaciji sedanjega poslovanja, 

pospešenem uvajanju in uporabi sodobnih informacijskih tehnologij ter 

internacionalizaciji poslovanja. Ko govorimo o racionalizaciji, mislimo na splet 
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ukrepov, ki zagotavljajo boljše izvajanje določene dejavnosti v primerjavi z dosedanjem 

načinom in omogočajo boljši poslovni rezultat. Na področju prodajnih formatov se 

pričakuje ohranjanje velikih nakupovalnih centrov, ki naj bi se razvijali vedno bolj v 

smer zabave ter manjših formatov v obliki priročnih trgovin s pravim asortimentom na 

pravem mestu in specializiranih trgovin.  

Pri trgovcih je prisotna močna teţnja k učinkovitem poslovanju, uvajanju novih 

organizacijskih modelov, novih tehnoloških rešitev in inovativnostjo na vseh področjih 

poslovanja. V ekonomiji je moč trgovine velikega obsega in temelji na specializaciji 

poslovnih funkcij s poudarkom na centralnem obvladovanju nabave ter s tem 

zmanjševanje stroškov na enoto prodaje. 

Trgovina išče svojo koristno vlogo in svoj prostor ter se specializira, razvija in širi 

preko nacionalnih meja. Pričakovati je, da se bo glede na hitro rast v zadnjih desetletjih 

njena vloga tako v notranji kot mednarodni menjavi še naprej povečevala. 

Na razvoj trgovine bodo močno vplivali dejavniki iz okolja v obliki sprememb na 

tehnološkem, socialnem, ekonomskem in demografskem področju, prav tako pa tudi na 

področju internih trendov razvoja sektorja trgovine in na področjih zakonskih regulativ 

(Cox in Brittain 2000, 314-317). Po navedbah Potočnika (2001, 370) bosta v 

naslednjem desetletju temeljna dejavnika razvoja trgovine elektronsko poslovanje in 

internacionalizacija. 

Tudi iz empiričnega dela naloge je razvidno, da trgovska podjetja strmijo k velikim 

prodajnim formatom kot so supermarketi in hipermarketi, medtem ko se manjše enote 

zapirajo ali dajo v druge oblike upravljanja kot so franšize. Prav tako so v Sloveniji v 

porastu diskontne prodajalne.  
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4 KLJUČNI PROCESI, KI SO POMEMBNI ZA POSLOVNO 

UČINKOVITOST IN DOSEGANJE KONKURENČNE PREDNOSTI 

4.1 Internacionalizacija poslovanja 

4.1.1 Opredelitev internacionalizacije 

Z internacionalizacijo poslovanja označujemo aktivno udeleţbo v mednarodnem 

poslovanju. Predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja podjetja, v okviru 

katerega se to z vedno večjim obsegom vključuje v mednarodna poslovna razmerja. 

Internacionalizacija pa ni samo proces razvoja, temveč tudi rezultat takšnega procesa in 

način razmišljanja (Dubrovski 2002, 21). 

Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega 

ekonomskega sodelovanja. Pomeni širjenje ekonomske dejavnosti med več drţavami 

oziroma vključevanje podjetij v mednarodno proizvodnjo in menjavo, ki poleg menjave 

storitev in blaga oziroma tekočega in kapitalskega dela plačilne bilance, vključuje tudi 

določene oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja, ki v njej niso zajete. 

Internacionalizacija predstavlja rast oziroma delovanje podjetja na tujih trgih s 

pomočjo neposrednih naloţb v tujini, ki so navadno najprej usmerjene v ustanovitev 

prodajnih podruţnic, z naraščanjem obsega prodaje na določenem trgu pa tudi v obliki 

proizvodnih podruţnic. Po tej opredelitvi naj bi se internacionalizacija pričela šele z 

neposrednimi naloţbami v tujino (Trtnik 1999, 7). 

Proces internacionalizacije se ne giblje samo v eno smer, temveč poteka vsaj v dveh 

smereh. Tako lahko govorimo o vhodni in izhodni internacionalizaciji. Pri vhodni 

internacionalizaciji je mednarodno poslovanje v določeni drţavi posledica vpliva tujih, 

globalnih konkurentov na njenem trgu, ki sili v domači trg usmerjena podjetja k 

sodelovanju s tujimi ekonomskimi subjekti. Gospodarstvo se lahko vhodno 

internacionalizira zaradi  širjenja in rasti tujih podjetij, na primer z uvozom, s skupnim 

vlaganjem s tujci v domači drţavi, s poslovnimi enotami v popolnoma tuji lasti ali s 

prejemanjem licenc. O izhodni internacionalizaciji govorimo, ko se gospodarstvo 

internacionalizira tako, da domača podjetja razširijo svojo dejavnost preko nacionalnih 

meja. Gospodarstva oziroma podjetja začnejo navadno z vhodno in nato sledi izhodna 

internacionalizacija, ki je na koncu okrepljena še s kooperativno (Trtnik 1999, 7). 

V teoriji internacionalizacije je mogoče zaslediti tri pristope in sicer kot izkustveno 

učenje, (internacionalizacija kot novo tehnološke področje, inovacijski preskoki zaradi 

povečanja obsega pridobljenih znanj), kot sistematično načrtovanje (postopen proces) in 

kot naključje kje gre za pospešen proces internacionalizacije brez napovedanega 

vrstnega reda, na katerega vplivajo različno notranji in zunanji dejavniki (Dubrovski 

2005, 34). 
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4.1.2 Razlogi za odločanje o internacionalizaciji 

 Za podjetja so motivi za internacionalizacijo definirani različno. Vzrokov, zakaj se 

podjetja odločajo za mednarodno poslovanje, je več, razlikujejo pa se od podjetja do 

podjetja ali celo od izdelka do izdelka, med njimi pa zaradi prepletenosti ostrih ločnic ni 

mogoče postaviti. Najpogostejši vzroki so (Dubrovski 2002, 27-28): 

 povečanje prihodkov (premajhna absorbcijska moč domačega trga), 

 povečanje ali vzdrţevanje obsega zaposlitve, 

 porazdelitev tveganja, 

 skrajšanje amortizacijske stopnje stroškov raziskav in razvoja, 

 zniţanje stroškov za enoto izdelka, 

 pridobljena znanja in izkušnje z drugih okolij, 

 izravnava eksplozivnih in zasičenih trgov, iskanje ugodnih nabavnih virov, 

 sledenje ključnim odjemalcem v tujino, 

 iskanje strateškega partnerstva in vključevanje v mreţne povezave, 

 večanje izkoriščenosti proizvodnih oziroma poslovnih zmogljivosti in s tem 

zniţanje stroškov na enoto izdelka, 

 odprava sezonskih vplivov, ki so značilni za domači trg, 

 iskanje ugodnih nabavnih virov, 

 izboljšanje konkurenčne sposobnosti, 

 inovacije poslovnega sistema, 

 podaljšanje ţivljenjskega cikla izdelkov, 

 iskanje priloţnosti za prenos poslovnih funkcij, 

 rast in razvoj, ki je temeljni vzrok.  

Motive lahko delimo na  (Hollensen 2004, 31-32): 

 Proaktivne, ti spodbujajo podjetje k spremembi strategije poslovanja po izrabi 

konkurenčnih prednosti ali trţnih priloţnosti. Mednje sodita rast in dobiček 

podjetja ter s tem maksimiranje njegove vrednosti. Motiv, davčne olajšave je 

zaradi spodbujanja izvoznih dejavnosti v večini drţav povezan z motivom po 

večjem dobičku. Drugi proaktivni motivi so še ekonomija obsega, pobuda 

poslovodstva, edinstveni proizvodi in storitve, tehnološke sposobnosti. 

 Reaktivne, ti motivi silijo podjetje, da se prilagaja spremembam v okolju zaradi 

pritiska in groţenj na domačem in tujih trgih. Reaktivni motivi so konkurenčni 

motivi, med katerimi so najbolj pogosti, prodaja sezonskih proizvodov na tuje 

trge, preseţne proizvodnje kapacitete, saj s tem podjetje doseţe optimalno raven 

zalog in porazdelitev fiksnih stroškov na večjo količino proizvodov, fizična in 

psihološka oddaljenost.  
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Motivi za internacionalizacijo lahko temeljijo tudi na defenzivnem oziroma 

ofenzivnem vedenju podjetja. Kot posledica takšnega obravnavanja dejavnikov ločimo 

med štirimi skupinami motivov, iskanje trgov, iskanje virov, strateški razlogi in 

povečanje učinkovitosti (Dunning 1993, 56-63). 

Podjetja z motivom iskanja tujih trgov investirajo v tujo drţavo z namenom, da bi 

njen trg oskrbovala s storitvami in proizvodi. Podjetja so v mnogih primerih ţe prej 

izvaţala na izbrane trge, s takšno obliko pa podjetje pogosto nadomesti izvoz z 

namenom ohranjanja ali zaščite obstoječih trgov ali izkoriščanja in pridobivanja novih 

trgov. Izvoz v izbrano drţavo lahko podjetje nadomesti s proizvodnjo v tretji drţavi in 

izvaţa od tam, cilj takšnih naloţb pa je zaščita trgov ter pridobivanje novih trgov. 

V primeru, kadar se podjetja odločijo za internacionalizacijo zaradi iskanja virov, si 

ţelijo v tujini pridobiti specifične vire po niţjih stroških kot v lastni drţavi, kar bi jim 

omogočilo večjo konkurenčnost in dobičkonosnost. Običajno se viri, ki jih podjetja 

iščejo, delijo na poceni delovno silo, fizične vire, na pridobivanje tehnologije ter 

trţenjskih, menedţerskih ali organizacijskih znanj. 

Skupina motivov z strateškimi razlogi je značilna za podjetja, ki z 

internacionalizacijo zasledujejo njihove dolgoročne strateške cilje, pri tem je posebej 

poudarek na ohranjanju ter krepitvi mednarodne konkurenčnosti. Glavni motivi so 

povezani s povečanjem premoţenja ter diverzifikacijo dejavnosti, kar krepi konkurenčni 

poloţaj podjetja in hkrati zmanjšuje negotovost poslovanja. Navadno so del globalne 

strategije podjetja, ki v poslovnem okolju spodbujajo tako kapitalske kot nekapitalske  

strateške zveze. Pri strateških motivih gre za pričakovanje, da se bodo koristi od 

skupnega lastništva enot v tujini in deverzifikacije aktivnosti odrazili tudi v trţni 

vrednosti podjetja.  

Podjetja, ki imajo za motiv povečanje učinkovitosti, investirajo v tujino z namenom 

racionalizacije strukture predhodnih ter obstoječih naloţb, kateri omogočajo ekonomijo 

obsega ter razpršitev tveganja. Podjetje ţeli izkoristiti prednosti različnega obilja 

proizvodnih dejavnikov v različnih okoljih, trţnih struktur s koncentriranjem 

proizvodnje na omejenem številu lokacij, s katerim pokrivajo številne trge, prednost 

ekonomskih sistemov, prednost različnih kultur in politik. Za takšno 

internacionalizacijo so pogoj dobro razviti mednarodni trgi.   

Internacionalizacija je proces, ki nastane zaradi nekoga/nečesa znotraj in zunaj 

podjetja, zato lahko sproţilce internacionalizacije razvrstimo med notranje in zunanje 

(Hollensen 2004, 35). Med notranje sproţilce se uvršča dojemljiv management, ki 

poskrbi za iskanje priloţnosti na novih trgih in nenehno pridobivanje informacij o tujih 

trgih, ki lahko olajša odločitve. Povod za notranji začetek internacionalizacije je uvoz 

kot internacionalizacija navznoter (uvoz lahko vpliva na podjetje, da prične z 

internacionalizacijo navzven, z izvozom). Pri zunanjih sproţilcih se pojavljajo trţno 
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povpraševanje, konkurenčna podjetja, trgovska zdruţenja, zunanji strokovnjaki, ki lahko 

podjetjem ponudijo kakovostne informacije in podporo.   

Podjetje, ki se ţeli internacionalizirati zdruţuje določene značilnosti, med katerimi 

so najpomembnejše pripravljenost vstopa na tuje trge, osredotočenost na raziskave in 

razvoj, tehnološke prednosti, pripravljenost razviti produkt za druge trge. 

4.1.3  Strategije  internacionalizacije 

Proces iskanja trţnih moţnosti in priloţnosti na inozemskih trgih je pravzaprav 

proces strateškega usmerjanja, temeljiti pa mora na načrtnem in sistematičnem pristopu, 

katerega izhodišče so marketinški inštrumenti in metode. Proces strateškega načrtovanja 

izhaja iz naslednjega prikaza (Dubrovski 2002, 31). 
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Slika 4.1 Shema strateškega načrtovanja internacionalizacije  

 

Vir: Dubrovski 2002, 31. 

Če ţeli podjetje ugotoviti perspektivnost nekega izdelka ali storitve, je potrebno 

ugotoviti gibanja v značilnostih okolja, s katerim je program povezan. Tu ne gre za 

ugotavljanje obstoječih kazalcev, ampak mora biti pozornost usmerjena k bodočim 

oziroma razvojnim vidikom. Preučiti je potrebno tudi pričakovane trende na osnovi tako 
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Sledi analiza nematerialnih in materialnih sredstev v podjetju, s katerim ţeli 

podjetje ugotoviti moţnosti kot celote in posameznih funkcij, da še naprej konkurira na 

določenem posameznem in globalnem trgu. 

Podatke nato med sabo podjetje primerja, da ugotovi skladnost notranjih značilnosti 

s trţnim dogajanjem, sedanjim in pričakovanim. Če podjetje ugotovi razvojno, 

dinamično skladnost z njegovim najpomembnejšim okoljem, lahko nadaljuje s 

strateškim usmerjanjem, v primeru, da podjetje s svojimi značilnostmi bistveno odstopa 

od značilnosti in dogajanj v okolju, lahko velja za podjetje vsaj latentna, če ţe ne akutna 

kriza. Podjetje lahko to ugotavlja z raznovrstnimi metodami, na osnovi katerih je moţno 

pozicionirati sedanji poloţaj lastnega podjetja ali izdelka med konkurenčnimi ali 

sorodnimi.   

Na osnovi ugotovitev sledi postavitev dolgoročnih ciljev, ki jih je mogoče izraziti 

kot ţeleni poloţaj na trgu. Ko so dolgoročni cilji opredeljeni, podjetje določi še način 

njihovega doseganja, ki je načeloma lahko zelo raznolik. Funkcije strategije 

opredeljujejo potrebno delovanje poslovnih funkcij v podjetju, ki vsaka zase  in potem 

kot sinergijska celota morajo zagotoviti doseganje temeljnih ciljev, trţne strategije pa se 

nanašajo na izbor trgov, izbiro načina delovanja na teh trgih ter izbiro načina vstopa na 

izbrane trge (Dubrovski 2002, 32). 

Glede na vsebino internacionalizacije ločimo tri osnovne strategije (Rajić 2007, 24-

26): 

 Internacionalizacija trţenja: Pri vstopu na tuje trge si mora podjetje odgovoriti 

na vprašanja: kaj plasirati na tuje trge, na katere trge vstopiti, kako vstopiti in 

kako nastopati na tujih trgih.  

 Internacionalizacija proizvodnje, katere namen je laţje pokrivanje lokalnega 

trga in zniţevanja stroškov ter tako izboljšanje poslovnega rezultata celotnega 

podjetja. 

 Tehnološka internacionalizacija: tehnološka prednost oziroma sposobnost 

podjetja, da uporablja in  kreira novo znanje, je ena bistvenih determinant 

internacionalnosti. Internacionalno upravljanje s tehnologijo je vse bolj 

povezano z globalnimi strateškimi nameni internacionalnih podjetij. 

Internacionalizacija podjetij navadno poteka v več stopnjah, seveda pa vsaka 

stopnja ponuja različne priloţnosti za ustvarjanje dodane vrednosti. Ustvarjanje 

vrednosti se v začetni fazi poveča zaradi izboljšav v poslovni praksi, kasneje pa 

ustvarjanje vrednosti izvira tudi zaradi razširitve trga in inovacijskih procesov. 
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4.1.4 Modeli  internacionalizacije 

Internacionalizacija je zaradi vse večje internacionalizacije podjetij predmet 

intenzivnega preučevanja zadnjih nekaj desetletij. Z razvojem gospodarstva ter različnih 

oblik mednarodnega povezovanja so se razvijali tudi različni modeli 

internacionalizacije, ki le-to opisujejo, pojasnjujejo ter jo skušajo celo izmeriti. 

Za prikaz problemov in izzivov, povezanih z internacionalizacijo Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek (2003, 36-44)  uporabljajo trifazni model internacionalizacije, ki je sestavljen 

iz treh stopenj in sicer iz odvisne, neodvisne in soodvisne internacionalizacije. 

Slika 4.2 Trifazni model internacionalizacije 

 

Vir: Jaklič 2002, 178. 

Prva stopnja v modelu se imenuje odvisna internacionalizacija, saj gre za precejšnjo 

strateško in poslovno odvisnost od drugih podjetij in njihovega prenosa znanja. Prvi 

korak podjetja k internacionalizaciji je lahko uvoz storitev in izdelkov. Tako podjetje 

pridobiva določena znanja iz mednarodnega poslovanja, se sooči z mednarodnimi 
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standardi poslovanja ter tujimi proizvodi in storitvami. Pridobljene izkušnje lahko 

podjetju olajšajo nadaljnje korake internacionalizacije. Drugi korak v procesu 

internacionalizacije lahko podjetje doseţe z nakupom licenc, nakupom pogodbe na 

ključ, podizvajalstvom oziroma pogodbeno proizvodnjo, poloţajem podrejenega 

partnerja v skupnih vlaganjih in kot jemalec franšize. Podjetje lahko največ pridobi kot 

jemalec franšize, saj si na tak način pridobi podjetje od drugega podjetja sodobno 

znanje, hkrati pa se mora zavedati, da ima relativno malo moţnosti za učenje in boljšo 

pozicioniranost  ter samostojnost v prihodnosti. Podrejen poloţaj v skupnih vlaganjih 

pomeni, da ima podjetje v primerjavi z tujim partnerjem slabše, v nekateri primerih pa 

celo popolnoma nerazvite funkcije trţenja in razvoja. S pogodbo na ključ podjetje veča 

moţnost učenja glede prejetega znanja, zato je podjetje pri internacionalizaciji 

poslovnih procesov vseskozi v podrejenem poloţaju. 

Druga stopnja se imenuje neodvisna internacionalizacija, na kateri podjetje čedalje 

samostojneje poglablja privrţenost mednarodnim trgom in prehaja v višje oblike 

internacionalizacije. Prvi korak predstavlja izvoz s pomočjo tujih distributerjev in 

agentov, v drugem koraku pa podjetje ţe odpira lastna prodajna podjetja v tujini, 

medtem ko v tretjem koraku  nastopa kot nadrejeni partner v pogodbenih odnosih. V 

zadnjem koraku podjetje neposredno vlaga v storitvene in proizvodne podruţnice v 

tujini. Pri tej fazi internacionalizacije se poraja vprašanje, kdaj naj podjetje preide iz 

prvega koraka v ostale korake neodvisne internacionalizacije. Napačno bi bilo razumeti, 

da so vsi koraki primerni za vsako podjetje. Najbolj splošen odgovor, ki se poraja je, da 

tedaj, ko proizvod ali storitev  oziroma kombinacija obeh, temeljita na edinstvenem 

znanju oziroma močni osrednji sposobnosti podjetja. So pa tudi drugi razlogi, ki 

vplivajo na odločitev o prehodu podjetja na višje oblike internacionalizacije: 

 Protekcionizem: dogaja se, da je kljub mednarodnim dogovorom v mnogih 

drţavah še vedno navzoča praksa, da ima podjetje večje ali pa celo edine 

moţnosti za poslovanje v teh drţavah, če postane »domače podjetje«. 

 Pribliţevanje produktivnosti, ki podpira strategijo »lokalna produkcija za 

lokalni trg«. Produktivnost je opredeljena kot vrednostno izraţen obseg 

proizvodnje na zaposlenega. Podjetje, ki je odvisno le od enega trga, naj se 

pribliţuje produktivnosti tega trga. To je tudi razlog, da se podjetje odloči za 

višje oblike internacionalizacije, kot je na primer ustanovitev proizvodnega 

podjetja na tem trgu. Na tak način bo podjetje na domačem trgu iztrţilo več. 

 Globalna konkurenca, ki podpira strategijo najprimernejše proizvodnje oziroma 

dejavnosti (kvaliteta, cena, moţnost distribucije) na eni ali več lokacij na svetu. 

Podjetja, ki so pri tem uspešnejša, so vsekakor v konkurenčni prednosti. 
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V drugi fazi modela internacionalizacije začne podjetje postajati multinacionalno, 

to je podjetje, ki ima znatne neposredne naloţbe v dveh ali več tujih drţavah. Podjetje 

začne razvijati tudi svoj tip multinacionalne miselnosti. 

Zadnja stopnja v trifaznem modelu internacionalizacije je soodvisna 

internacionalizacija. Osnovna značilnost te je, da so podjetja med seboj resnični, 

enakovredni partnerji. Sprejemanje odločitev in izvajanje pomembnejših poslovnih 

funkcij kot sta raziskava in razvoj ter trţenje, se ne koncentrira zgolj na centralo ali 

sedeţ dominantnega podjetja, temveč so locirani tam, kjer so za to ugodnejši pogoji. 

Nadzor nad ukvarjanjem z določeno strateško funkcijo ohranijo vsi partnerji, čeprav je v 

določenem obdobju sami ne izvajajo. Soodvisna internacionalizacija je primerna za 

enakovredna strateška partnerstva manjših podjetij. 

4.1.5 Internacionalizacija trgovskih podjetij  

Osnova za internacionalizacijo trgovskih podjetij na drobno je njihova motivacija 

za razvoj zunaj lastne drţave. Nicholas (1997, 27-37) pravi, da je internacionalizirana 

trgovina na drobno tista, ki uspe obvladovati maloprodajne operacije na ekonomsko 

različno razvitih trgih z različno kulturo narodov, različnimi socialnimi pogoji, različno 

zakonsko regulativo in različno strukturirano trgovinsko panogo. Razloge za vstop na 

tuje trge opredeljujejo dejavniki potiska, ki so predvsem povečan pritisk konkurentov na 

domačem trgu, skromne moţnosti za nadaljnji razvoj, zasičenost domačega trga, pa tudi 

čedalje večje omejitve in zahteve, povezane z varovanjem okolja. Med dejavnike vleke, 

ki opredeljujejo razlog za vstop na tuje trge pa spadajo razdrobljenost trgovine v drugih 

drţavah, zapolnjevanje vrzeli in moţnost za sorazmerno poceni prevzeme in nakupe 

lokacij (Potočnik 2005, 466).  

Za trgovska podjetja je odločilen prvi korak procesa internacionalizacije. Tista 

trgovska podjetja, ki so proces internacionalizacije razumela preveč poenostavljeno, so 

propadla, uspešna pa so bila tista podjetja, ki so upoštevala razlike v kulturi, dohodkih, 

nakupnih navad, vrednotah potrošnikov in drugih razlik. Pri vstopu na trg nove drţave 

je potrebno znati upoštevati in oceniti tveganja vstopa. Trgovsko podjetje, ki se mu še ni 

uspelo internacionalizirati ima danes zelo majhne moţnosti za obstoj (Akehurst in 

Nicholas 1997, 1 in Shapiro 2002, 121-145). Prav sposobnost izvajanja procesa 

internacionalizacije je bila in je še vedno ena od ključnih konkurenčnih prednosti 

trgovskega podjetja.  

Podjetje si mora začrtati strateške cilje v smeri moţne rasti  trgovskega podjetja v 

mednarodno trgovsko korporacijo. Pri določanju strateških ciljev izhaja iz poslovnih 

priloţnostih, ki temeljijo na obstoječih prednostih podjetja in jih omejijo s potencialnimi 

resursi in s tem upoštevajo ključna tveganja, groţnje in nevarnosti iz okolja ter 

obstoječega stanja podjetja (Mintzberg 2000, 107-114). Pri zastavljanju dolgoročnih 

ciljev, se je potrebno ves čas zavedati, da mora trgovsko podjetje rasti in se razvijati 
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tako intenzivno, ki je usmerjeno v povečanje učinkovitosti delovanja trgovske podjetja, 

v večjo produktivnost, poenostavljanje procesov,  kot ekstenzivno, ki pomeni predvsem 

povečanje in razvijanje tistih vsebin, ki trgovskemu podjetju prinesejo večje prihodke 

od prodaje in večje zasluţke (Jelovčan 2009, 154).   

Za večino trgovskih podjetij je najteţja strateška odločitev o izbiri metode vstopa 

na mednarodne trge, saj je njihovo nadaljnje delo vezano na izbiro te metode, ki je 

odvisna od strukture trgovine na drobno na domačem trgu, strukture trgovine na tujih 

trgih in narave internacionalizacije maloprodajnih aktivnosti.  

Trgovska podjetja imajo na razpolago dve strateški alternativi za 

internacionalizacijo svoje dejavnosti, to sta mednarodna in  globalna strategija. 

Mednarodna trgovska podjetja svoje strategije prilagajajo potrošnikovim okusom in 

kulturnim razlikam posameznih trgov, na katere vstopajo, globalna podjetja v trgovini 

na drobno pa se širijo na tuje trge z uporabo standardnega formata v vseh drţavah po 

svetu (Ruzzier 2002, 12). 

Idealne vstopne strategije ni in na isti trg lahko celo isto podjetje, ali pa drugo 

podjetje vstopa z zelo različnimi načini in oblikami poslovanja. Podjetja imajo na 

razpolago vrsto oblik in načinov vstopa, v skladu s katerimi oblikujejo strategijo vstopa 

na izbrani trg. V skladu z izkušnjami se navajajo tri pravila izbora (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 139). Pravilo naivnosti, kjer odločevalec uporablja enake oblike vstopa 

na vseh trgih. To pravilo zanemarja različnosti med posameznimi tujimi trgi. Pravilo 

pragmatičnosti, kjer odločevalec uporablja uporaben način ali obliko poslovanja za vsak 

trg posebej. Strateško pravilo, ki zahteva, da so vse moţne oblike in načini vstopa 

sistematično primerjani in ovrednoteni, preden je oblikovana kakršna koli odločitev o 

vstopu. Oblika ali način vstopa, ki jo zagotavlja to pravilo, omogoča maksimizacijo 

dobička glede na razpoloţljive vire podjetja.   

Oblike in načini vstopa sestavljajo celovito strategijo vstopa, in jih po navadi 

delimo na izvozne, pogodbene in investicijske.  

Izvozna oblika vstopa 

Najobičajnejši predor na tuji trg je povezan z izvozom, saj je izvoz relativno 

enostaven, vendar je ta pristop ustrezen pod določeni pogoji. Predpogoj so domače 

razpoloţljive zmogljivosti, obstajati pa mora tudi moţnost, da izdelki lahko pridejo na 

tuje trge pravočasno in po konkurenčnih cenah.  

 Pogodbene oblike vstopa 

Na tujem trgu lahko podjetje nastopa tudi tako, da v tujino ne prenaša izdelkov, 

temveč na ozemlje tujega narodnega gospodarstva prenaša dejavnost in jo s tem pribliţa 

tujim kupcem. Pri pogodbenem načinu vstopa gre za dolgoročna nekapitalska zdruţenja 

med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem trgu, ki vključuje prenos 

tehnologije in človeških znanj med podjetjema (Root 1994). Prenos dejavnosti v tujo 
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drţavo brez naloţb finančnega kapitala temelji na pogodbenem razmerju med 

zainteresiranimi partnerji.  

Pogodbene oblike so danes najbolj razširjene oblike vstopov na tuje trge. Od 

izvoznih se razlikujejo v prenosu znanja in veščin, ki ga omogočajo, hkrati pa 

pogodbene oblike ustvarjajo tudi izvozne priloţnosti. 

Oblike pogodbenih vstopov so: 

 Licenčno poslovanje: licenca je oblika vstopa na tuje trge, pri kateri  podjetje 

podeli pravico do določenega nematerialnega premoţenja (postopki, avtorske 

pravice, patenti, blagovne znamke) tujemu podjetju, ki je jemalec licence, za 

dogovorjeno nadomestilo. Tak pristop je za podjetje primeren takrat, ko je bolj 

kot proizvodnja v domači drţavi, zaţelena proizvodnja v tujini, sam dajalec 

licence pa ţeli sodelovati pri proizvodnji v tujini. Licenčna pogodba omogoča 

dostop podjetju do tujih trgov in proizvodnje v tujini, ne da bi to podjetje 

moralo vlagati na tujem (Nagode 2003, 19).  

Za izbiro licenciranja kot metodo vstopa na tuje trge obstaja mnogo razlogov, med 

katerimi so premajhna velikost tujega trga za uspeh neposredne tuje investicije, visoka 

stopnja konkurence, ki zmanjšuje privlačnost tuje investicije, nezmoţnost zagotavljanja 

vhodnih proizvodnih faktorjev v zadostnih količinah, zaradi omejitev z neposredno tujo 

investicijo ni moč zagotavljati ţeleno ekonomijo obsega, preveliko tveganje izgube 

nadzora nad neposredno tujo investicijo, ciljna drţava ne dovoljuje neposrednih tujih 

investicij (Ruzzier 2002, 15).  

Ena glavnih prednosti licenčne proizvodnje kot strategije vstopa na tuje trţišče je v 

izogibanju uvoznim oviram, ki povečuje stroške ali omejujejo količinsko moţen obseg 

izvoza na trţišče ciljne drţave. Namesto izvoza fizičnih izdelkov proizvajalec v tujo 

drţavo transferira neotipljiva sredstva in storitve, ki niso predmet uvoznih omejitev 

(Jurše 1997, 267). 

 Franšizing  je trajnejši pogodbeni način sodelovanja, pri katerem eno podjetje 

podeli neodvisnemu tujemu podjetju licenco poslovnega sistema in tudi pravico 

do izkoriščanja industrijske lastnine, v zameno za neko začetno pristojbino in 

tekočo provizijo.    

Franšizing je po svojih lastnostih prepleten način poslovanja, saj vsebuje tako 

prvine zastopniškega, licenčnega, naloţbenega in drugih oblik poslovanja. Zanj naj bi 

bile značilne predvsem enotna storitev z visoko, predvsem pa konstantno kakovostjo, 

razpršena regionalna dejavnost in intenzivno trţenje s sistematično politiko razvoja in 

prepoznavnosti celostne podobe. Glavno pravilo pri izboru franšiznega sistema kot 

vstopne oblike je, da mora biti trg obetaven, izbrani franšizij kooperativen, potencialni 

razvoj nesporazumov pa kar se da majhen (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 160). 
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 Strateške zveze, lahko opredelimo kot zvezo med podjetji, pogosto prejšnjimi 

tekmeci, v katerih zdruţene moči partnerjev omogočajo ustvarjanje boljšega 

poloţaja na globalnih trgih. Gre za povezavo dveh ali več samostojnih podjetij, 

ki usklajujejo svoje vire in prednosti v skupne ciljne namene. Viri in prednosti, 

ki se povezujejo ali sinergično uporabljajo, so lahko know-how, proizvodnja, 

trţenjsko znanje ali katerokoli druge posebne veščine in znanja, ki jih je razvilo 

podjetje (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 170-171). 

Motivi za vzpostavitev in delovanje strateških zvez v trgovini na drobno so 

predvsem nezadostni resursi za zadostitev globalnega potenciala obstoječih in posebno 

novih proizvodov, hitrost inovacij in trţno uvajanje, visoki raziskovalni in razvojni 

stroški, koncentracija podjetij v zrelih panogah, vladno sodelovanje, samozaščita in 

dostop na trge (Ruzzier 2002, 19-20). 

Premoženjske oblike vstopa na tuje trge so: 

 Neposredne tuje investicije so primerna oblika naloţb, kadar ima podjetje 

številne podruţnice v tujini in ţeli koordinirati njihovo poslovanje, oziroma 

kadar lahko z nastalo mednarodno mreţo izrabi sinergijo tehnologij, 

proizvodnih zmogljivosti in intelektualne lastnine. Te investicije so najvišja 

oblika vstopa na tuje trge  in so opredeljene kot tiste investicije, ki imajo namen 

vzpostaviti trajne poslovne odnose in izvajati učinkovit vpliv in nadzor nad 

upravljanjem tuje gospodarske druţbe.  

Med najpomembnejšimi razlogi za investiranje v tujini so povečanje donosov in 

prodaje, vstop na hitro rastoče trge, pridobivanje upravljalnega in tehnološkega znanja 

ter zniţevanje stroškov. Glede na izvedbo poznamo tri oblike neposrednih tujih vlaganj 

in sicer izgradnja novih obratov na zeleni površini, udeleţbo s skupnimi vlaganjem dveh 

ali več investitorjev, ki delijo lastniško pravico, stroške investiranje in vsa tveganja ter 

nakup obstoječega premoţenja v tuji drţavi (Kenda 2001, 207-209). Po mnenju 

Buckleya in Ghaurya (1999, 36) so neposredne naloţbe zaradi finančnih vlaganj najbolj 

tvegane naloţbe izmed vseh oblik vstopa na tuje trge, po drugi strani pa so najbolj 

učinkovite in uspešne pri doseganju ustreznih trţnih deleţev ter uveljavljanju 

konkurenčne prednosti. 

4.1.6  Merjenje internacionalizacije 

Zaradi kompleksnosti pojava  internacionalizacije v literaturi ni zaslediti enotnega 

mnenja glede njenega merjenja. Za multinacionalna podjetja, ki imajo mednarodne 

aktivnosti razpršene v mnogo drţav, literatura ponuja nekaj mer, vendar je vsaka 

deleţna svojih slabosti. Njihovo merjenje omogočajo razpoloţljivi podatki, ki jih velika 

podjetja morajo objavljati in zajemati (Ruzzier in Konečnik 2007, 43). 
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Internacionalizacijo je moţno meriti kvantitativno in kvalitativno, pri čemer pa  

neka absolutna ali edinstvena merila ne obstajajo. Največkrat se le seštevajo vrednosti 

vseh mednarodnih transakcij. Najbolj enostaven način merjenja procesa 

internacionalizacije  je prikaz deleţa prodaje v tujini v primerjavi z celotno prodajo. 

Podobno bi lahko merili tudi deleţ uvoza v celotni nabavi. Največkrat se v praksi 

uporabljajo različne grafične metode ali lastne indeksne metode, ki prikazujejo deleţ 

sredstev, prihodkov in zaposlenih izven domačega podjetja. Internacionalizacijo pa je 

moţno meriti tudi kvalitativno, vendar so tu primerjave med podjetji še bolj oteţkočene, 

saj dominirajo specifični, velikokrat tudi zgodovinsko pogojeni pristopi (Dubrovski 

2005, 38-39). 

Obseg internacionalizacije se skuša označiti s pomočjo organizacijskih, trţnih, 

produktnih, strateških, vedenjskih ali demografskih značilnosti (Trtnik 1999, 13). 

Internacionalizacijo bi lahko razlikovali po strukturi, po rezultatih na tujih trgih, po 

usmeritvi managerjev ali njihovih izkušnjah. Vendar tako celovit pristop praktično ni 

izvedljiv, saj zanj nimajo zanesljivih in standardiziranih statističnih osnov. Mnogi zato 

raje posegajo le po enem merilu. Eden enostavnejših kriterijev je deleţ prihodkov od 

izvoza glede na celotni prihodek podjetja, ta pa se lahko primerja tudi v času in 

ugotavlja uspešnost izvoza. Ostala merila, ki se uporabljajo so tudi ugotavljanje deleţa 

mednarodne trgovine in tujih neposrednih naloţbah v bruto domačem proizvodu, deleţ 

industrijskega izvoza v celotnem izvozu, deleţ naloţb v tujini v celotnih bruto 

investicijah, število podruţnic v tujini, deleţ v tujini ustvarjenih dobičkov v celotnem 

dobičku, deleţ zaposlenih v tujini v skupnem številu zaposlenih. Vsi navedeni kazalci 

pa nam ponudijo zelo malo koristnih informacij o naravi mednarodnih aktivnosti in 

zmoţnostjo njihovega upravljanja (Ruzzier 2002, 7).  

Obstajajo tudi zelo ilustrativne mere internacionalizacije, kot je na primer stopnja 

internacionalizacije, ki je izraţena v obliki relativnega kazalca, ki v izbranem času 

primerja spremembe v določenih spremenljivkah doma in v tujini. Seveda pa lahko 

stopnjo internacionalizacije uporabljamo tako na mezo, makro kot mikro ekonomski 

ravni. Pri tem stopnja internacionalizacije večja od ena ponazarja hitrejšo rast aktivnosti 

v tujini kot doma in obratno (Bellak in Loustarinnen 1994, 60). 

Ena izmed moţnih oblik merjenja internacionalizacije je tudi indeks 

transnacionalnosti, ki je standardno merilo Konference Zdruţenih narodov za trgovino 

in razvoj v rednih letnih publikacijah o neposrednih naloţbah v svetu. To je sintetični 

kazalnik, ki ga izračunavajo kot enostavno aritmetično sredino med deleţem 

premoţenja v tujini v celotnem premoţenju, deleţem prodaje v tujini v celotni prodaji in 

deleţem zaposlenih v tujini v skupnem številu zaposlenih (Trtnik 1999, 13).  
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4.2 Kapitalske integracije in prevzemi 

V primeru kapitalskih povezav gre za kapitalske, lastninske in statusne spremembe 

pri sodelujočih podjetjih. Namesto interorganizacijskih povezav je v ospredju 

interorganizacijsko uresničevanje strateških ciljev, ki so bili zastavljeni pred 

kapitalskimi spremembami.  

Namen tako strateškega kapitalskega kot nekapitalskega povezovanja je isti in sicer 

povečanje skupne konkurenčnosti. Cilji se nanašajo na reševanje razvojnih problemov 

in na izkoriščanje priloţnosti. Glede na to ali ţelimo konkurenčnost ohraniti ali 

povečati, razlikujemo med ofenzivnimi in defenzivnimi povezavami. Kapitalsko 

povezovanje je pomembno tudi v obdobju preprečevanja nastanka kriz kakor tudi v 

obdobju zdravljenja kriz. Način kapitalskega povezovanja je lahko takšen, da nakup 

druge druţbe poteka s plačilom v denarju lastnikom ali druţbi, z medsebojno zamenjavo 

delnic, ko večja druţba pri isti vrednosti zamenjanih delnic pridobi manjši kontrolni 

deleţ, s pridobivanjem nadzora z zmanjšanjem kapitala in umikom lastnih delnic in z 

odkupom osnovnih sredstev (Dubrovski 2002, 51-54).  

Vrste kapitalskih povezav so lahko zdruţitve, skupne naloţbe in prevzemi 

(Dubrovski 2004b, 138). 

Eden ključnih dejavnikov pri spajanju podjetij je komuniciranje. Od faze 

strateškega načrtovanja prek akcijskega načrta zdruţevanja do njene izvedbe treba 

slediti naslednjim pravilom: uspešna komunikacija, premostitev kulturnih razlik, 

ustvarjanje vizije in strategije, določitev odgovornosti vodstva, realna presoja sinergije, 

doseganje hitrih učinkov in obvladovanje tveganja. Uspešno doseganje ciljev integracije 

je odvisno od tega, kako vodstvo prepriča vse vpletene v uspešnost zastavljene vizije  in 

dejavnosti za njeno izpolnitev. Kompleksnost integracije zahteva skrbno načrtovanje 

komunikacijskih dejavnosti in sistematičen komunikacijski pristop, ki ga podjetje 

opredeli v svoji komunikacijski strategiji. 

Naloga komunikacije je informiranje vseh notranjih in zunanjih deleţnikov o za 

njih pomembnih stvareh, zaposlenim je potrebno ustrezno obrazloţiti razloge za 

spajanje in obdrţati delovno motivacijo, zbiranje povratnih informacij notranjih in 

zunanjih deleţnikov vezanih na spajanje, obdrţati zaposlene z specifičnim-ključnim 

znanjem, omejiti negativno medijsko poročanje, preprečiti posebne deleţnike, da se ne 

vmešavajo. 

Kot cilje komunikacije pa lahko navedemo ustvariti soglasje o potrebnosti 

sprememb pri notranjih in zunanjih deleţnikih, nadzor nad uradnimi informacijami 

znotraj in zunaj podjetja, zgraditi zaupanje in sprejetje načrtovanih ukrepov 

preoblikovanja, izogniti se nesporazumom, govoricam in nezaupanju. 
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Samo skrbno pripravljen komunikacijski načrt, ki obsega vse deleţnike, vsebine in 

načine komuniciranja, omogoča dober prenos ciljev zdruţitve in tako ustvarja 

okoliščine za njihovo izpolnitev (Vizjak 2008).  

Združitve 

Zdruţitve so obojestransko ţeleno povezovanje podjetij, kjer iz dveh ali več 

podjetij nastane eno samo. Ločimo pripojitve in spojitve. V obeh primerih ge za prenos 

z univerzalnim pravnim nasledstvom, torej za prenos premoţenja in obveznosti 

(Bertoncelj 2008, 16) . 

Pri pripojitvah se eno podjetje ali več pripoji k drugemu, ostane le eno podjetje 

medtem ko ostala vse svoje premoţenje in obveznosti prenesejo na to podjetje, sama pa 

prenehajo obstajati. 

Spojitev je ustanovitev nove kapitalske druţbe, na katero preide premoţenje druţb, 

ki se spajajo, v zamenjavo za zagotovitev delnic oziroma poslovnih deleţev nove 

kapitalske druţbe (Bertoncelj 2008, 18).  

Skupne naložbe 

O njih govorimo, ko se dve ali več podjetij dogovori, da bodo skupaj ustanovila 

novo druţbo, medtem ko sama v nespremenjenem obsegu poslujejo naprej. Skupne 

naloţbe pomenijo zdruţitev moči med dvema ali več podjetij iz iste ali različnih drţav z 

namenom izvedbe posebnih projektov. Je pogosta oblika mednarodnega poslovanja 

(Dubrovski 2004b, 142-143). Podjetja se za strategijo skupnih vlaganj odločijo zato, da 

lahko med seboj kombinirajo vire, in sicer največkrat na področju razvoja novih 

tehnologij in izdelkov. Tako podjetja vstopijo v mednarodno menjavo z veliko manjšim 

tveganjem (Hunger in Wheelen 1993, 341). 

Prevzemi 

Za prevzeme je značilno, da naj bi bili vezani na trg vrednostnih papirjev. Glede na 

dejstvo, da je prevzem pogojen predvsem z ekonomsko močjo prevzemnika, je sistem 

prevzema ugodno izhodišče za doseganje raznih ciljev. 

Prevzemni procesi prinašajo spremembe v poslovne sisteme, nedvomno je njihov 

glavni namen ustvarjanje sprememb v poslovnem okolju, da bi se spodbudila 

intenzivnejša rast in zmanjšali stroški poslovanja (Bertoncel 2005, 11). 

Poglavitni vzrok za prevzeme je globalizacija v ekonomiji. Podjetja se povezujejo 

zaradi ohranitve poloţaja na trgu, oziroma krepitve trţnih vlog (Tekavc in Pučnik 2002, 

67). 

Cilja prevzemov sta dva: za prvim stoji ponudnik, čigar glavni interes je pridobitev 

čim večjega deleţa upravljavskih pravic v ciljnem podjetju; drugi cilj, ki ga postavljajo 

predvsem predpisi, pa je v moţnosti dosedanjih delničarjev, da zaradi krepitve pozicije 

enega izmed njih izstopijo iz druţbe na tak način, da prodajo ponudniku svoje delnice v 

transparentnem postopku prevzema (Tekavc in Pučnik 2002, 39). 
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Glavno gibalo za prevzeme so lahko strateški in finančni, kjer se s prvim uresničuje 

zastavljena strategija prevzemnih podjetij, z drugimi pa povečuje vrednost podjetja in 

ustvarja pozitivni finančni učinek (Bertoncel 2005, 20). 

Vrste prevzemov glede na odnose med ponudnikom in ciljnim podjetjem delimo na  

prijateljske in sovraţne prevzeme (Tekavc in Pučnik 2002, 40).Pri prijateljski 

prevzemih se management ciljnega podjetja strinja ter bolj ali manj podpira priključitev 

v prevzemno podjetje. Neprijazni ali sovraţni prevzemi pa so tisti, kjer se management 

ciljnega podjetja ne strinja s ponujeno priključitvijo.  Pogosto se v javnosti pojem 

sovraţni prevzem razume kot s ciljem uničenja prevzetega podjetja. Tako razumevanje 

je napačno, saj sovraţni prevzem pomeni samo prevzem ob nasprotovanju poslovodstva 

ciljnega podjetja. 

Za manjšinske delničarje je sovraţni prevzem včasih celo ugodnejši, saj  

poslovodstvo prevzetega podjetja, če ni pravočasno opozorjeno, ne more izvajati 

obrambnih ukrepov, ki slabijo poloţaj podjetja (Dubrovski 2004b, 140). 

Glede na stopnjo povezanosti v produkcijski verigi in dejavnosti podjetij v 

povezavi, prevzeme delimo v štiri glavne skupine (Bertoncelj 2008, 19-20): 

 Vodoravni ali horizontalni prevzemi označujejo povezovanje podjetij iz iste ali 

sorodne panoge, pogosto neposrednih konkurentov. 

 Navpični ali vertikalni prevzemi označujejo povezovanje podjetij v isti ali 

sorodni panogi, ki so v različnih fazah produkcijske verige.  

 Mešani ali konglomerantni prevzemi označujejo povezovanje podjetij v 

nepovezanih poslovnih segmentih, kjer podjetja nimajo ničesar skupnega in so 

trţno-geografsko povsem različna. S takimi prevzemi gre predvsem za 

zmanjševanje poslovnih tveganj in širitev v bolj dobičkonosne panoge. 

 Sorodni ali kongenerični prevzemi označujejo povezovanje podjetij, ki delujejo 

v segmentu iste ciljne skupine strank. Namen je povečanje dodane vrednosti na 

proizvodno enoto ali storitev v svoji jedrni panogi. 

4.3 Reinženiring kot pot do sprememb 

4.3.1 Opredelitev reinženiringa 

Reinţeniring je metoda revolucijskega spreminjanja, zato zajema tudi vse splošne 

značilnosti radikalnih sprememb. Zamisel reinţeniringa ali načina celovite preobrazbe 

poslovnih procesov se je pojavila na prehodu v devetdeseta leta kot vodilo za ukrepanje 

v razmerah, ko postopne spremembe v poslovnem procesu ne zadostujejo več, ampak je 

treba v celoti in temeljito prenoviti dotedanje procese (Dubrovski 2004a, 309-310). 

Reinţeniring poslovnih procesov je v bistvu temeljit razmislek o poslovnih procesih 

in njihovo radikalno preoblikovanje, da bi dosegli občutne izboljšave v kritičnih 
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kazalcih uspešnosti, kot so stroški, kakovost in hitrost (Prašnikar in Cirman 2007, 27). 

Reinţeniring pa mora v svojem projektnem pristopu poleg osnovne usmeritve na 

poslovne procese upoštevati tudi tiste dejavnike, ki so s procesi v neločljivi povezavi, 

zajeti je potrebno sodelavce in tehnologijo. 

Reinţeniring je neposredno povezan z nenehnim inoviranjem in ga je celo potrebno 

obravnavati kot metodo organizacijskega inoviranja ali poslovnih iznajdb. Radikalne 

spremembe privedejo do dramatičnih izboljšav, ki jih je mogoče vrednotiti z merili 

uspešnosti in učinkovitosti. Krepitev in vzdrţevanje konkurenčnosti pa je končni namen 

doseţenih izboljšav. Z radikalnim spreminjanjem obstoječih procesov si podjetja ţelijo 

doseči boljše procese, ki vodijo k večji učinkovitosti in uspešnosti. 

Njegove bistvene sestavine glede na opredelitev in vsebino reinţeniringa so 

(Dubrovski 2004a, 310): 

 Osredotočenost na poslovne procese, ki so namenjeni za zadovoljevanje potreb 

odjemalcev oziroma k tem prispevajo, so v središču vseh prizadevanj 

reinţeniringa. 

 Multidisciplinaren pristop je za uspešno pripravo in izvedbo projekta 

reinţeniringa potreben, ker se poslovni procesi ne nanašajo na posamezne 

organizacijske funkcije, temveč jih v večji ali manjši meri zdruţujejo.  

 Pomembna je vloga informacijske tehnologije, ki ima največji pomen na 

področju komunikacijskih in mreţnih povezav, harwardske povezave s partnerji, 

elektronsko izmenjavo podatkov, namenskih programskih paketov, interneta, 

ekspertnih sistemov.  

 Značilnosti revolucijskega spreminjanja. 

4.3.2 Razlogi za uvedbo reinženiringa 

Razlogi so podobni, kot jih zasledimo in na splošno veljajo za management 

sprememb, le da gre tukaj za hitrejše in radikalnejše zasuke in prelome.  

Dubrovski (2004a, 317) navaja da so razlogi za pripravo projektov reinţeniringa 

povezani z cilji izboljšanja storitev, usmerjanje poslovnih procesov, povečanje 

produktivnosti, zmanjšanje neproduktivnega razvojnega časa, izboljšanje donosnosti, 

povečanje trţnega deleţa, zmanjšanje stroškov, izboljšanje kakovosti, povečanje 

usmerjenosti k odjemalcu, uskladitev pripojenih procesov, povečanje zadovoljstva 

odjemalcev. 

Za zadovoljevanje sodobnih zahtev glede kakovosti, storitev, fleksibilnosti in 

stroškov  morajo biti procesi enostavni in imajo lahko naslednje osnovne faze za 

pripravo in izvedbo (Dubrovski 2004a, 317): ugotovitev mogočih projektov, izvedba 

začetne analize učinkov, izbira ukrepov in opredelitev področij, analiza osnovnih 
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informacij v procesih, opredelitev alternativ, določitev koristi in stroškov, izbira 

najboljše alternative, realizacija in posodobitev modelov pozicioniranja in informacij. 

Velikokrat je reinţeniring kot velika, revolucijska sprememba povezan s številnimi 

odpori do sprememb, zato morajo biti za uspešno izvedbo projekta izpolnjeni določeni 

pogoji. V sam projekt mora biti globoka vključenost vseh zaposlenih, ki morajo biti 

seznanjeni z vsemi cilji in med katerimi mora biti čvrsta povezanost na vse področjih. 

Za uspešnost je nujna trdna obveza poslovodstva kakor tudi pravilno oblikovan tim. 

Poudarjen mora biti imperativ sprememb in usmerjenost k procesu. 

Pogostokrat končni cilji zastavljenih projektov niso v celoti doseţeni, vendar so 

navadno podjetja v povprečju, sodeč po raziskavah, z rezultati zadovoljni.  

4.3.3 Povzetek 

Trgovci ţelijo obdrţati in pritegniti nove kupce zato vedno iščejo nove procese v 

podjetju. Podjetja morajo zaznati svoje priloţnosti, s katerimi bi izboljšala svoje 

poslovanje in temu primerno prilagajala svoje procese. 

Z internacionalizacijo poslovanja označujemo aktivno udeleţbo v mednarodnem 

poslovanju. Predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja podjetja, v okviru 

katerega se to z vedno večjim obsegom vključuje v mednarodna poslovna razmerja. 

Internacionalizacija pa ni samo proces razvoja, temveč tudi rezultat takšnega procesa in 

način razmišljanja (Dubrovski 2002, 21). Ko podjetje stopa na tuje trge ima pred sabo 

določene motive, ki jih lahko razdelimo na proaktivne, saj delujejo stimulativno na 

spremembo strategije in reaktivne, s katerimi se podjetje odziva na groţnje in nevarnosti 

na domačem in tujem trgu. Pri vstopu na novi trg je treba ciljni trg dobro proučiti, 

narediti prve poskusne korake, dobro je najti lokalne partnerje ter se prilagoditi 

lokalnim zahtevam in pogojem. Osredotočiti se je potrebno na določene kompetence in 

ne na novi trg prenesti vseh dejavnosti naenkrat, prav tako je potrebno na ciljnem trgu 

razviti lokalni management (Cox in Brittain 2000, 52-53). Proces iskanja trţnih 

moţnosti in priloţnosti na tujih trgih je pravzaprav proces strateškega usmerjanja, 

temeljiti pa mora na načrtnem in sistematičnem pristopu, katerega izhodišča so 

marketinški inštrumenti in metode. Internacionalizacijo je moţno meriti kvantitativno in 

kvalitativno, pri čemer pa  neka absolutna ali edinstvena merila ne obstajajo. Končni 

rezultat internacionalizacije, ki nakazuje ali je internacionalizacija smiselna ali ne, je 

uspeh podjetja v smislu rasti prihodkov in dobičkonosnosti (Porter 1995, Antončič in 

Hisrich 2000). Vsa ta teoretična spoznanja in razne študije ki so pokazale, da so bila 

multinacionalna podjetja bolj uspešna kot podjetja, ki so delovala na domačem trgu 

(Vernon 1993 in Dunning 1973) so me vodila skozi raziskavo internacionalizacije 

trgovskih podjetij v Sloveniji, ki je prikazana v šestem poglavju. V empiričnem delu 

sem se osredotočila na preučevanje kazalnikov dobičkonosnosti in stroškovne 

učinkovitosti.  
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Pomemben proces, ki prinaša spremembe v poslovne sisteme, je tudi prevzemni 

proces. Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko sklepamo, da je njihov glavni namen 

ustvarjanje sprememb v poslovnem okolju z namenom, da bi spodbudili intenzivnejšo 

rast in zmanjšali stroške poslovanja. Učinki prevzemov imajo praviloma pomemben 

vpliv na uspešnost podjetij udeleţenih v prevzemnih procesih. 

Z radikalnim spreminjanjem obstoječih procesov si podjetja ţelijo doseči boljše 

procese, ki vodijo k večji učinkovitosti in uspešnosti. Ena izmed metod, s katero si 

podjetja ţelijo doseči boljše procese, ki vodijo k večji učinkovitosti in uspešnosti, je 

reinţeniring. V raziskovalni nalogi sem se v empiričnem delu osredotočila na  proces 

upravljanja z blagovnimi skupinami, ki je povezan z reinţeniringom poslovnega 

procesa.
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5 UVEDBA NOVIH PROCESOV V TRGOVSKO PODJETJE 

5.1 Proces upravljanje z blagovnimi skupinami 

Izvedba raziskave 

Vzorčni okvir raziskave zajema trgovsko podjetje Mercator in se nanaša na  leti 

2007  in 2008, na čas pred in po predlaganih ukrepih, ki jih narekuje v nadaljevanju 

opisan osem stopenjski proces UBS. V fazo zbiranja podatkov so vključene vse 

poslovalnice omenjenega trgovskega podjetja, raziskava pa temelji na blagovni skupini 

olja.  

V nadaljevanju magistrske naloge bom analizirala posamezne korake procesa v 

trgovskem podjetju na primeru blagovne skupine olja. Eden izmed razlogov, da se 

izvede raziskava na tej blagovni skupini je pripravljenost sodelovanja dobavitelja kot 

category captaina, saj je sodelovanje med dobaviteljem in trgovcem pri  upravljanju 

določene blagovne skupine izredno pomemben del koncepta. Dobavitelj pride na ta 

način do pomembnih informacij o poloţaju določene blagovne skupine v trgovčevi 

maloprodajni mreţi, ki vključuje podatke o ustvarjeni razliki v ceni, prodaji, zalogah in 

drugih kazalnikih poslovanja tako svojih kot konkurenčnih izdelkov. Trgovec pa pridobi 

od dobavitelja informacije o trgu in trţnih trendih, konkurenci ter o porabnikovih 

navadah. Vse to mu omogoča kvalitetnejše spremljanje odločitev pri trţenju 

posameznih blagovnih skupin. 

Pomemben razlog za odločitev o raziskavi je bil tudi deleţ prodaje, ki ga 

predstavlja blagovna skupina olja, ta se giblje okoli 1,11 % glede na skupno vrednost 

prodaje v podjetju. V skupini, imenovani ţivila-suhi program, ki zajema 71 blagovnih 

skupin in predstavlja skupaj 43 % skupne prodaje, ima le sedem blagovnih skupin večji 

deleţ. 

V navedenem primeru smo sodelovali predstavniki podjetja s področij trţenja, 

maloprodaje ter merchandisinga, podjetje Tovarna olja GEA kot category captain ter 

svetovalno podjetje Atkearney. V projektu upravljanje z blagovnimi skupinami sem 

poleg sodelovanja pri raziskavi in uvedbi ter spremljanju rezultatov na določeni 

blagovni skupini zadolţena tudi za koordinacijo izvedbe v celotni maloprodaji in imam 

kot predstavnica maloprodaje pomembno vlogo pri odločanju za nadaljnjo 

implementacijo. 

Vzorec je reprezentativen, saj zajema vse poslovalnice market programa v 

Sloveniji, kjer so izključene franšizne prodajalne. Za poslovalnice tipa hipermarketi in 

večji supermarketi se je implementacija izvajala na podlagi izdelave planogramov, 

medtem ko je bil za manjše supermarkete in ostale enote določen minimalni in 

maksimalni sortima, kar je razvidno iz priloge 2 in 3.   

Da bi se podjetje laţje odločilo za širitev procesa na vse blagovne skupine, se je 

hkrati odvijala raziskava še na blagovnih skupinah kis, sol in začimbe (priloga 5, 6 in 7), 
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pri čemer smo se omejili samo na  hipermarkete in katerih postopek ni prikazan v moji 

nalogi. Odločitev za te blagovne skupine izhaja iz dejstva, da so te blagovne skupine v 

poslovalnicah pozicionirane skupaj in bi bila implementacija laţje izvedljiva, prav tako 

bi bilo laţje spremljanje tako rezultatov kot spoštovanje planogramov. 

5.1.1 Opredelitev procesa upravljanje z blagovnimi skupinami 

Po mednarodni definiciji je category management proces upravljanja  blagovnih 

skupin kot strateških poslovnih enot ter njihovo trţenje s ciljem, da se zadovoljijo 

pričakovanja in ţelje kupcev. 

Pojav category management je posledica razvoja trga ter spremenjenih nakupnih 

navad kupcev. V tradicionalnih trgovinskih sistemih poslovodje še vedno odločajo o 

sortimentu, zalogah, pozicioniranju izdelkov na prodajne police, razvita  maloprodajna 

podjetja pa so to ţe prenesla na strateški nivo odločanja. V trenutku, ko se podjetje 

odloči, da bo centraliziralo nabavno in prodajno funkcijo ter preneslo odločitve iz ravni 

poslovodje na strateški nivo odločanja, ugotovi, da z obstoječim znanjem, načinom 

razmišljanja in dela ter z obstoječimi kadri, organizacijsko strukturo, procesi in 

mehanizmom tega ni sposobno izvesti (Šinkovec 2005, 61). 

Da bi podjetje lahko prevzelo nadzor nad prodajnim sortimentom in nad prodajnim 

prostorom ter oblikovalo kupcu ustrezno ponudbo, mora vpeljati mehanizem, ki mu bo 

to omogočal. Praksa številnih razvitih maloprodajnih podjetij kaţe, da je prava pot v 

procesu category management. Brez category managementa ni učinkovitega sortimenta. 

Upravljanje blagovnih skupin je proces, ki za razvoj in vzpostavitev kakovostne 

elektronske povezave podatkov potrebuje najmanj dve leti, nato pa zahteva kontinuirano 

prilagajanje in spreminjanje le-te. S tem se zagotovi optimalno obračanje blaga, 

zadovolji se ţeljam kupcev, se nemudoma odzove nanje, dosega se boljše pribitke na 

ceno, lahko se kakovostno spremlja rezultate vsake blagovne skupine. Ta proces je v 

Sloveniji še nov način poslovanja, vendar se njegove prednosti ţe zavedajo tako trgovci 

kot dobavitelji in pomeni neizogibno prihodnost, s katero se bodo morali vsi intenzivno 

ukvarjati, saj zagotavlja velik prihranek stroškov (Šinkovec 2005, 58). 

Preden se je pričel proces upravljanja z blagovnimi skupinami, nista ne trgovec ne 

proizvajalec tako dobro poznala porabnika in njegovih potreb. Za dosego ciljev pa je 

ravno pogled z očmi porabnika ključen (Dewsnap in Hart 2004, 817).  

Omenjeni proces se je začel uveljavljati v prehrambeni industriji kot mehanizem za 

upravljanje odnosov med trgovci na drobno in njihovimi dobavitelji. Trgovec se lahko 

odloči, da bo z določenimi dobavitelji vzpostavil odnos trajnega partnerstva in 

sodelovanja, ki bo temeljil na medsebojnem odnosu in zaupanju. Ker je poslovni proces 

strukturiran niz aktivnosti s ciljem razviti in v praksi uresničiti poslovni načrt, je 

izvedba načrta močno odvisna od povezanosti trgovca in dobavitelja izdelkov in pomeni 

veliko več kot operacijsko orodje. V poslovni proces je potrebno vgraditi predvsem 
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ţelje in potrebe kupcev in ne le upravljanje z izdelkom samim. To je najlaţje doseči s 

popolnim partnerstvom med dobaviteljem in trgovcem. Dobavitelj je namreč specialist, 

ki najbolje pozna izdelke in blagovne skupine, ki jih trţi. Prav tako pozna svoj trg, 

svetovne in lokalne trţne trende ter svoje kupce. Ravno tako dobavitelj veliko vlaga v 

raziskave in razvoj in tako lahko trgovcu posreduje podatke o tem, kdaj bo uvedel nov 

izdelek na trg, kaj pričakuje od njega, s kakšnimi prodajno pospeševalnimi aktivnostmi 

bo podprl uvajanje novega izdelka na trg. Vse to so podatki, ki zanimajo tudi trgovca. 

Le s skupnimi močmi lahko trgovec in dobavitelj ustvarita sinergije, ki bodo pri obeh 

rezultirale v povečani prodaji in dobičku. Oba razpolagata z določenimi pomembnimi 

informacijami, ki bi si jih naj v odnosu sodelovanja in zaupanja delila. 

Eksplozija novih izdelkov naj bi povzročila strateškemu managementu vodenemu 

po posameznem izdelku precej nepraktično poslovanje, strateškemu managementu 

vodenemu po oddelku pa preveč zmedeno poslovanje. Če verjamemo tema dvema 

trditvama, proces upravljanja blagovnih skupin preoblikuje nabavnike v trgovini na 

drobno v podjetnike, kjer je vsak izmed njih odgovoren za majhen posel v okviru 

korporacije. Ta proces daje moč posamezniku, da upravlja blagovne skupine kot 

podjetje. Pri tem je odgovoren za doseganje optimalnega sortimenta, ki so ga kupci 

glede na geografsko lokacijo pripravljeni kupiti. 

5.1.2 Organizacijska struktura upravljanja blagovne skupine 

Category manager oziroma vodja blagovne skupine je odgovoren za določitev 

maksimalnega sortimenta izdelkov v okviru določene blagovne skupine in za njihovo 

ciljno trţenje z določanjem izdelčnega sortimenta in nivoja zalog za posamezne tipe 

trgovin. Njegova osnovna naloga je izdelava poslovnega plana za posamezne blagovne 

skupine, za katere je odgovoren. V njem mora opredeliti strategije trţenja posameznih 

blagovnih skupin, njihove trţne in finančne cilje ter predvideti taktike, s katerimi bo 

dosegel planirano. Plani morajo odraţati poslanstvo, image in cilje podjetja ter pri tem 

upoštevati ciljne kupce in konkurenco. 

Odgovoren je tudi za nabavo, skladiščenje in za premik blaga, za pozicioniranje 

blaga v trgovini, za politiko cen, za prodajno pospeševalne akcije in za prodajo ter profit 

posameznih blagovnih skupin.  

V njegovi domeni je tudi sklepanje pogodb s proizvajalci in določanje nabavnih 

pogojev, pogajanje o popustih, sklepanje posebnih dogovorov v zvezi s prodajno 

pospeševalnimi akcijami, dogovarjanje o dobavnih rokih, minimalnih dobavah itd. 

Odloča se tudi o tem, katere izdelke bo potrebno opustiti, dodati, promovirati, zato mora 

poznati trţne trende, reakcije konkurentov in pričakovanja kupcev. 

Podpira ga skupina pomočnikov, od katerih je vsak odgovoren za svoje področje in 

sicer nabavnik, merchandiser, produktni trţnik, lahko tudi predstavnik financ in 

logistike. 
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Izbrati in usposobiti mora skupino strokovnjakov, ki bodo delovali kot tim. 

Primerjati mora doseţene rezultate znotraj posamezne skupine z načrtovanimi plani, 

izvajati nadzor nad delovanjem specialistov ter izvajanje koordinacije v okviru tima, 

prav tako se mora zavedati vpliva, ki ga ima njegova blagovna skupina na druge 

blagovne skupine in obratno. 

Produktni trţnik pripravlja pospeševalno prodajne aktivnosti za posamezne 

blagovne skupine in izdelke, pripravlja materiale za oglaševanje na prodajnem mestu, 

spremlja podatke o trţnih trendih in konkurenci ter učinke promocijskih dejavnosti, 

proučuje kupce za blagovno skupino, za katero je zadolţen, pripravlja obvestila za 

poslovodje. 

Merchandiser pripravlja in distribuira planograme v trgovine, v katerih predvidi 

pozicije posameznih izdelkov na prodajnih policah, zaloge posameznega izdelka, deleţ 

police, ki odpade na posameznega dobavitelja, določi prodajni prostor za posamezno 

podskupino, ki se določa na osnovi podatkov o prodaji in o prostoru,  analizira prodajo 

novih izdelkov ter prodajo v najboljših in najslabših trgovinah, določa potrebno opremo 

za prodajalne v sodelovanju s tehnologi, testira planogram v modelnih trgovinah ter 

izdeluje obvestila za poslovodje. 

Merchandiser je neke vrste posrednik med nabavo, ki zastopa svoje interese ter 

marketingom, ki zastopa interese kupcev in trga. Lahko zahteva izločitev določenega 

izdelka iz prodaje ter njegovo nadomestitev z novimi izdelki. Nabavnik velikokrat ne bi 

nabavil novega izdelka, vendar to zahteva produktni trţnik zaradi popestritve ponudbe, 

merchandiser pa da odobritev za nov izdelek iz vidika prodajnega prostora. 
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Slika 5.1 Struktura UBS tima 
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1 Vnos matičnih podatkov in kalkulacij 

2 Komercialisti 

3 Odvisno na katerem programu delajo 

4 Prenos aktivnosti na logistiko 

Vir: Mercator 2007c, 8. 

5.1.3 Poslovni proces upravljanja z blagovnimi skupinami 

Uvajanje procesa upravljanja blagovnih skupin je zahtevna in teţka naloga, ki se ne 

mora zgoditi čez noč. Praksa organizacij po svetu je pokazala, da so potrebovale za 

popolno uveljavitev enotne nabave s procesom upravljanja blagovnih skupin od 2 do 5 

let. Ko podjetje pozna vse osnovne pogoje in spremembe, ki bodo nastale z vpeljavo 

novega procesa v strukturo in poslovanje podjetja, lahko govorimo o sedmih fazah 

oziroma stopnjah v razvoju procesa upravljanje blagovnih skupin, ki so opredelitev 

blagovne skupine, vloga blagovne skupine, ocena blagovne skupine, tabela rezultatov in 

merila uspešnosti blagovne skupine, strategije blagovne skupine, taktike blagovne 

skupine in načrt izvedbe (Singh 2000, 2) 

. 
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Slika 5.2 Proces upravljanja blagovnih skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Grossi in Burns 1994, 18. 

Opredelitev blagovne skupine 

Blagovna skupina je definirana kot jasno merljiva skupina izdelkov, s katerimi 

porabniki lahko zadovoljijo svoje ţelje. V isto blagovno skupino sodijo izdelki, za 

katere porabniki menijo, da so si po vsebini in strukturi zelo podobni (Dupre in Gruen 

2004, 445). 

V tej fazi trgovec oblikuje blagovno skupino in njej pripadajoče blagovne 

podskupine ter posamezne segmente. Blagovna skupina je določena skupina izdelkov 

ali storitev, s katero je mogoče upravljati, izdelke znotraj blagovne skupine pa kupci 

glede na svoje potrebe obravnavajo kot medsebojno povezane oziroma zamenljive. 

Zanima ga, kateri izdelki sestavljajo posamezno blagovno skupino in kako jo zaznavajo 

porabniki. Proizvodi, ki so med seboj substituti, bi naj bili v skladu z mednarodno 

metodologijo grupirani v isto kategorijo oziroma blagovno skupino, saj tekmujejo za 

istega kupca (Blattberg in Fox 1995, 25). Blagovno skupino pa lahko sestavljajo tudi 
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izdelki, ki so tesno povezani drug z drugim ne glede na njihovo zamenljivost (začimbe 

in olja). 

Ko so blagovne skupine določene, je potrebno oblikovati njihove podskupine in po 

potrebi njihove segmente. Seveda je potrebno pri oblikovanju posamezne blagovne 

skupine razumeti trţne trende, ki vplivajo na vsako blagovno skupino. 

Struktura blagovne skupine pove, kako kupci kupujejo določeno blagovno skupino. 

Slika 5.3 Struktura blagovne skupine na primeru olja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Vir: Mercator 2007c, 15. 

Pri oblikovanju blagovne skupine olja je bila trgovskemu podjetju  v pomoč trţna 

analiza, ki jo je izvedel dobavitelj in je sluţila tudi kot pomoč pri oblikovanja drevesa 

odločanja. Drevo odločanja nam pove, na osnovi katerih kriterijev se kupci odločajo za 

nakup posameznega izdelka. 

Drevo odločanja za blagovno skupino olja: 

 Vrsta olja je prva stvar, za katero se odloči kupec, ko stoji pred polico. Vrste 

olja so: rastlinsko olje, sončnično olje, oljčno olje, bučno-solatno olje in olja z 

dodatki. 

 Blagovna znamka je drugi najpomembnejši atribut, po katerem se kupec odloči 

za nakup posameznega olja. Blagovne znamke so: Mercator, Gea, Cekin, 

Zvezda in druge. 

 Poreklo igra veliko vlogo pri specialnih oljih (oljčna, bučna in ostala olja). 

Poreklo je opredeljeno kot domače in tuje. 

 Cena je poleg zgoraj naštetih atributov ena izmed odločujočih faktorjev nakupa 

olja. Ceno je category tim opredelil kot: ekonomska, povprečna, visoka, 

olje 

sončnično 

rastlinsko 

 sojino 

koruzno 

bučno 

olivno 

ostala olja 

  

specialno 

 

cvrtje 

z dodatki 
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premium in super premium. Cene so zaradi laţje priprave analize preračunane 

na skupni imenovalec (liter). 

Tabela 5. 1 Opredelitev cene izdelka 

 
 

Cena izdelka v € Opredelitev (rang) 

do 1,3 €/l ekonomična 

1,3 €/l - 2,5 €/l povprečna 

2.5 €/l – 8 €/l visoka 

8 €/l -12 €/l premium 

nad 12 €/l super premium 

Vir: Mercator 20007c, 18. 

 Velikost je zadnji atribut, ki je opredeljen še kot pomemben faktor pri nakupu v 

očeh kupca. Opredeljena je kot majhna, srednja in velika. 

Tabela 5.2 Opredelitev velikosti izdelka 

Izdelek (velikost v l) Opredelitev (rang) 

0,25 majhna 

0,5 srednja 

0,75 srednja 

1 srednja 

1,5 velika 

2 velika 

3 zelo velika 

4 zelo velika 

  

Vir. Mercator 2007c, 20. 

Vloga blagovne skupine 

Pri določitvi vloge za posamezno blagovno skupino mora trgovec upoštevati, da vse 

blagovne skupine niso enako pomembne za kupca. Čim  bolj mora upoštevati potrebe in 

nakupne navade kupcev, blagovne skupine morajo biti oblikovane tako, da predstavljajo 

osnovo za razlikovanje od konkurence.  

Da bi lahko za posamezne blagovne skupine določili njihove vloge, mora trgovec 

izvesti tako kvalitativno kot kvantitativno analizo, ki temelji na številnih podatkih o 

kupcu, trgovcu in trgu. Pri določitvi vloge blagovne skupine si je potrebno zastaviti štiri 

ključna vprašanja: 

 Kako pomembna je blagovna skupina za povečanje konkurenčnosti trgovca? 
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 Kakšno vlogo ima blagovna skupina na trgu? 

 Ali lahko blagovna skupina pomaga izgrajevati zvestobo kupcev ter povečati 

promet? 

 Ali blagovna skupina zagotavlja trgovcu razlikovalno prednost pred 

konkurenco? 

Grossi in Burns (1994, 26-30) navajata pet različnih vlog, ki jih imajo lahko 

posamezne blagovne skupine. V rutinsko vlogo (to vlogo ima običajno od 25 % do 40 

% blagovnih skupin) spadajo blagovne skupine, ki igrajo glavno vlogo na področju 

ustvarjanja dobička, denarnega toka in donosnosti sredstev. Pogostost nakupa je pri tej 

blagovni skupini nadpovprečna, zanimanje kupcev za izdelke teh blagovnih skupin 

ohranimo z vključevanjem izdelkov v pospeševalno prodajne projekte. Za trgovca je 

smiselno, da omeji sredstva, ki jih vlaga v te blagovne skupine in jih usmeri raje v ciljne 

blagovne skupine. Kot ciljno lahko opredelimo tisto blagovno skupino, za katero kupci 

potrošijo največ ( to vlogo ima običajno od 10 % do 15 % blagovnih skupin). Za te 

blagovne skupine je značilna močna pripadnost kupcev do določene blagovne znamke. 

Te blagovne skupine običajno pri trgovcu igrajo pomembno vlogo na področju 

ustvarjanja dobička. Za trgovca je smiselno, da v te blagovne skupine usmeri svoje 

prodajno trţne aktivnosti, poveča število izdelkov v tej blagovni skupini in jim nameni 

več prodajnega prostora. Blagovne skupine, ki imajo običajno vlogo, igrajo pomembno 

vlogo na področju ustvarjanja dobička in višanja marţe (to vlogo ima od 15 % do 20 % 

blagovnih skupin). Kupci izdelke teh blagovnih skupin ne zaznavajo kot pomembne. 

Trgovci poizkušajo povečati zanimanje za te izdelke s trajno nizkimi cenami. Sezonsko 

vlogo ima blagovna skupina, ki se pojavi enkrat na leto in ima takrat za ciljnega kupca 

izreden pomen. Te blagovne skupine igrajo stransko vlogo na področju ustvarjanja 

dobička. Za image vlogo (to vlogo ima običajno od 10 % do 15 % blagovnih skupin) je 

značilno, da so njihovi kupci cenovno dokaj neelastični, izdelki se velikokrat kupujejo 

impulzivno, kar je posledica atraktivne in inovativne ponudbe, zato ni potrebno veliko 

vlagati v pospeševalno prodajne aktivnosti. Vloga  image blagovne skupine je v očeh 

kupca ustvariti podobo trgovca s ponudbo in podobo inovativnega trgovca ter s tem 

prispevati k večanju trgovčeve prepoznavne podobe in ugleda na trgu.  

Blagovna skupina olja je opredeljena kot rutinska blagovna skupina, za katero je 

značilno, da kupci potrošijo nadpovprečno veliko denarja in v okviru katere je pogostost 

nakupov nadpovprečna. Za trgovca je pomembno, da je v ponudbi rutinske blagovne 

skupine sortiment v prodajalni širok, cene naj bodo enake kot pri konkurenci, nameni 

naj si ji povprečna lokacija v prodajalni, vendar veliko prodajnega prostora, tudi 

prodajne pospeševalne aktivnosti naj bodo povprečne in naj povprečno dolgo trajajo. 
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Ocena blagovne skupine 

Oceno blagovne skupine bi lahko opredelili kot proces, ki ga lahko razdelimo v tri 

faze (Berger 1997, 49-50): 

 Pridobivanje podatkov in informacij, to so podatki o promocijah, o konkurenci, 

objavljenih trţnih podatkov, o porabnikih, pa tudi finančnih podatkov kot so 

podatki o prihodku trgovca, ustvarjeni marţi, stroških, gibanju zalog. 

 Analiza podatkov in informacij z namenom, da bi razumeli obnašanje 

porabnikov in njihove ţelje, ključne trende in obnašanje konkurence. 

 Ugotovitve in ukrepi, kjer gre za pregled uspešnosti obstoječega dela in 

oblikovanje ukrepov. 

V okviru določene blagovne skupine je potrebno oceniti vidik potrošnika, trga, 

trgovca in dobavitelja, ki sestavljajo primerjavo, ki nam omogoča vpogled, na podlagi 

katerega postavimo trţno strategijo in taktike. Trgovec in proizvajalec na temelju 

zaključkov ocene blagovne skupine razvijata ideje o oblikovanju strategij in taktik 

trţenja določene blagovne skupine. 

Za razumevanje trenutne uspešnosti blagovne skupine in za prepoznavanje 

področij, ki se jih da izboljšati je potrebno izvesti analizo blagovne skupine. Celoten 

vzorec analize je prikazan v spodnji shemi. 

Slika 5.4 Celoten vzorec analize 

Analiza potrošnika Analiza trga

Analiza priložnostnih vrzeli

Analiza dobavitelja

Analiza 

asortimana
Analiza cen Analiza promocij Analiza prostora

Analiza maloprod. 

trgovca
Analiza potrošnika Analiza trga

Analiza priložnostnih vrzeli

Analiza dobavitelja

Analiza 

asortimana
Analiza cen Analiza promocij Analiza prostora

Analiza maloprod. 

trgovca

 

Vir: Atkearney 2006, 30. 

 Za analizo blagovnih skupin je treba imeti več raznovrstnih virov podatkov: 
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Slika 5.5 Viri podatkov za analizo blagovne skupine 
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BS

Pod-BS

Segment izdelkov

zaloge

• tržni delež

• velikost trga ($)

• velikost trga (Volume)

• cene na trgu

• rast trga

• razpoložljivi podatki

• Notranje raziskave dobavitelja

• Prodajni trendi BS posameznega 

dobavitelja

• Podatki o stroških

• Uspešnost dobavitelja

• prispevek (prodaja, potrošek, 

dobiček)

• produktivnost (vrednost delnic, dnevi 

obrata zalog,itd.)

Podatki o dobavitelju (o nakupu)
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• tržni delež
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• Uspešnost dobavitelja

• prispevek (prodaja, potrošek, 

dobiček)

• produktivnost (vrednost delnic, dnevi 

obrata zalog,itd.)

Podatki o dobavitelju (o nakupu)

Podatki o potrošniku (CATI)

• razdelitev potrošnikov

• vedenje potrošnikov

• potrebe potrošnika / stopnja 

zadovoljnosti

Tržni podatki (ACN)

Podatki o maloprod. trgovcu (Oracle)

BS

Pod-BS

Segment izdelkov

zaloge

• tržni delež

• velikost trga ($)

• velikost trga (Volume)

• cene na trgu

• rast trga

• razpoložljivi podatki

• Notranje raziskave dobavitelja

• Prodajni trendi BS posameznega 

dobavitelja

• Podatki o stroških

• Uspešnost dobavitelja

• prispevek (prodaja, potrošek, 

dobiček)

• produktivnost (vrednost delnic, dnevi 

obrata zalog,itd.)

Podatki o dobavitelju (o nakupu)

 

Vir: Atkearney 2006, 31. 

Analiza potrošnikov: Poznavanje kupcev in razumevanje njihovega nakupovalnega 

vzorca sta bistvenega pomena za vse UBS dejavnosti, tako na primer za usmerjanje 

ciljev, razvrščanje, izbira sortimenta. Pomembno je, da vemo, kdo je kupec (spol, 

starost), kako porabi svoj denar (pogostost nakupa, splošna velikost košarice, denar 

porabljen v vsaki sezoni za izdelke blagovne skupine), kdaj nakupuje (enkratni ali 

pogosti nakupi, med popusti ali promocijami), kaj nakupuje (katere izdelke) in kje 

nakupuje (hipermarketih, supermarketih, sosednjih trgovinah). Z raziskavo, ki jo je 

izvedlo podjetje Valicon, je ugotovljeno, da so uporabniki blagovne skupine olja 

ţenske, imajo višje prihodke, so cenovno občutljivi in niso naklonjeni trgovskim 

blagovnim znamkam. 

Analiza maloprodajnega trgovca: Namen analize je določitev uspešnosti blagovne 

skupine in njene pod -blagovne skupine in razvojne smernice, ki so odvisne od 

finančnega stanja blagovne skupine. Gre za zgodovinski pogled na učinkovitost 

blagovne skupine in pod-blagovne skupine glede na prodajo, dobiček in poslovno 

učinkovitost. Finančne indikatorje (gibanje prodaje, gibanje bruto marţe) se lahko 

uporabi za standardizacijo uspešnosti neke blagovne skupine glede na ostale blagovne 

skupine ter tudi za standardizacijo pod -blagovne skupine.  

Analiza dobavitelja: Potrebno je pridobiti zgodovinski pogled na uspešnost dobave 

blagovne skupine glede na pričakovanja (kakovost, stroški nabave in dostava) in 

prispevanje k splošni donosnosti blagovne skupine. Cilj analize dobavitelja je, da s 

pomočjo rezultatov donosnosti in prodaje blagovne skupine razumemo, kako je osnova 

dobave doprinesla k uspehu oziroma propadu neke blagovne skupine v določenem 
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obdobju ter prepoznati priloţnosti za bolj učinkovito uporabo osnovne dobave v 

prihodnjem obdobju. Z analizo dobavitelja podjetje oceni dobaviteljevo sposobnost za 

izpolnitev splošnih zahtev podjetja v bodoče, dobaviteljevo uspešnost in sposobnost za 

dosego ciljev, sposobnost za dosego strateških ciljev in dobaviteljevo zavezanost 

partnerstvu. 

V blagovni skupini olja je v preučevanem podjetju po raziskavi agencije Nielsen 

(2008) dominanten dobavitelj Tovarna olja Gea, d.d., ki ima pribliţno 56 % deleţ 

vrednostne prodaje v tej blagovni skupini v Sloveniji, sledi z 19 % Selena, Oljarna Fram 

ima 4 % deleţ, s 3 % pa sledita SMS in Evropet. Ker je olje osnovno ţivilo je tudi 

nakup pogostejši zato ima visok prodajni deleţ tudi trgovska znamka podjetja  in sicer 

35 % prodaje celotne blagovne skupine. 

Analiza trga: Začetna točka analize trga je:  

 Identificirati stopnjo velikosti in rasti trga. V procesu upravljanje z blagovnimi 

skupinami je za strateško načrtovane cilje zelo pomembno vedeti stopnjo rasti 

blagovne skupine.  Obstajata dve glavni poti za odmero velikosti trga in sicer 

velikost trga glede na prodajo in glede na prihodek. Pri odločanju o uspešnosti 

blagovne skupine je potrebno upoštevati obe. Z nadzorom  velikosti in vrednosti 

lahko podjetje sklepa o spremembah povprečnih trţnih cen. Pomembno je tudi 

identificirati trende trţnih segmentov in pod-blagovne skupine na celotnem trgu, 

kakor tudi razumeti smernice razvoja splošnega trga, blagovne skupine in pod-

blagovne skupine. 

 Ena od osnovnih analiz je tudi pregled konkurenčnih trgovin. Pregled in popis 

ponudbe konkurenčnih trgovin je najbolj učinkovit način za pridobitev podatkov 

o analizi konkurence. Analiza konkurence poteka po štirih glavnih stopnjah in 

deluje kot glavni vnos za obdelovanje strategij blagovne skupine. 
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Slika 5.6 Stopnje analize konkurence 
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Vir: Atkearney 2006, 62. 

 Trţni deleţ je ključni indikator uspešnosti blagovne skupine in ga je zato 

potrebno nenehno nadzorovati in vrednotiti. Glavna vprašanja, ki podjetje 

zanimajo pri ugotavljanju trţnega deleţa so: kolikšen deleţ predstavlja blagovna 

skupina na trgu, kolikšno je gibanje deleţa v zadnjih nekaj sezonah, kolikšen 

deleţ predstavljajo pod-blagovne skupine na trgu in kje v blagovni skupini se 

skrivajo največje priloţnosti. Blagovna skupina olja predstavlja v preučevanem 

podjetju 49 % trţni deleţ v Sloveniji, kar je 2,2 odstotne točke več kot v enakem 

obdobju preteklega leta. Tudi vrednostna prodaja celotne blagovne skupine na 

trgu Slovenije je po podatkih podjetja Nilsen zrasla za 2,4 % v primerjavi z istim 

obdobjem preteklega leta. 

Analiza sortimana: Upravljanje sortimana je bistvenega pomena za vsako 

maloprodajno poslovanje. Je ključnega pomena za izpolnjevanje kupčevih zahtev, 

izrivanje konkurence in povečanje profitabilnosti. Čedalje večja ponudba izdelkov za 

potrošnika po eni strani pomeni večjo izbiro na policah, po drugi pa slabšo preglednost 

nad ponudbo, podaljšanje časa za iskanje ţelenega izdelka, povečanje iskalnega stresa 

in slabšo moţnost primerjave istovrstnih izdelkov. Za trgovca pomeni širitev ponudbe 

zahtevo za večjo ponudbo, višje stroške zalog in logistike, poveča se moţnost, da 

izdelka ni na zalogi, slabša se ugled trgovine in zmanjšuje dobičkonosnost. Zato je 

pomembno vprašanje »Kaj ţelim imeti v svojem sortimanu?«, ki si ga mora trgovec 

zastaviti pri oblikovanju sortimana. Izbrati pravi nabor izdelkov je zelo občutljiv proces. 

Pri oblikovanju sortimana gre za kooperativni odnos med trgovcem in njegovim 

dobaviteljem, pri čemer se za oba pojavi priloţnost, da razvijeta uspešen in učinkovit 
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sortiment. Seveda je potrebno pri tem upoštevati, da ni sortimenta, ki bi bil pravi za 

vsako blagovno skupino ob vsakem času in za vse trgovce in dobavitelje.  

Pri oblikovanju učinkovitega sortimenta je potrebno upoštevati porabnikove 

potrebe in obnašanja, strategije in vloge, ki jih je trgovec oblikoval za posamezne BS, 

dobaviteljeve strategije in zmogljivosti ter trţne pogoje.  

Upoštevati je tudi potrebno, da oblikovanje učinkovitega sortimana vključuje  

proces izločanja in dodajanja izdelkov v prodajni sortiment ter razvoj novih izdelkov. 

Optimalni sortiment lahko doseţemo s pomočjo šest stopenjskega procesa 

oblikovanja učinkovitega sortimenta (Kocmut 2004, 64): 

 trţno pokritje (določitev ciljnega odstotka trţnega pokritja prometa za 

posamezne segmente blagovne skupine), 

 izločitev izdelkov (izdelke, ki padajo pod ciljni odstotek trţnega pokritja je 

potrebno proučiti iz vidika potreb kupcev in trgovca na trgu preden jih izločimo 

iz sortimenta), 

 ohranitev izdelkov (izdelke, ki dosegajo trţno pokritje, je potrebno preučiti 

preden se odločimo, da jih ohranimo v sortimentu), 

 uvajanje izdelkov, 

 zaključek (rezultat predhodnih štirih korakov je predlog novega sortimenta), 

 vrednotenje (primerjava učinkov novega sortimenta s predhodnim). 

Sortiman je tisti, ki lahko predstavlja strateško razlikovanje trgovca od konkurence. 

V  primeru, da je optimiran v okviru UBS procesa, lahko celoten sistem deluje hitreje, 

boljše in učinkoviteje. 

V blagovno skupino olja so uvrščeni izdelki, ki jih lahko umestimo med nujno 

dobrino, zato je širok in globok sortiman zelo pomemben. V podjetju imajo 42 % deleţ 

v številu izdelkov v blagovni skupini olja, jedilna olja, ostalih 58 % pa je porazdeljenih 

med oljčna olja, bučna, solatna, olja z dodatki in posebna olja.  

Analiza cen: Oblikovanje cen izdelkom v posamezni blagovni skupini je odvisno 

od jasno opredeljenih vlog, ki naj bi jih imele posamezne blagovne skupine. Poleg tega 

je oblikovanje cen odvisno tudi od trţenjskih strategij, konkurence na trgu ter obnašanja 

potrošnikov. Ohranitev cen, povišanje cen ter uniformiranost (cene za vse prodajalne so 

enake) so štiri taktike pri oblikovanju cen. 

Odločitve glede oblikovanja cen temeljijo na izkušnjah trgovca. Pri tem se 

postavljajo različne dileme kot so vprašanja, kakšne so cene v primerjavi s konkurenco, 

kakšne cene so v skladu s celotno trţno strategijo podjetja, ali bo povečanje ali zniţanje 

cen znatno vplivalo na prodajo ali dobiček, so cene izdelkov z lastno blagovno znamko 

pravilne. 
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Podjetja morajo biti pri oblikovanju cen previdna, saj pravilno določanje cen vpliva 

na učinek donosnosti. Različne cene imajo lahko za različna podjetja zelo ugodne 

učinke celo na istem trgu.  

Pri oblikovanju cen je potrebno vedeti, da imajo potrošniki za svoje nakupe 

zastavljeno zgornjo in spodnjo cenovno  mejo, zato mora vsaka cena biti postavljena 

med tema dvema mejama. Potrošniki se ne izogibajo samo izdelkom, za katere menijo, 

da so predragi, temveč tudi  tistim, ki so po njihovem prepoceni. Cena je torej 

pokazatelj kakovosti. Zaznavanje sprememb cen je odvisno od tega, kako velika je 

sprememba in za kateri izdelek gre. Obstaja tudi področje nepomembnosti referenčne 

cene, zato spremembe cen na tem področju nimajo nikakršnega učinka za zaznavanje 

cen. Cenovno najbolj občutljive in zato tudi cenovno najbolj upogljive BS igrajo glavno 

vlogo v izboljšanju cenovne podobe podjetja.  

Uveljavljanje cenovne podobe maloprodajnega trgovca poteka v štirih fazah. Kot 

prva je splošno razumevanje, kako deluje potrošnikova percepcija cen., sledi 

prepoznavanje izdelkov in potrošnikov, ki so občutljivi na cene, izboljšanje sortimana, 

promocij, nakupovalnega okolja in osebja. Vse to mora biti prilagojeno lokalni 

konkurenci in lokalnim kupcem, poudarek pa mora biti na BS s cenovno občutljivimi 

izdelki. Kot zadnja faza je komunikacija na drţavnem in lokalnem področju. 

Analiza promocij: pomaga odgovoriti vprašanja kakšne promocijske dejavnosti za 

podobne blagovne skupine se pojavljajo na trgu, ali promocije teh blagovnih skupin 

prinašajo povečanje prodaje in kateri izdelek najbolj pomaga pri povečanju prodaje. 

Analiza učinkovitosti prostora: pomaga odgovoriti na vprašanje, ali je prostorska 

postavitev maloprodajne trgovine pravilna. Prodajni prostor je največja dragocenost 

trgovca, zato mora biti optimalno izkoriščen. Pozicioniranje izdelkov na prodajnem 

mestu, načrtovanje prodajnega prostora in prodajne opreme, razporejanje blagovne 

skupine v prostoru in podpora nabavi pri oblikovanju učinkovite ponudbe je ena izmed 

osnovnih taktik trgovca v procesu upravljanje z blagovnimi skupinami. Z ustreznim 

izborom in opremo, logičnim grupiranjem izdelkov, nadzorom nad zalogami in 

impulzivno postavitvijo proizvodov se doseţe zniţanje stroškov, poveča pa 

produktivnost prostora in dela, s tem pa tudi povečanje prodaje, dobička in seveda 

zadovoljstva kupcev. 

Merjenje učinka 

Ta korak določa ciljne kazalnike, ki jih morajo doseči posamezne blagovne 

skupine. Ciljni kazalniki so zelo pomembni, saj merijo uspešnost treh ključnih področij 

in sicer prodajo, dobiček in trţni deleţ ter z njim povezane finančne donose. 

Za oblikovanje meril uspešnosti obstajajo določena splošna priporočila, kot so 

usklajenost s poslanstvom, cilji in strategijo podjetja, enaka morajo biti za posamezne 

poslovne enote, kar omogoča njihovo medsebojno primerljivost, merila morajo biti za 
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vodstveni kader razumljiva, vezana morajo biti na sistem nagrajevanja in vzpodbud v 

podjetju, nanašati se morajo na pomembna področja in sicer na porabnike, trgovsko 

podjetje in na dobavitelje, poslovanje določene blagovne skupine morajo zajeti od 

začetka do konca določene poslovne aktivnosti. 

Za učinkovitost posameznih blagovnih skupin, podskupin ter njihovih segmentov in 

izdelkov ima trgovec na razpolago številna merila uspešnosti. Med najpomembnejšimi 

za trgovca so (Kocmut 2004, 47-48): 

Tabela 5.3 Primer meril učinkovitosti za posamezno blagovno skupino 

 Merilo Namen 

Prodaja Prodaja BS skupaj Ustvarjen promet BS 

Prodaja na enoto izdelka 

določene BS 

Povpraševanje po posameznem izdelku 

Rast prodaje BS Trend rasti BS 

Dobiček Deleţ bruto marţe BS Stopnja dobičkonosnosti BS 

Bruto dobiček BS Prispevek BS k dobičku 

Rast dobička Trend dobička 

Neto dobiček Prispevek BS k dobičku 

Dobiček BS/enoto izdelka Prispevek izdelka k dobičku 

GMROI Dobiček ustvarjen z investiranjem v zaloge 

ABC Metoda razporejanja stroškov 

AGM Doprinos k marţi 

Trţni 

deleţ 

Trţni deleţ BS Odstopanje deleţa BS pri trgovcu od trga 

Deleţ prodajnega programa Deleţ prodaje BS v prodajnem programu 

Dobava 

izdelkov 

Dnevi dobave Učinkovitost prodajnega prostora z vidika zalog 

Obračanje zalog Učinkovitost gibanja prodaje 

Obnašanje 

porabniko

v 

Cenovna elastičnost 

povpraševanja 

Odziv uporabnikov na spremembo cen 

Promocijska elastičnost Odziv porabnikov na promocije 

Moč promocij Vpliv promocije posameznega izdelka na enoto 

prodaje 

Legenda: BS-blagovna skupina, GMROI-Gross Margin Return on Investment , ABC-     

Activity Based Costing, AGM-Adjusted Gross Margin 

Vir: Blattberg in Fox 1995, 40. 

Najpogostejše merilo učinkovitosti blagovne skupine, ki se uporablja v trgovskih 

podjetjih, je prilagojena bruto marţa (AGM-pomeni marţa obogatena z bonitetami, ki 

jih podjetje dobi od dobavitelja). Omogoča nam pregled izdelkov na policah in njihov 

doprinos k prodaji in marţi. 

Strategija blagovne skupine 

Z razvojem ustreznih strategij ţeli trgovec doseči načrtovane cilje poslovanja. Vsak 

trgovec ima v svojem poslovnem načrtu blagovnih skupin napisano svojo strategijo. 

Strategije trţenja so lahko oblikovane na nivoju prodajnega programa, na nivoju 

blagovnih skupin ali posameznih pomembnejših blagovnih skupin ter segmentov. 

Razdelimo jih na strategije rasti in strategije do dobaviteljev. Strategija blagovne 
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skupine mora poskrbeti, da ustreza zahtevam potrošnika bolje ali močneje kot pri 

konkurenci. Navadno zdruţuje elemente namenov strategije rasti in strategije od 

dobavitelja. 

Slika 5.7 Koraki strateškega postopka za blagovno skupino 

Ocena stanja

Določitev 

strateških 

možnosti

Izbor

primerne

strategije

Določitev

strategij

za pod-

skupine

• Povzetek

ugotovitev,

poznavanja, 

in priložnosti, 

ki so bile 

prepoznane 

med fazo 

analiziranja 

skupine

• Utemeljeno 

na vlogi 

skupine in 

na seznamu 

primernih 

strategij

Določitev 

ustrezne 

strategije 

do dobavitelja

• Na osnovi cilja 

skupine 

izberite tako 

strategijo, ki bo 

najverjetneje 

omogočila 

uresničitev 

ciljev te 

skupine

• Določite

strategijo

za vsako 

pod-skupino

• V nekaterih 

primerih bi bilo 

primerno določiti  

strategijo za kak 

posamezen 

artikel na zalogi 

(? SKU)

• Opredelite tako

strategijo do 

dobavitelja, da bo 

zagotovila, 

izpolnitev vloge 

blagovne skupine 

in cilje blagovne 

skupine

Ocena stanja

Določitev 

strateških 

možnosti

Izbor

primerne

strategije

Določitev

strategij

za pod-

skupine

• Povzetek

ugotovitev,

poznavanja, 

in priložnosti, 

ki so bile 

prepoznane 

med fazo 

analiziranja 

skupine

• Utemeljeno 

na vlogi 

skupine in 

na seznamu 

primernih 

strategij

Določitev 

ustrezne 

strategije 

do dobavitelja

• Na osnovi cilja 

skupine 

izberite tako 

strategijo, ki bo 

najverjetneje 

omogočila 

uresničitev 

ciljev te 

skupine

• Določite

strategijo

za vsako 

pod-skupino

• V nekaterih 

primerih bi bilo 

primerno določiti  

strategijo za kak 

posamezen 

artikel na zalogi 

(? SKU)

• Opredelite tako

strategijo do 

dobavitelja, da bo 

zagotovila, 

izpolnitev vloge 

blagovne skupine 

in cilje blagovne 

skupine

 

 Vir: Atkearney 2006, 63. 

Strategije rasti morajo dati odgovor na vprašanje, kako trţiti posamezne blagovne 

skupine, podskupine in segmente, da bi dosegli načrtovane cilje. Strateške moţnosti 

morajo temeljiti na vlogi, ki je dodeljena določeni blagovni skupini. 

V nadaljevanju je navedenih nekaj tipičnih strategij blagovnih skupin: 

Ustvarjanje prometa: ta strategija je usmerjena v pridobivanje čim večjega števila 

kupcev, z njo ţelimo dobiti čim večje število kupcev določene blagovne skupine. 

Strategija je učinkovita predvsem na blagovnih skupinah, za katere so značilni pogosti 

nakupi, pogoste promocije, visok odstotek prodaje te blagovne skupine in visok trţni 

deleţ. 

Povečanje transakcij: strategija je usmerjena na povečanje velikosti povprečnega 

nakupa. Namenjena je predvsem za blagovne skupine, za katere so značilni impulzivni 

nakupi. 

Ustvarjanje dobička: z njo ţeli trgovec ustvariti večji dobiček in marţo na 

posamezni blagovni skupini. Strategija je učinkovita predvsem na blagovnih skupinah, 

za katere so značilne visoke marţe in višji koeficienti obračanja. 

Ustvarjanje denarja: trgovec ţeli ustvariti večji denarni tok, strategija je učinkovita 

na blagovnih skupinah, za katere so značilni visoki obrati in visoka frekvenca nakupov. 
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Ustvarjanje vznemirjanja: s to strategijo ţeli trgovec navdušiti kupce in jim 

vzpodbuditi ţeljo po nakupih in nujnosti nakupa, gre predvsem za impulzivne nakupe 

sezonskega značaja. 

Ustvarjenje image-a: s to strategijo trgovec ţeli v očeh kupca okrepiti svoj ugled  

na področju cen, storitev, asortimenta in kvalitete. Za te blagovne skupine so značilni 

pogosti impulzivni nakupi sezonskega značaja in pogoste promocije posameznih 

izdelkov. 

Obramba položaja: s to strategijo si ţeli trgovec utrditi poloţaj blagovne skupine na 

trgu pred konkurenco in jo uporabi za blagovne skupine s pogostimi nakupi. 

Za izpolnjevanje vloge in ciljev blagovne skupine mora vodja skupine izdelati tudi 

strategijo do dobavitelja. Jasno je treba določiti svoje nabavne zahteve v skladu s 

strategijo določene blagovne skupine. Najpomembnejše strategije do dobavitelja so: 

 Strategija prevzema izdelkov: ki je osredotočena na povečanje kakovosti in 

razpoloţljivost izdelkov na osnovi izboljšane nakupne prakse. 

 Strategija upravljanja z zalogami: je osredotočena na zniţevanje zalog v celotni 

nabavni verigi na osnovi izboljšane prakse upravljanja z zalogami. 

 Strategija naročila/plačila: osredotočena je na izboljšanje načina naročanja in 

plačilnih postopkov. 

 Strategija ravnanja z izdelki: temelji na izboljšanju sprejemanja in upravljanja 

izdelkov v skladiščih in v trgovinah. 

 Strategija transporta: je usmerjena v zniţevanje transportnih stroškov dobave in 

dostave na osnovi izboljšane prakse transportne dobavne verige. 

Izbrana strategija postane del poslovnega načrta blagovne skupine. 
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Slika 5.8 Prikaz strategij glede na izbrane cilje 

Zvišanje €/ m2Zvišanje €/ m2

Zvišanje tržnega 

deleža

Zvišanje tržnega 

deleža
Izgradnja ozemljaIzgradnja ozemlja

Izgradnja  prometaIzgradnja  prometa
Zvišanje prodajeZvišanje prodaje

Izgradnja ozemljaIzgradnja ozemlja

Izgradnja prometaIzgradnja prometa

Izboljšanje bruto 

dobička

Izboljšanje bruto 

dobička

Izgradnja transakcijeIzgradnja transakcije

Ustvarjanje dobička Ustvarjanje dobička 

Zviševanje 

zadovoljstva 

potrošnikov

Zviševanje 

zadovoljstva 

potrošnikov

Ustvarjanje 

vznemirjenja

Ustvarjanje 

vznemirjenja

Povzdigovanje 

podobe

Povzdigovanje 

podobe

Cilj Cilj

Cilj

Cilj

Ustvarjanje dobičkaUstvarjanje dobička

Cilj

Zvišanje €/ m2Zvišanje €/ m2

Zvišanje tržnega 

deleža

Zvišanje tržnega 

deleža
Izgradnja ozemljaIzgradnja ozemlja

Izgradnja  prometaIzgradnja  prometa
Zvišanje prodajeZvišanje prodaje

Izgradnja ozemljaIzgradnja ozemlja

Izgradnja prometaIzgradnja prometa

Izboljšanje bruto 

dobička

Izboljšanje bruto 

dobička

Izgradnja transakcijeIzgradnja transakcije

Ustvarjanje dobička Ustvarjanje dobička 

Zviševanje 

zadovoljstva 

potrošnikov

Zviševanje 

zadovoljstva 

potrošnikov

Ustvarjanje 

vznemirjenja

Ustvarjanje 

vznemirjenja

Povzdigovanje 

podobe

Povzdigovanje 

podobe

Ustvarjanje 

vznemirjenja

Ustvarjanje 

vznemirjenja

Povzdigovanje 

podobe

Povzdigovanje 

podobe

Cilj Cilj

Cilj

Cilj

Ustvarjanje dobičkaUstvarjanje dobička

Cilj

 

Vir: Atkearney 2006, 66. 

Taktike blagovne skupine 

Ko je strategija posamezne blagovne skupine podrobno opredeljena, se prenese v 

posledice za taktična področja. Taktike so mehanizmi, s pomočjo katerih izboljšamo pet 

vidikov v okviru določene blagovne skupine, kot je navedeno v spodnji slik. 
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Slika 5.9 Kriteriji in taktične moţnosti za identificiranje in vrednotenje                                                                           

dejavnosti 

• Raznolikost potreb

ciljnih potrošnikov

• Raznolikost v 

primerjavi s 

konkurenco

• Kakšen nivo 

raznolikosti je v 

skladu s strategijo in 

vlogo bl.skupine?

• Katere  so 

priložnosti ?

Ključni 

kriteriji 

za odločanje

• Občutljivost na cene 

pri ciljnih 

potrošnikih

Kateri izdelki so 

najbolj občutljivi za 

cene? 

• Primerjava cen pri 

konkurenci

• Kaj  je razkrila 

analiza oblikovanja 

cen pri tej 

blag.skupini ?

• Znižanje cene ene 

postavke v skupini

• Izvišanje cene ene 

postavke v skupini

• Različno 

oblikovanje cen

• Ohranitev ravni cen

• Kakšna promocija je v 

skladu s strategijo blag-

skupine?

• Kako se bo ciljni potrošnik  

odzval na tako promocijo?

• Kakšno promocijo ponuja 

konkurenca?

• Kako se bodo verjetno 

odzvali ?

• Kakšne vpliv lahko 

dosežemo?

• Znižanje cen

• Oglaševanje

• Tematska promocija

• Produktni paketi

- za vsako od zgornjih :

• Pogostost

• Trajanje

• Časovno usklajevanje

• Lokacija

• Vsesplošno pospeševanje 

prodaje

• Ali je predstavitev na 

polici logična?

• Ali  pomaga poudariti 

dejavnike 

razlikovanja?

• Ali je želena 

raznolikost še posebej 

okrepljena s 

predstavitvijo  na 

polici ?

• Strošek/korist 

spremembe

• Lokacija znotraj 

trgovine

• Dodelitev prostora

• Prilagojeno za vsako 

trgovino, ali grozd 

trgovin

Taktične 

možnosti

Asortiman Oblikovanje cen Promocija Dodelitev prostora Dobavitelji

• Ali dobavitelji 

izpolnjujejo zahteve 

kar zadeva cene, 

dobavo in kakovost?

• Selekcija in ukinitev 

selekcije dobaviteljev

• Izboljšava pogojev 

nakupovanja

• Raznolikost potreb

ciljnih potrošnikov

• Raznolikost v 

primerjavi s 

konkurenco

• Kakšen nivo 

raznolikosti je v 

skladu s strategijo in 

vlogo bl.skupine?

• Katere  so 

priložnosti ?

Ključni 

kriteriji 

za odločanje

• Občutljivost na cene 

pri ciljnih 

potrošnikih

Kateri izdelki so 

najbolj občutljivi za 

cene? 

• Primerjava cen pri 

konkurenci

• Kaj  je razkrila 

analiza oblikovanja 

cen pri tej 

blag.skupini ?

• Znižanje cene ene 

postavke v skupini

• Izvišanje cene ene 

postavke v skupini

• Različno 

oblikovanje cen

• Ohranitev ravni cen

• Kakšna promocija je v 

skladu s strategijo blag-

skupine?

• Kako se bo ciljni potrošnik  

odzval na tako promocijo?

• Kakšno promocijo ponuja 

konkurenca?

• Kako se bodo verjetno 

odzvali ?

• Kakšne vpliv lahko 

dosežemo?

• Znižanje cen

• Oglaševanje

• Tematska promocija

• Produktni paketi

- za vsako od zgornjih :

• Pogostost

• Trajanje

• Časovno usklajevanje

• Lokacija

• Vsesplošno pospeševanje 

prodaje

• Ali je predstavitev na 

polici logična?

• Ali  pomaga poudariti 

dejavnike 

razlikovanja?

• Ali je želena 

raznolikost še posebej 

okrepljena s 

predstavitvijo  na 

polici ?

• Strošek/korist 

spremembe

• Lokacija znotraj 

trgovine

• Dodelitev prostora

• Prilagojeno za vsako 

trgovino, ali grozd 

trgovin

Taktične 

možnosti

Asortiman Oblikovanje cen Promocija Dodelitev prostora Dobavitelji

• Ali dobavitelji 

izpolnjujejo zahteve 

kar zadeva cene, 

dobavo in kakovost?

• Selekcija in ukinitev 

selekcije dobaviteljev

• Izboljšava pogojev 

nakupovanja

Vir: Atkearney 2006, 67. 

Taktika asortimenta 

Category tim si olajša delo »čiščenje sortimenta« z uporabo t.i. PAQ ( performing, 

acceptable, questionable) analize. Ena izmed najpomembnejših rezultatov analize 

sortimenta je izbira vključevanja in izključevanja določenih izdelkov iz sortimenta 

znotraj določene BS. Analiza omogoča pregled izdelkov po posameznih prodajnih 

formatih oziroma po vseh formatih skupaj.           

Tabela 5.4 Kriteriji za PAQ analizo 

 P 

(uspešni – performing) 

vsak izdelek, ki prispeva več 

kot 2 % prodaje 

 

 A 

(sprejemljivi – acceptable) 

vsak izdelek, ki prispeva med 

0,5-2 % prodaje 

 

 Q 

(vprašljivi – questionable) 

vsak izdelek, ki prispeva 

manj kot 0,5 % prodaje 

 

Vir: Mercator 2007c, 18. 
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Ko so podatki analizirani, jih je potrebno razvrstiti po najbolj prodajanih oziroma 

najslabše prodajanih izdelkih. Ko je PAQ analiza končana s strani vodje programa, se 

začenja izločitev izdelkov iz sortimenta, za vsako odločitvijo stoji argument. 

Prodajni sortiment odločilno vpliva na doseţeni poslovni uspeh trgovskih podjetij, 

zato je dinamični dejavnik poslovanja, povezan s tekočimi in razvojnimi poslovnimi 

odločitvami. 

Oblikovanje prodajnega sortimenta se nanaša na (Potočnik 2001, 115) povezovanje 

izdelkov konkurenčnih proizvajalcev v nov trgovski sistem, razvrščanje izdelkov v 

različne kakovostne razrede in zdruţevanje izdelkov s kombiniranjem ali izločanjem, da 

doseţemo izenačeno sestavo sortimenta. 

Taktika oblikovanja cen 

Obstajajo trije ključni načini za prepoznavanje izdelkov, katerih ceno je potrebno  

prilagoditi: primerjanje s konkurenco: prepoznavanje cen podobnih izdelkov pri  

konkurenci, prepoznavanje cenovnih točk za podobne izdelke, prepoznavanje vrzeli in 

odločanje o tem, katere izdelke je potrebno zapolniti in prepoznavanje ponudbe in 

povpraševanja. 

Pri ugotavljanju ali sta ponudba in povpraševanje ustrezna, si pomagamo z orodjem 

imenovano APD-APS, s katerim ugotavljamo ali ponudba ustreza povpraševanju. 

Povprečna ocena povpraševanja (APD-average price of demand) je pokazatelj tega, 

kaj so potrošniki dejansko kupili. 
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Povprečna ocena dobave (APS-average price of supply) pa je tista povprečna 

ocena, ki jo trgovec na drobno skuša doseči z določanjem cenovnih točk in z dodelitvijo 

prostora tej cenovni točki. 
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APS mora biti višja kot APD za pribliţno 15 %-20 %. Če je razmerje višje kot 20% 

ali če je APD > APS, so vplivi na sortiment, oblikovanje cen in prostora zelo 

pomembni. 

Ukrepi, ki jim mora trgovec v tem primeru izvesti, so: mogoče je dvigniti sortiment 

na višjo raven (npr. dodati več izdelkov v višjo cenovno lestvico), sprememba 

dodeljenega prostora kot odziv na povpraševanje potrošnikov in zvišanje cen. 

Za konkurenta se lahko izračuna le povprečno ceno ponudbe (APS) in ne 

povprečno ceno povpraševanja (APD), ker niso razpoloţljivi podatki o prodaji. Za 

izračun potrebujemo podatke o prostoru in ceno in s tem lahko izračunamo minimalno, 

maksimalno ali povprečno ceno. Vse cene se računa na liter, kilogram oz. na kos. 
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Category captain je iz podatkov popisa konkurenčnih trgovin in internih podatkov 

trgovca za blagovno skupino olja izračunal APS in APD za Mercator in APS za 

Interspar in Tuš. Rezultati analize so zanimivi, saj je APD v Mercatorju kar 30 % 

manjša od APS, kar pomeni, da trgovec spodbuja potrošnike, da plačajo povprečno ceno 

za liter olja več kot bi jo potrošnik dejansko plačal. 

Taktika promoviranja 

Ko se trgovec odloča, mora sprejeti sedem pomembnih odločitev: 

 vrsta prodajno pospeševalnih aktivnosti: odločiti se mora, kakšen tip promocij 

bo izbral (za koliko bo zniţal cene, ali bo uporabil kupone, na kakšen način bo 

potekalo oglaševanje), 

 izdelek: odločiti se mora, katere izdelke bo vključil v prodajno pospeševalne 

aktivnosti, 

 pogostost: odločiti se mora, kako pogosto naj bi se neka prodajno pospeševalna 

aktivnost izvajala, 

 trajanje: kako dolgo naj prodajno pospeševalne aktivnosti trajajo in kako 

pogosto naj se odvijajo, 

 čas: pripraviti je potrebno terminski načrt izvajanja prodajno pospeševalnih 

aktivnosti, 

 lokacija: določiti mesto, kjer bodo potekale prodajno pospeševalne aktivnosti, 

 navzkriţni merchandising: preučiti moţnost za tako imenovane vezane prodajno 

pospeševalne aktivnosti. 

Odločitve o promoviranju morajo biti povezane s splošno strategijo marketinga in s 

stroškom/koristnostjo določene promocije: 
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Slika 5.10 Prikaz povezanosti med strategijo in promocijo 

Strategija marketinga
Stroški / Koristi

določene promocije

• Katere promocije so v skladu s splošno 

strategijo marketinga podjetja?

•Kako se bodo potrošniki odzvali na

različne promocije?

• Ali bomo testirali promocije v

izbranih trgovinah vsakega grozda za 

boljše predvidevanje odzivov?

• Kakšne so promocijske dejavnosti    

konkurence, in kako se bo odzvala?

• Kako bo ta promocija vplivala na

podobo te blagovne skupine?

• Kako dobro  promocije delujejo v blagovni 

skupini?

• Katere promocije gradijo zvestobo 

potrošnikov?

•Katere promocije privabijo nove  potrošnike?

Strategija marketinga
Stroški / Koristi

določene promocije

• Katere promocije so v skladu s splošno 

strategijo marketinga podjetja?

•Kako se bodo potrošniki odzvali na

različne promocije?

• Ali bomo testirali promocije v

izbranih trgovinah vsakega grozda za 

boljše predvidevanje odzivov?

• Kakšne so promocijske dejavnosti    

konkurence, in kako se bo odzvala?

• Kako bo ta promocija vplivala na

podobo te blagovne skupine?

• Kako dobro  promocije delujejo v blagovni 

skupini?

• Katere promocije gradijo zvestobo 

potrošnikov?

•Katere promocije privabijo nove  potrošnike?

Vir: Atkearney 2006, 74. 

Najpomembnejše pa je, da je promocija povezana z vlogo in strategijo blagovne 

skupine, kar  je ponazorjeno v naslednji sliki: 

Slika 5.11 Prikaz povezanosti promocij z vlogo in strategijo blagovne skupine  

Izgradnja transakcij

Izgradnja prometa

Ustvarjanje dobička

Ustvarjanje vznemirjenja

•Oglašujte postavke z visoko zvestobo na privlačnih cenovnih 

točkah

•Potrošniku ponudite prihranke ali drugo vrednost, da se bo vračal 

v trgovino

• Izkoristite promocije v trgovini, da bi opogumili potrošnike 

za večji nakup izdelkov z višjo ceno

•Nadzorujte promocije pri celotnem pospeševanju prodaje

• Oglaševanje omejite na postavke z dobičkom nad povprečjem

• Nadzorujte splošno pospeševanje prodaje pri SKU-jih z visoko maržo

• Uporabite promocijo,ki se ne zanaša le na popuste pri ceni

• Izberite nove/ pozornosti vredne proizvode

• Uporabite tako tehniko, ki  pri potrošnikih spodbudi vznemirjenje

• Izberite najbolj opazno lokacijo v trgovinah

Strategija Smernice za promocijo

Izgradnja transakcij

Izgradnja prometa

Ustvarjanje dobička

Ustvarjanje vznemirjenja

•Oglašujte postavke z visoko zvestobo na privlačnih cenovnih 

točkah

•Potrošniku ponudite prihranke ali drugo vrednost, da se bo vračal 

v trgovino

• Izkoristite promocije v trgovini, da bi opogumili potrošnike 

za večji nakup izdelkov z višjo ceno

•Nadzorujte promocije pri celotnem pospeševanju prodaje

• Oglaševanje omejite na postavke z dobičkom nad povprečjem

• Nadzorujte splošno pospeševanje prodaje pri SKU-jih z visoko maržo

• Uporabite promocijo,ki se ne zanaša le na popuste pri ceni

• Izberite nove/ pozornosti vredne proizvode

• Uporabite tako tehniko, ki  pri potrošnikih spodbudi vznemirjenje

• Izberite najbolj opazno lokacijo v trgovinah

Strategija Smernice za promocijo

Vir: Atkearney 2006, 75. 
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Na podlagi analize promocij za blagovno skupino olja so nastali konkretni ukrepi.  

V letakih je treba nameniti več prostora oljčnim oljem, ker je ta vrsta olj v porastu in 

prinaša visoko bruto marţo, več prostora je treba nameniti tudi rastlinskim oljem, zaradi 

ugotovitve, da se v času promocij močno poveča prodaja, na račun tega pa se povečuje 

tudi razlika v ceni, ostalim oljem in oljem z dodatki, kjer je prodajni faktor zelo majhen, 

je treba prostor odvzeti, saj je promocijska prodaja neelastična. Odvzem prostora vpliva 

na pregled promocij konkurence, kjer so rezultati pokazali, da konkurenčne trgovine v 

svojih letakih oljem z dodatki in posebnim oljem ne namenjajo prostora. 

Taktika pozicioniranja 

Taktike, ki jih uporablja trgovec pri pozicioniranju izdelkov na prodajnem mestu, 

določijo kriterije za upravljanje s prodajnim prostorom, ki ga zaseda določena BS, 

podskupina, segment in posamezen izdelek. Nekatere ključne taktike določitve glede 

pozicioniranja izdelkov na prodajnem mestu so: lokacija v prodajalni - razporejanje 

blagovne skupine na prodajnem mestu, razporeditev prodajnega prostora med 

posamezne blagovne skupine: za posamezno blagovno skupino je potrebno določiti 

prodajni prostor, ki ga bo zasedala na prodajnem mestu in uniformiranost -  lokacijo in 

prostor je potrebno prilagoditi posamezni prodajalni. 

Pri vsem tem je potrebno imeti v mislih ciljne kupce. Pozicioniranje konkurence- 

ali pozicioniranje na prodajnem mestu odraţa elemente razlikovanja od konkurence, 

trţenjske strategije podjetja in stroške/koristi različnih oblik pozicioniranja izdelkov. 

Vsak trgovec ima svoja pravila za pozicioniranje izdelkov, ki so v skladu s 

trţenjsko politiko podjetja in v skladu z image-om, ki ga ţeli imeti v očeh kupca. 

Pri analizi prostora je nujno potrebno upoštevati prodajno vrednost, bonitete 

dobavitelja in ukrepe o povečanju oziroma zmanjšanju prostora določeni blagovni 

znamki. 

Pri analizi prostora je v veliko pomoč analiza AGM build up analiza, kar pomeni, 

da ima določen izdelek pripeto na svojo  kodo skupen prostor v trgovini. AGM oziroma 

prilagojena bruto marţa (marţa izdelka obogatena z bonitetami, ki jih trgovec dobi od 

dobavitelja) je analiza, ki omogoča pregled izdelkov na polici in njihov doprinos k 

prodaji in marţi.  

Tabela 5.5 Prikaz analize za blagovno skupino olje 

Kriteriji AGM Prodaja 

število artiklov deleţ število artiklov deleţ 

nad 2 % 16 15,09 16 14,15 

od 0,5 do 2 % 30 28,30 29 27,36 

manj kot 0,5 % 60 56,60 62 58,49 
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Iz tabele 5.5 je razvidno, da več kot polovica izdelkov iz BS olja na podlagi PAQ 

analize predstavlja manj kot 0,5 % prodaje in ustvarjene AGM. 

Po pripravi PAQ analize in analize prostora je treba pripraviti planograme za 

določene blagovne skupine, ki sluţijo kot pomoč pri pozicioniranju. Planograme je 

potrebno redno spremljati in jih prilagajati spremembam na trgu. Za blagovno skupino 

olja je bilo glede na zdajšnjo vertikalno postavitev in na analize potrebno spremeniti 

pozicioniranje. Ukrepi, ki so jih sprejeli Category tim in Category captain za olja so: 

povečanje prostora lastni trgovski znamki ter povečanje prostora oljčnim oljem, ki 

prinašajo podjetju dodatni zasluţek na podlagi dobrih bonitet. Na podlagi ukinitve 

določenih dobaviteljev imajo več prostora olja Moninni, Iliada in SMS. Manj prostora 

imata blagovni znamki Zvezda in Agrogold. 

Taktika dobaviteljev 

Taktike, ki jih trgovec izbere na tem področju, so usmerjene v zniţevanje stroškov 

pridobivanja izdelkov in sicer stroškov transakcij naročil in plačil, stroškov rokovanja z 

izdelki, transportnih stroškov in stroškov zalog v skladišču in v prodajalnah. Taktike 

povezane z dobavitelji izhajajo iz potreb trgovca in posamezne blagovne skupine. Pri 

izbiri taktik dobave izdelkov mora trgovec preučiti katere taktike so skladne s 

strategijami za posamezne blagovne skupine, kakšni so prihranki od izbrane taktike 

dobave izdelkov.  

Izvedba načrta 

V poslovnem načrtu blagovne skupine morajo biti zapisane vse ugotovitve, ki 

izhajajo iz posamezne faze oblikovanja poslovnega procesa UBS. Za pripravo 

poslovnega načrta so odgovorni upravljalci blagovnih skupin. Vodstvo podjetja mora 

oblikovati kriterije za izdelavo poslovnega načrta, pred izvedbo pa je potrebno pripraviti 

terminski plan načrtovanih aktivnosti za posamezne blagovne skupine, ki vsebuje datum 

določene strategije in taktike ter ime odgovorne osebe. 

Za blagovno skupino olja je bil oblikovan sortiment, ki odraţa vlogo, ki jo ima 

blagovna skupina v podjetju, ţelje in pričakovanja kupcev, ponudbo glavnih 

konkurentov in prodajo. 

Pripravili so nove planograme za pozicioniranje blagovne skupine olja ter 

minimalni in maksimalni sortima (priloga 2 in 3), ki odraţa drevo odločanja kupcev pri 

sprejemanju nakupnih odločitev, nabavno politiko podjetja, prodajo in iz nje izhajajočo 

opredelitev prodajnega prostora, ki ga bo zasedal posamezen dobavitelj oziroma izdelek 

na prodajni polici. 

Opredeljen je bil način označevanja izdelkov blagovne skupine olja in določeni 

načini promoviranja v letakih in v medijih.  

Določeno je bilo testno obdobje za spremljanje rezultatov prodaje in za preverjanje 

teze, da bo izbor ustreznih taktik ustrezal za povečanje prodaje za blagovno skupino 

olja. 
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5.1.4 Testiranje uvedbe procesa upravljanje z blagovnimi skupinami na 

blagovni skupini olja 

Glede na izvedene predloge za BS olja je bila narejena analiza prodaje pred in po 

predlaganih ukrepih, ki jih narekuje osem stopenjski proces UBS.  

Tabela 5.6 Analiza blagovne skupine olja 

Blagovna skupina 

olje 

Leto 2007 Leto 2008 Indeks 2008/2007 

AGM (v 

tisoč 

EUR) 

NPV (v 

tisoč 

EUR) 

AGM (v 

tisoč 

EUR) 

NPV (v 

tisoč 

EUR) 

AGM NPV 

Olje rastlinsko  

(repično, sojino, 

koruznih kalčkov) 

680 2.825 1.113 4.392 164 155 

Olje za cvrtje 126 379 198 537 157 142 

Olje sončnično 971 3.226 1.132 4.249 116 132 

Olje bučno (solatno) 323 1.147 308 1.121 95 98 

Olje olivno 707 2.598 696 2.365 98 91 

Olje ostalo  

(sojino, sezamovo, s 

tartufi, s česnom) 

146 451 211 611 144 135 

Skupaj 2.953 10.626 3.658 13.275 124 125 

 

Blagovna skupina 

olje 

Leto 2007 Leto 2008 Indeks 2008/2007 

TZ AGM 

(v tisoč 

EUR) 

TZ NPV 

(v tisoč 

EUR) 

TZ AGM 

(v tisoč 

EUR) 

TZ NPV 

(v tisoč 

EUR) 

TZ AGM TZ NPV 

Olje rastlinsko  

(repično, sojino, 

koruznih kalčkov) 

300 1.320 584 2.269 195 172 

 

Olje za cvrtje 0 0 0 0   

Olje sončnično 473 1.300 535 1.932 113 149 

Olje bučno (solatno) 114 332 107 372 94 112 

Olje olivno 177 793 102 503 58 63 

Olje ostalo  

(sojino, sezamovo, s 

tartufi, s česnom) 

0 0 0 0   

Skupaj 1.064 3.745 1.328 5.076 125 135 

Legenda: AGM-prilagojena bruto marţa, NPV-neto prodajna vrednost, TZ-trgovska   

znamka. 
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Iz tabele 5.6 je razvidno, da se je prodaja na blagovni skupini glede na preteklo leto 

delno povečala, prav tako je podjetje povečalo AGM, kar je vplivalo na izboljšanje 

učinkovitosti blagovne skupine olja. Pri tem je treba poudariti, da je podjetje v letu 2008 

glede na leto 2007 beleţilo rast celotnega prometa in sicer z indeksom 103,3, kar se 

odraţa tudi na rasti prodaje blagovne skupine olja. Prav tako je razvidno, da raste tudi 

prodaja olja trgovske znamke. Kljub temu, da je bilo pospešeno reklamiranje oljčnega 

olja, pričakovani rezultati tu niso doseţeni, saj se je prodaja glede na leto 2007 celo 

zmanjšala. Podjetje mora poiskati še druge taktike promoviranja. 

Zaradi laţje odločitve o smiselnosti širjenja procesa upravljanja z blagovnimi 

skupinami na druge BS, so se hkrati spremljale še BS kis, sol in začimbe, vendar te le v 

vseh 19 hipermarketih, ker bi bilo drugače preobseţno. Rezultati so prikazani v 

naslednji tabeli. 

Tabela 5.7 Analiza blagovnih skupin kisi, sol, začimbe 

Blagovna skupina  Leto 2007 Leto 2008 Indeks 2008/2007 

AGM (v 

tisoč 

EUR) 

NPV (v 

tisoč 

EUR) 

AGM (v 

tisoč 

EUR) 

NPV (v 

tisoč 

EUR) 

AGM NPV 

Kis 152 411 162 432 107 105 

Sol 59 154 61 162 103 105 

Začimbe 38 89 38 87 100 98 

Tudi iz prikazanih rezultatov v tabeli 5.7 je razvidno,  da je razen na BS začimbe, 

kjer je bil zabeleţen padec prodaje, vidna tako rast prodaje kot izboljšanje AGM. 

Predlog 

Ocenjujem, da z izvedbo osem stopenjskega procesa upravljanja z blagovnimi 

skupinami, kot ga predpisuje mednarodna metodologija, podjetje lahko doseţe 

povečanje prometa in izboljšanje AGM. Podjetje mora intenzivno nadaljevati s širitvijo 

procesa upravljanje z blagovnimi skupinami. Večje poslovalnice, kot so hipermarketi in 

večji supermarketi naj implementacijo izvedejo s pomočjo planogramov, za manjše 

enote je treba pripraviti minimalni in maksimalni sortima glede na tip poslovalnice ter 

za posamezno blagovno skupino, z navodili pozicioniranja. Poleg širitve na vse 

poslovalnice v Sloveniji mora podjetje začeti s čimprejšnjo širitvijo na tuje trge. Pri tem 

se je treba osredotočiti na ciljne blagovne skupine, med katere po analizah gotovo sodijo 

kruh in pekovsko pecivo, sadje in zelenjava, delikatesa, sveţe meso, ekološki izdelki. 

Proces upravljanja je potrebno razvijati v smeri cenovne konkurenčnosti in cenovne 

percepcije, promocijsko politiko ter upravljanje s prodajnim prostorom in prodajnimi 

formati. Podjetje mora postaviti cilje cenovne politike, s katerimi se odziva na negativne 

ekonomske procese v svetu ter na trgih, kjer deluje. Aktivnosti morajo biti usmerjene v 
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to, da se kupci lahko še naprej privoščijo kakovostne izdelke po sprejemljivih cenah ter 

tako ohranijo kakovost svojega bivanja. Poleg cen je pomembna tudi percepcija kupcev. 

V ta namen je treba izvajati aktivnosti za večjo prepoznavnost izdelkov s cenovno 

prednostjo na prodajnem prostoru. Z izvajanjem navedenih aktivnosti se podjetje lahko 

kar najbolje prilagodi potrebam potrošnikov, da bi čim manj občutili posledice 

neugodne ekonomske situacije.  

5.2 Proces trenerska mreža 

Izvedba raziskave 

Raziskava je potekala v trgovskem podjetju Mercator in je bila osredotočena na 

blagovno skupino kruh in pekovsko pecivo. Razlog za odločitev o raziskavi na tej 

blagovni skupini so ugotovljeni slabši rezultati glede prodaje. Ena izmed pomembnih 

odločitev, da sem se osredotočila za raziskavo ravno na BS kruh in pekovsko pecivo, je 

tudi ta, da sem vodja kompetenčnega centra kruh in pekovsko pecivo. Ker je KC kruh 

nosilec stroke in vsebinski skrbnik izobraţevanj za prodajni program kruha in 

pekovskega peciva, sem kot odgovorna oseba ţelela z raziskavo ugotoviti, ali je 

usmeritev KC pravilna. Raziskava je omejena na krajše časovno obdobje, saj je proces 

trenerska mreţa začel delovati šele v letu 2008. 

V raziskavo analize prodaje in vračil  kruha in pekovskega peciva so vključene vse 

trgovine market programa. Raziskava, ki se nanaša na strokovnost zaposlenih pa 

vključuje 167 trgovin in poteka na osnovi vprašalnika, ki je bil sestavljen v okviru 

kompetenčnega centra in vsebuje dva dela: prvi del vključuje vprašanja o zaposlenih, 

drugi del pa se nanaša na sam oddelek kruha in pekovskega peciva. Gre za standardni 

vprašalnik zaprtega tipa z Likertovo lestvico ocen od 1 do 5 (priloga 9). Struktura 

vzorca trgovin za posamezen kvartal odraţa strukturo vseh Mercatorjevih trgovin glede 

na delitev po dejavnosti trgovine (supereta, supermarket, hipermarket). V letu 2008 smo 

izvedli raziskavo v dveh kvartalih, prvi kvartal je potekal od julija do septembra 2008, 

drugi kvartal pa je bil izveden v obdobju od oktobra do decembra 2008. Zbiranje 

podatkov je potekalo s pomočjo skrivnostnih kupcev (ang. Mystery shopping). Obiski 

so potekali v Mercatorjevih trgovinah na slovenskem trgu.  

5.2.1 Opredelitev procesa trenerska mreža 

Z deregulacijo poklica prodajalec so delodajalci pridobili obseţnejši zaposlitveni 

bazen. Po drugi strani pa zaposlujejo na delovno mesto prodajalec kandidate s poklici, 

ki ne izhajajo iz trgovinske dejavnosti. To dejstvo pomeni tveganje za kakovost storitve 

in posledično lojalnost kupcev. Storitev opredelimo kot posebno dejanje ali delovanje, 

ki ga izvajalec storitev ponudi porabniku. 

Za vsako organizacijo, ki se ţeli vključiti ali obdrţati na konkurenčnem 

nacionalnem ali mednarodnem trgu, je odločilnega pomena kakovost storitev. Kakovost 
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storitev se ne izboljša sama od sebe, zato je potrebno veliko sistematičnih naporov, da 

se stimulira kakovost poslovanja. Zaradi spreminjanja vrednot odjemalcev, njihove vse 

večje ozaveščenosti, narašča pomen kakovosti storitev. 

Organizacija lahko doseţe uspeh samo, če na trgu ponudi kakovostno storitev, ki je 

razlika med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zazna porabnik. Med 

izvajalcem in porabnikom storitev se postopoma razvije poseben odnos, ki lahko obe 

strani zbliţuje in ustvarja trajno pozitivno razmerje, ali pa gre le za enkratno (ne) 

zadovoljstvo (Potočnik 2005, 433). 

      Namen trenerske mreţe je vzpostaviti sistem prenosa znanj v prakso. Trenerska 

mreţa omogoča, da se na hiter in fleksibilen način usposobi zaposlene in se jim na tak 

način zagotovi kompetence, ki jih potrebujejo za samostojno delo na delovnem mestu 

prodajalec. 

Kompetence posameznika razumemo kot aktivacijo, uporabo in povezanost celote 

znanj, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, 

raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, tako v organizaciji kot v druţbi nasploh, 

omogoča uspešno opravljanje vlog, nalog in reševanje problemov. Kompetentnost daje 

posamezniku  moţnost, da se s svojim vedenjem uspešno prilagaja delovnem okolju. 

Proučevanje kompetenc mora zajeti številne vidike, tudi tiste, ki se poleg 

strokovnosti nanašajo na medsebojne odnose, vedenje in doţivetja v organizaciji. Tako 

bodo ustvarjene realne moţnosti za izboljšanje delovnih kompetenc zaposlenih, 

odločilne za doseganje učinkovitosti in uspešnosti organizacije ter za izboljšanje 

kakovosti dela.  

Delovno kompetenco sestavljajo strokovna, socialna in osebnostna kompetenca. 

Strokovna kompetenca se nanaša na poklicno izobrazbo, znanje in sposobnosti 

zaposlenega. Zajema poznavanje metod dela, ki so zaposlenemu v pomoč pri 

opravljanju dela. Strokovno kompetenco je moč izboljšati z izobraţevanjem, ki 

vključuje razvoj poklicnih sposobnosti in znanja. 

Socialna kompetenca se kaţe na področju verbalne in neverbalne komunikacije, 

sposobnosti delovanja v skupini, reševanja konfliktov ter  vodenja. Cilj je izboljšanje 

interaktivnih procesov zaposlenih pri reševanju in izvajanju njihovih delovnih nalog. 

Osebnostna kompetenca se nanaša na sposobnost odkritega in pozitivno 

naravnanega pristopa do sodelavcev in ključnih partnerjev ter sodelovanja z njimi, na 

samostojno in odgovorno oblikovanje delovnih ciljev, potek dela, sprejemanje kritike in 

odgovornosti za lastna dejanja. V kategorijo razvoja osebnostnih kompetenc spadajo vsi 

ukrepi, ki spodbujajo in razvijajo sposobnosti lastnega zaznavanja in refleksije (razvoj 

osebnosti) ter obdelujejo motivacijske in emocionalne vidike razvoja človeških virov 

(vrednote v organizaciji, organizacijska kultura).   

Cilji trenerske mreže so hitro, učinkovito in cenovno ugodno usposabljanje 

zaposlenih za pridobitev kompetenc, ki omogočajo samostojno delo na delovnem mestu 
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prodajalec, visoka kakovost storitve na vseh segmentih prodaje, zadovoljstvo in 

lojalnost kupcev, zadovoljstvo zaposlenih, večja produktivnost ter boljši poslovni 

rezultati. 

Organiziranost trenerske mreže 

Organizacijski skrbnik procesov razvoja trenerske mreţe je svet za razvoj 

usposabljanja za maloprodajo in veleprodajo, ki ga imenuje uprava druţbe. Svet  

sprejema sisteme in določitve, ki veljajo na vseh trgih in deluje permanentno. Članstvo 

v svetu je pogojeno z zasedbo delovnega mesta. Člane sveta za razvoj usposabljanja v 

maloprodaji in veleprodaji imenuje uprava druţbe, ki ga najpogosteje sestavljajo 

direktorji izvršnih področji in direktorji sektorjev. 

Pooblastila, naloge in odgovornosti sveta morajo spremljati trende v razvoju 

trgovinske dejavnosti ter na osnovi srednjeročnih in kratkoročnih načrtov poslovanja  

predlagati usmeritve za razvoj in načrtovanje usposabljanja zaposlenih v maloprodaji, 

veleprodaji in logistiki, potrditi cilje inštruktorske in trenerske mreţe, določiti naloge 

kompetenčnih centrov, inštruktorjev in trenerjev, zagotavljati potrebne vire (človeške, 

časovne, materialne, finančne) za uspešno delovanje inštruktorske in trenerske mreţe, 

komunicirati pomen in vlogo trenerske mreţe v delovnih okoljih, ki jih člani sveta 

vodijo, motivirati sodelavce za aktivno vlogo v organih trenerske mreţe oz. v trenerski 

mreţi, sklepati o procesih in odgovornostih pri zagonu in vzdrţevanju trenerske mreţe, 

spremljati in predlagati ukrepe za izboljšanje delovanja trenerske mreţe, imenovati 

vodje in člane kompetenčnih centrov ter usmerjati njihovo delo, sklepati o rokih za 

izvedbo posameznih nalog in predlagati način nagrajevanja trenerske mreţe. 

Kompetenčni centri 

Posamezni kompetenčni center (v nadaljevanju KC) je nosilec stroke za konkretni 

prodajni program v okviru  trenerske mreţe. KC delujejo permanentno, za enkrat le v 

Sloveniji, odgovoren pa je za strokovno delo trenerske mreţe na vseh trgih. Člane glede 

na strokovnost in izkušnje pri delu s konkretnim prodajnim programom imenuje svet. 

Sestava KC je tako iz obveznega kot neobveznega članstva. Obvezni člani v KC so 

vodja KC, ki je direktor maloprodajnega območja, ker je maloprodaja naročnik 

izobraţevanj, predstavnik izvršnega področja (vodja programa) in/ali inštruktor, 

predstavnik kontrolne sluţbe, predstavnik strateškega marketinga, skrbnik iz sluţbe za 

izobraţevanje ali kadrovica, najmanj dva poslovodja, inštruktor. 

Neobvezno članstvo pa so vsi, ki jih povabi KC in imajo znanja, s katerimi lahko 

prispevajo k strokovnemu razvoju programa. 

KC je vsebinski skrbnik izobraţevanj za posamezni prodajni program in na podlagi 

tega se tudi oblikujejo vrste KC. Zelo pomembno je, da so organizirani KC za blagovne 

skupine, ki so pomembne tako za podjetje in kupce in kjer je poudarek na storitvah. To 

so predvsem KC za meso, delikateso, sadje in zelenjavo, kruh in pekovsko pecivo, 

blagajne, tekstil, tehnika. 
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Pooblastila, naloge in odgovornosti članov KC so: spremljati stroko in uspešnost 

poslovanja  prodajnega programa, predlagati, zagotavljati in spremljati izobraţevanja in 

usposabljanja inštruktorjev in trenerjev, zagotavljati, da bodo izobraţevalne vsebine 

aktualne in strokovne, potrjevati gradiva in predlagati posodabljanje gradiv, odločanje o 

metodah dela, določanje standardov znanja,  meril in metod ocenjevanja, preverjanje 

znanja inštruktorjev, trenerjev, udeleţencev, priprava predlogov za promocijo 

kandidatov v trenerje, svetovanje trenerjem. 

Inštruktorji 

Za izvedbo trenerske mreţe so ključni zaposleni, ki jih določijo programski sektorji 

kot vez med maloprodajo in programskim sektorjem, imenovani inštruktorji. 

Pooblastila, naloge in odgovornosti inštruktorjev v aktivnem delu pri uvedbi 

trenerske mreţe v Sloveniji (priprava gradiv in sodelovanje pri usposabljanju trenerjev, 

delo v kompetenčnih centrih, priprava standardov znanj za posamezno trenersko mreţo, 

preverjanje znanja kandidatov za trenerje) in tako pridobiti izkušnje za prenos aktivnosti 

v tujino, sodelovanje pri vseh aktivnostih uvedbe trenerske mreţe v Sloveniji in v tujini, 

permanentno zagotavljanje kakovostne trenerske mreţe na vseh trgih, nadzor nad 

kakovostjo usposabljanj, ki jih izvajajo trenerji (permanentna komunikacija s trenerji v 

tujini, spremljanje aktualizacije znanj, hospitacije trening dogodkov), skrb za 

permanentno usposabljanje trenerjev (priprava predlogov za dodatna ali ponovitvena 

izobraţevanja), odgovornost za kakovostno usposabljanje zaposlenih pred odprtji novih 

ali prenovljenih enot, svetovanje trenerjem o načinu usposabljanja na delovnem mestu 

in poročanje o delu trenerjev. 
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Tabela 5.8 Kompetence inštruktorjev 

Vir: Mercator 2008b, 6. 

Trenerji 

Trener je tisti, ki ustvarja pogoje in vzpodbuja zaposlene, jih motivira in spremlja, 

ni pa tisti, ki jim daje vse odgovore na vsako vprašanje in teţavo. Dober trener se v 

celoti posveča ljudem in njihovim ambicijam.  

Trener je odgovoren za doseganje standardov znanja zaposlenih in jih usposablja za 

to, da postanejo sposobni strokovnjaki. 

Dober trener dosledno in jasno pripoveduje o tem, kakšni so standardi uspešnega 

dela in kaţe razumevanje za napake, ki pa jih ne dopušča. Napake nenehno nadzira in 

jih odpravlja s tem, da: obvešča osebje, kakšno uspešnost pri delu pričakuje, nazorno 

pokaţe in razlaga, kakšne so posledice uspešnega dela, posamezniku da moţnost, da 

ponovno poskusi, opazuje uspešnost dela, ocenjuje, nagrajuje in prilagaja. 

Dober trener je dober "vzgojitelj", ki pomaga začetnikom, da hitro ustvarijo uspehe. 

Hitrost učenja se pogosto razume kot najbolj dragoceno premoţenje druţbe. "Če ste se 

zmoţni učiti hitreje, kot vaša konkurenca, ste si prisluţili pomembno prednost". 

Dober trener opazuje z namenom, da bi ocenil uspešnost dela ljudi glede na cilje. 

Svoja opaţanja uporabi kot informacijo, ki mu je potrebna, če ţeli dati povratno 

informacijo. Primerno je, če lahko v naprej določi točke opaţanja. V primeru, da trener 

 

KOMUNICIRANJE 

Jasno razlaga, 

aktivno posluša, 

usklajuje verbalno in neverbalno komunikacijo,  

daje drugim občutek sprejetosti, 

je naravnan na kupce (prepoznava ţelje in potrebe     

kupcev). 

 

MEDOSEBNI ODNOSI 

Daje prijeten prvi vtis, 

je samozavesten, 

razvija medosebne stike, 

sodeluje z ostalimi. 

 

VODENJE Z ZGLEDOM 

Preverja napredek udeleţenca, 

spodbuja in motivira udeleţenca, 

udeleţencu daje sprotno povratno informacijo. 

 

STROKOVNOST 

Obvlada zakonodajo, 

pozna izdelke, 

pozna marketinški vidik prodaje, 

pozna postopke dela. 

 

ORGANIZIRANJE DELA 

Pri delu je vesten in odgovoren, 

učinkovito načrtuje svoj in udeleţenčev delovni dan, 

je točen, dosleden, temeljit pri opravljanju delovnih nalog. 
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opazuje mlajše zaposlene, opravlja naslednje vrste opaţanja: na kakšen način  pozdravi 

kupca, katera vprašanja postavlja kupcu, kako dobro zna poslušati in odgovarjati na 

zastavljena vprašanja, katere izdelke je predstavil in na kakšen način, kako odpravlja 

nasprotovanja, kako je odgovarja na strokovna vprašanja in vprašanja povezana s 

procesom. 

Natančno opazovanje ni lahka naloga. Trener mora dobro vedeti, kaj ţeli opazovati. 

Naslednje, kar se od njega pričakuje je, da zna prenesti to, kar je opazil, na zaposlene. 

Opazovanje vključuje tudi dejavnike, ki vplivajo na uspešnost ali obnašanje. Le v 

takšnem primeru lahko trener opredeli pristop, ki je potreben, da bo določenemu 

zaposlenemu omogočil delovanje na višji ravni. Ni vedno lahko ugotoviti, kaj je vzrok 

za malo niţjo raven uspešnosti dela. Uspešnost zaposlenih je odvisna od več 

dejavnikov: motivacije, odnosa do dela, znanja (pomanjkanje znanja) ter zunanjih 

vplivov. Zato je potrebna analiza trenutnih zmogljivosti zaposlenega, ki bistveno 

prispeva h kakovosti dela, usmerjenega na cilje. 

Od trenerja se pričakuje, da bo z visoko mero strokovnosti, motiviranosti in 

lastnega vzgleda zagotavljal: hiter in učinkovit prenos znanja, strokovnost in 

produktivnosti prodajalcev, spoštovanje zakonskih predpisov in standardov poslovanja, 

odnose, ki bodo spodbujali pozitiven odnos do dela, kupcev in sodelavcev. 

Kompetence trenerjev so enake kot so navedene v tabeli 5.5, ki se nanašajo na 

inštruktorje. 

Proces vzpostavitve trenerske mreže 

Uprava druţbe imenuje člane sveta, ta pa naprej imenuje člane KC. KC poda 

zahtevo po imenovanju inštruktorjev, ki jih imenujejo izvršni direktorji programov (v 

Sloveniji) in vodstvo maloprodaje (za tujino, v kolikor programska funkcija v reţiji še 

ni razvita) potrdi pa jih svet. 

Sledi evidentiranje trenerjev, ki lahko poteka na več načinov. Trenerje predlaga 

direktor maloprodajnega območja ali vodja KC in inštruktorji. Pri evidentiranju 

trenerjev  predlagatelji upoštevajo da kandidati naj ne bodo poslovodje (delo poslovodje 

se bistveno razlikuje od dela prodajalca, ki so ciljna skupina usposabljanja); najbolje je, 

če so to najboljši prodajalci v okviru določenega prodajnega programa, kandidati naj 

bodo kadri, ki radi delajo z ljudmi in radi posredujejo znanja (ţe v dosedanji praksi so 

bili mentorji ali neformalni trenerji), kandidati naj bodo zaposleni v večjih 

organizacijskih enotah (zaradi širine asortimenta). 

Vsi kandidati za trenerje morajo opraviti psihološko testiranje. Psihološko testiranje 

je merjenje intelektualnih sposobnosti, specifičnih spretnosti, osebnostnih lastnosti, 

motiviranosti, vrednot in stališč osebe. Testiranje se opravlja z objektivnimi, 

zanesljivimi in veljavnimi diagnostičnimi sredstvi. 
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Psiholog pri selekciji upošteva pričakovane kompetence trenerja, ki jih je potrdil 

svet. Kandidat mora za uvrstitev v nadaljnje postopke opraviti testiranje z oceno 

najmanj »delno primeren«. 

Razgovore s kandidati za trenerje opravi kadrovica v sodelovanju s članom KC in 

članom sluţbe za izobraţevanje. Na razgovor sta vabljena tudi inštruktor in direktor 

maloprodajnega območja, za katerega je predviden trener. 

Na razgovoru kandidat pridobi ključne informacije o delovanju trenerske mreţe. 

Člani, ki opravljajo razgovor, ugotavljajo soglasje kandidata za sodelovanje v učiteljski 

mreţi, njegovo strokovnost in andragoške potenciale. Oceno o kandidatu sporočijo vodji 

KC. Opomnik za vodenje razgovorov pripravi sluţba za izobraţevanje. 

Kandidat za trenerja mora opraviti usposabljanje. Trenerje usposabljajo notranji 

učitelji (predavatelji, inštruktorji in ţe aktivni trenerji). Usposabljanje poteka na 

delovnem mestu, če je kandidatov za trenerje dovolj za skupino pa tudi v učilnici. 

Znanje trenerjev preveri KC v sodelovanju z inštruktorji, osnova za preverjanje pa 

je opomnik, ki ga sestavijo člani KC. 

Certificiranje pomeni promoviranje v notranjega učitelja. Certifikate enkrat letno ob 

posebni priloţnosti  podeli član uprave v sodelovanju z vodji KC. Na ta način trenerji 

pridobijo tudi »boniteto«  in sicer moţnost izplačila dodatkov k plači za trenersko delo. 

Proces delovanja trenerske mreže 

Razlogi za usposabljanje so različni: nova zaposlitev, prerazporeditev, preverjanje 

ocen slabše ocenjenih, ugotovitve raziskav skrivnostni kupec, zadovoljstvo kupcev, 

zadovoljstvo zaposlenih, poročila strokovnih sluţb, osveţitev znanja zaposlenih. 

Obvezno se morajo usposabljanja pri trenerju udeleţiti novo zaposleni, 

prerazporejeni in slabo ocenjeni prodajalci. Fakultativno pa se lahko usposabljanja pri 

trenerju udeleţijo tudi drugi zaposleni na delovnem mestu prodajalec. 

Pobudnik usposabljanja je lahko vsak zaposleni, ki mora potrebo po usposabljanju 

sporočiti vodji KC in direktorju maloprodajnega območja.  

Vodja KC z vsebinskega vidika presodi, ali imajo trenerji dovolj znanja za izvedbo 

predlaganega usposabljanja in v tem smislu svetuje direktorjem maloprodajnih območij. 

Naročnik usposabljanja je lahko izključno direktor maloprodajnega območja ali od 

njega pooblaščena oseba. 

Razvoj trenerske mreže 

Zelo pomembno je permanentno usposabljanje članov KC, inštruktorjev in 

trenerjev. Moţnosti usposabljanja so navedena v spodnji tabeli. 
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Tabela 5.9 Moţnosti usposabljanja 

Metoda  Člani KC Inštruktor Trener 

Predstavitve rezultatov raziskav 

o Zadovoljstvu kupcev, 

zaposlenih in Skrivnostni kupec  

DA DA DA 

Interna usposabljanja  DA DA DA 

Zunanja usposabljanja doma DA DA DA 

Zunanja usposabljanja v tujini  DA DA NE 

Obiski sejmov doma  DA DA DA 

Obiski sejmov v tujini  DA DA pogojno 

Obiski pri dobaviteljih doma  DA DA DA 

Obiski pri dobaviteljih v tujini  DA DA pogojno 

Vir: Mercator 2008b, 11. 

Predlog načrta izobraţevanja inštruktorjev in trenerjev pripravi pristojni KC, 

sprejme pa ga svet in ga vključi v načrt izobraţevanja za naslednje leto, le predlog 

obiskov sejmov  posreduje pristojnemu sektorju, ki pripravlja tovrstni predlog za 

upravo.  

Merilo za nagrajevanje inštruktorjev in trenerjev za učiteljsko delo je število 

opravljenih ur. 

Tabela 5.10 Prikaz nagrajevanje inštruktorjev na osnovi števila ur in % (odstotki) 

po lestvici 

Vir: Mercator 2008b, 12. 

Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača. Sluţba za izobraţevanje enkrat 

letno z anketo preveri ustreznost nagrajevanja inštruktorjev in trenerjev ter predlaga 

spremembe, ki ga potrdita  svet in uprava druţbe. 

Pri ugotavljanju uspešnosti udeleţencev je potrebno določiti enotna merila 

ocenjevanja. Objektivnost preverjanja in ocenjevanja je odvisna tudi  od metod, s 

katerimi se preverja in ocenjuje znanja ter posameznikove sposobnosti. Čim bolj je 

Število udeleţencev inštruiranja 
Višina dodatka k osnovni plači za opravljene 

ure  inštruiranja 

1 – 4 10 % 

5 – 9 12 % 

10 – 14 14 % 

15 – 19 16 % 

20 – 24 18 % 

25  in več 20 % 
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metoda prilagojena znanju in spretnostim, ki se jih preverja, tem objektivnejša je 

dobljena ocena.  

Pri preverjanju in ocenjevanju uspešnosti in učinkovitosti trenerske mreţe se lahko 

uporabi naslednje metode: ustni izpit,  test, nastop, igra vlog, diskusija, demonstracija, 

anketni listi, vprašalniki in intervjuji. 

5.2.2 Testiranje procesa trenerska mreža na blagovni skupini kruh in pekovsko 

pecivo 

Razlogi za uvedbo delavnice na BS kruh in pekovsko pecivo 

Zaradi slabših rezultatov blagovne skupine kruh in pekovsko pecivo, ki so navedeni 

v nadaljevanju, smo se v okviru kompetenčnega centra v podjetju odločili za pregled 

vseh notranjih dejavnikov, ki imajo negativen učinek na rezultate BS. Zaradi tega je bila 

izvedena delavnica na temo »izboljšave na BS kruh in pekovsko pecivo«, ki so se je  

udeleţili vsi trenerji in inštruktorji, z namenom prenosa znanja na zaposlene na oddelkih 

kruha in pekovskega peciva. Vsebine, ki so bile obravnavane na delavnici so: sortiman, 

naročanje, transport, skladiščenje, peka, pozicioniranje, kakovost storitev, ki jih je 

podjetje zabeleţilo kot negativne dejavnike in so pojasnjene v nadaljevanju naloge.  

Razlogi  

1. Padanje prodaje blagovne skupine kruh in pekovsko pecivo v preučevanem 

podjetju. 

Tabela 5.11 Prodane količine kruha po formatih 

Tip enote 

Prodaja 

Količina v kg 

07 

Prodaja 

Količina v kg 08 

Deleţ prodane 

količine v kg 08 

Indeks 

prodaje 

08/07 

Market program     418.596      311.240  7 % 74 

Superete  2.428.453   2.035.978  44 % 84 

Supermarketi  1.832.905   1.709.446  37 % 93 

Hipermarketi     657.692      562.977  12 % 86 

SKUPAJ  5.337.646   4.619.641  100 % 87 

Eden izmed pomembnih razlogov, zakaj se je podjetje odločilo za izvedbo 

delavnice, je primerjava prodaje kruha za prvo tromesečje leta 2008 z enakim obdobjem 

preteklega leta, kjer je bilo ugotovljeno, da je prodaja v opazovanem obdobju padla. 

Količine kruha so najbolj padle v superetah in hipermarketih, ki skupno predstavljajo 50 

% celotne prodaje. V supermarketih, ki predstavljajo 37 % celotne prodaje, so količine 

padle za 7 %, najmanj od vseh formatov.     

2. Izboljšanje donosnosti blagovne skupine je drugi razlog, zakaj je prišlo do 

izvedbe. 
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3. Tretji razlog pa so slabe ocene pridobljene z raziskavo »Mistery shopping«, 

glede strokovnosti zaposlenih na oddelkih kruha in pekovskega peciva, ki je bila 

izvedena v letu 2007. 

V nadaljevanju naloge je predstavljena raziskava skrivnostni kupec za leto 2007, ki 

je potekala v terminu september – november 2007 in katere cilji so bili oceniti 

prijaznost, urejenost ter strokovnost zaposlenih, urejenost oddelkov ter prisotnost 

materialov informativnega ter promocijskega značaja in primerjati rezultate z rezultati 

prejšnjega leta. 

Ocenjevani so bili formati: market (hipermarketi, supermarketi, sosedske 

prodajalne, Hura! diskonti), Intersport, drogerije in parfumerije Beautique, Modiana, 

tehnika in franšizne prodajalne na 221 lokacijah. 

Trgi, kjer je potekala raziskava, so bili: Slovenija (170 lokacij), Hrvaška (26 

lokacij), Srbija (6 lokacij), Bosna in Hercegovina (5 lokacij), Hura! diskonti (5 lokacij). 

V nadaljevanju je narejena primerjava ocen za leto 2007 in 2006, iz katere je 

razvidno, da se je bistveno poslabšala ocena strokovnosti (ocena za leto 2006 je bila 

4,29, v letu 2007 pa 3,47), ki je tudi privedla do dejstva, da je bilo podjetje prisiljeno 

izvesti določene ukrepe, s katerimi bi izboljšali strokovnost tako na oddelku kruha in 

pekovskega peciva kot na ostalih oddelkih. 
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Slika 5.12 Ocene po dimenzijah 

Vir: Mercator 2007b, 10. 

Slika 5.13 Ocene prijaznosti zaposlenih na oddelku po drţavah 

 

Vir: Mercator 2007b, 11. 
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Slika 5.14 Ocene urejenosti zaposlenih na oddelku po drţavah 

 

Vir: Mercator 2007b, 12. 

Slika 5.15 Strokovnost zaposlenih na oddelku po drţavah 

 

Vir: Mercator 2007b, 13. 
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Slika 5.16 Urejenost oddelka  

 

Vir: Mercator 2007b, 14. 

Ukrepi , ki naj bi pripeljali k zadanim ciljem 

Izvedba delavnice 

Podjetje je pred začetkom izvajanja delavnice in prenosa dobre prakse v vse 

poslovalnice izvedlo zadane usmeritve na pilotnih trgovina. Iz pilotnih trgovin, ki so v 

naslednji tabeli, je razvidno, da je glede na enako obdobje predhodnega leta porastla 

prodaja, vračila pa so, razen v 4 trgovinah, ostala v okviru  5 %, kot si je podjetje zadalo 

za cilj. Pri tem je treba poudariti, da v dveh trgovinah (Proletarska in SP Kriţe) ni 

dopeke, kar znatno vpliva na vračila. 

Dobri rezultati na pilotnih trgovinah so vzpodbudili podjetje, da se je odločilo za 

izvedbo delavnice in prenosa dobre prakse s pomočjo inštruktorjev in trenerjev v vse 

trgovine. 
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Tabela 5.12 Rezultati testnih prodajaln 

Pilotna trgovina 

Povečanje 

prodanih 

količin april 

07/08 

(v %) 

Vračila 

april 08  (v %) 

UL. FRANCA BARLETA 24 

(ND) 
3,27 % N/A 

JERANOVA 8,38 % 3,16 % 

GREGORČIČEVA 6,94 % 4,67 % 

PROLETARSKA 8,19 % 10,87 % 

RIHARJEVA 9,11 % 4,55 % 

ZADVOR 3,59 % 8,34 % 

FUŢINE SUPRETA 9,12 % 3,51 % 

GERBIČEVA 13,56 % 4,83 % 

SM KOKRICE 5,14 % 6,06 % 

SP KRIŢE (ND) 2,03 % 12,40 % 

Kruh in pekovsko pecivo je ciljna kategorija in jo je podjetje postavilo v kategorijo 

»najboljši v mestu«. 

Izboljšanje sortimana 

Optimalno oblikovanje sortimana je ključ do izboljšanja prodajnih rezultatov. 

Sortima je izbran in določen na osnovi prodaje. Pri strukturnem oblikovanju sortimana 

je potrebno poleg prodaje upoštevati velikost, kjer rangiramo kruh na mali, srednji, 

velik in posebno velik, ceno: super premium, premium, povprečno in ekonomsko, tip: 

beli, polbeli, črni, rţen, s semeni, koruzni, polnozrnati, ajdov, ovseni, posebni, mešani in 

ostali, obliko: hlebec, štruca, ostalo in pakiranje: pakiran, nepakiran, dopeka. 

Predlogi za izboljšanje sortimenta morajo slediti postavljenemu procesu. Tako 

lahko predlog za nov izdelek ali zamenjavo predlaga maloprodaja, dobavitelji, strateško 

trţenje ali nabava.  Razlogi za spremembo lahko izhajajo zaradi zahtev kupcev, zaradi 

inovacij, trendov ali analize PAQ.  

Proces naročanja 

Optimizacija procesa dobave bo podjetju v pomoč za izboljšanje rezultatov 

blagovne skupine kruh in pekovsko pecivo. S 23 dobaviteljev je podjetje zmanjšalo 

dobavitelje, kriterija pri določitvi pa sta bila lokacijska pokritost in velikost prodaje, 

prioriteta pa je dana lastni pekarni. Razlike v prodaji v posameznih istih dnevih niso 

velike, večinoma znašajo med + / - 2 % do 3 % in torej ustreza cilju podjetja 5 % 

vračila. Ustaljen vzorec potrebnih količin po istih dnevih v različnih tednih je osnova za 

naročanje. Naročanje po ustaljenem vzorcu se lahko spremeni glede na spremembe na 

trgu in na poloţaj v okolju, kjer trgovina deluje. Z dodatnimi 3 % je trgovina delno 
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zaščitena pred Out of Stock in če se prodaja v enem tednu zmanjša za 2 % glede na 

pretekli teden, ima trgovina še zmeraj samo 5 % vračil. 

Potek procesa naročanja z upoštevanjem pravil naročanja: 

 Kaj – cilj za vse trgovine s konvektomati je povečati deleţ dopeke, kar morajo 

vključiti in naročati na dan, ko je moţna dostava. 

 Osnovna količina – kot osnovo je treba uporabljati isti dan v preteklem tednu, 

razen v izrednih primerih kot so boţič, velika noč, prazniki itd. 

 Kdaj – vse izdelke dnevno, ostalo glede na inventurno stanje. 

 Kako – naročilo je vedno potrebno oddati samo preko enega kanala, najboljši je 

tisti, kjer obstaja pisni dokument (faks, elektronska pošta). 

 Kdo – pomembno je, da je za naročanje in komuniciranje z dobavitelji vedno 

zadolţena ista oseba. 

 Faktor naročanja – naročati 3 % več, kot je osnovna neto dnevna količina 

prodanega kruha. 

 Prevzem – trgovina ne sme sprejeti blaga, ki ga ni naročila, ne glede na pritiske 

dobaviteljev. Prepričati se je treba, da prejeto blago kakovostno in količinsko 

ustreza pričakovanjem trgovine, poskrbeti, da kruh ne ostaja zunaj trgovine, 

izpostavljen vplivom okolja, da se ne poslabša njegova kakovost ali higiena. 

Transport 

Naročila (glede na vrsto kruha) morajo biti prilagojena vrsti transporta. Trgovine 

nimajo moţnosti vsak dan prejemati dobavljeno blago v ustreznih tovornjakih, zato je 

zelo pomembno, da se trgovine skušajo izogibati naročanju dopeke in ostalih posebnih 

vrst kruha z običajnimi tovornjaki. Postopek dobave je potrebno uskladiti s svojim 

dobaviteljem in zahtevati, da se prilagodi potrebam trgovine. 

Skladiščenje 

Vsakršna okvara ali neustrezno skladiščenje bodo imele hude negativne posledice 

za kakovost končnega izdelka. Preprečiti je potrebno temperaturne spremembe 

(preveriti temperaturo v komorah). Zmrznjene polpečene izdelka je treba hraniti na 

temperaturi -18 C°, ohlajene polpečene pa na -2 C° do 5 C°. Sveţi kruh mora biti 

shranjen tako, da se lahko preprečijo fizične poškodbe. 

Sistem reševanja teţav z dobavo in logistiko vključuje maloprodajo, komercialo in 

lastno pekarno ter se vrti na mesečni osnovi. 

Peka 

Pri peki je najpomembnejša razporeditev časa, zato je potrebno poskrbeti za 

ustrezno razporeditev časa, da se prepreči pomanjkanje blaga zaradi prepozne peke, 

poskrbeti, da bo dovolj časa, da dopeka preide v stanje peke, s tem se prepreči peko brez 

priprave. Peka je ključni dejavnik ne le pri omenjenih kategorijah, temveč tudi za ves 
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promet v trgovini. Peka naj bo vsak dan za 3% večja od prodanih količin, da ne pride do 

pomanjkanja zalog. 

Za pravilno razporeditev časa je potrebno natančno opazovati, kako poteka prodaja 

kruha v trgovinah. Vse trgovine morajo poznati dinamiko prodaje in poglobiti svoje 

poznavanje tega področja, poznati morajo dogajanje na trgu in tudi predvideti prihodnja 

dogajanja ter posledice, ki jih bo to imelo na promet, naročanje, peko, kadrovske 

potrebe in druge dejavnosti je treba organizirati na podlagi dinamike prodaje in drugimi 

s tem povezanimi dejavnostmi. 

Podjetje si je postavilo ciljne deleţe dopeke glede na tipe poslovalnic in znaša  20 

% v superetah, 30 % v supermarketih in 60 % v hipermarketih glede na prodano 

količino. 

Prodaja kruha je po posameznih poslovalnicah zelo različna, zato ni mogoče 

predpisati nekega recepta, kdaj naj posamezna poslovalnica izvaja dopeko. V spodnji 

tabeli je primer prodaje kruha dveh poslovalnic, ki je popolnoma različen. Poslovalnica 

mora znati sama oceniti, kdaj začeti z dopeko. 

Analiza prodaje kruha po urah v dnevu v različnih formatih: 

Slika 5.17 Prodaja kruha po urah 
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Iz zgornje slike je razvidno, da je dinamika prodaje kruha glede na tip poslovalnice 

različna. V poslovalnici Murgle je npr. od 7. – 9. ure, kjer je bil na 11 % računih prodan 

kruh, zabeleţena kar 40 % prodaja celotne količine kruha, medtem ko je največji deleţ 

prodaje v hipermarketu med 18. in 19. uro.  
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Pozicioniranje 

 Optimalno bi bilo, imeti na policah čim manj pečenega kruha, izpostavljenega 

zraku, saj se hitro suši in tudi izgublja sveţino. 

 Kruh je potrebno zlagati na čim manjši moţni prostor na polici in tesno skupaj. 

 Prazen prostor na polici se zapolni s pečenim kruhom, v primeru, da je preveč 

prostora pa se ga zapolni s tradicionalnim kruhom in dekoracijo, tako da je 

splošni videz trgovine lepši. 

Iz tega lahko ugotovimo, da je uspešnost BS kruha in pekovskega peciva odvisna 

od notranjih in zunanjih dejavnikov: 

 notranji dejavniki: ljudje, oprema trgovine, sortiman in prostor, 

 zunanji dejavniki: splošno dogajanje na trgu (prazniki, počitnice, konkurenca, 

različni dogodki itd.), vreme (topleje kot je, manj se proda in podobno), portfelj 

dobaviteljev in njihova zavezanost, da dostavijo pravi kruh prave kakovosti, na 

pravi kraj, v pravi količini, organizacija in komunikacija z vodstvom 

maloprodaje ter komunikacija z odgovornimi komercialisti, so pomembni za 

zagotavljanje hitrega odziva. 

 Poznavanje kruha 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da zaposleni na oddelkih kruha in pekovskega 

peciva nimajo dovolj strokovnega znanja o teh izdelkih. Podjetje se je zato odločilo za 

naslednje ukrepe, ki naj bi privedli k izboljšanju. Pripravljen je bil katalog z opisom 

posameznih vrst kruha za vsako prodajalno, organizirani so bili obiski  zaposlenih 

vodilne pekarne in predavanja za odgovorne na temo poznavanja kruha in pekovskega 

peciva. 

       Analiza prodaje pred in po izvedeni delavnici in ukrepih 

Podjetje je začelo z izvajanjem delavnice sredi aprila, zaključilo pa v mesecu 

oktobru 2008, zato je zelo teţko izbrati prave termine primerjave izboljšav. Za 

ugotavljanje izboljšav je narejena analiza prodaje po mesecih od novembra leta 2008 do 

aprila leta 2009 in sicer glede na mesec preteklega leta, saj je analiza za celo leto 

nesmiselna, ker so se ukrepi dejansko začeli izvajati v vseh poslovalnicah šele v mesecu 

novembru 2008.   

Iz analize kruha in pekovskega peciva, ki je v prilogi 8, je razvidno, da prodaja 

kruha glede na primerjavo po mesecih na preteklo leto ne pada, ampak se iz meseca v 

mesec izboljšuje, prav tako se izboljšuje prodaja dopeke, vračila pa se glede na enako 

obdobje preteklega leta zmanjšujejo. 
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       Rezultati ponovnega merjenja po začetku uvedbe trenerske mreže 

V letu 2008 smo v okviru kompetenčnega centra  metodologijo raziskave Mystery 

shopping delno spremenili z namenom ugotavljanja, kako ustanovljeni kompetenčni 

center pripomore h  kakovosti izvajanja storitev s strani zaposlenih in urejenosti 

oddelka. Raziskava se je v letu 2008 izvajala samo v Sloveniji, saj je ustanovitev 

kompetenčnih centrov na tujih trgih šele v teku. 

V letu 2008 je podjetje uvedlo izvajanje raziskave po kvartalih z namenom 

sprotnega spremljanja rezultatov. V prvih treh kvartalih naj bi bile tako ocenjene vse 

trgovine (vsak kvartal tretjina trgovin), v zadnjem kvartalu pa se bo ponovilo 

ocenjevanje le določenih izbranih trgovin. 

V poročilu so prikazane ocene ključnih elementov za oddelek kruha in pekovskega 

peciva s povprečno oceno (na lestvici 1–5). Pri elementih z odgovori DA/NE pa so 

rezultati predstavljeni v odstotkih, kjer odstotek predstavlja deleţ pozitivnih odgovorov. 

V nadaljevanju je prikazana primerjava ocen med prvim in drugim kvartalom. 

Slika 5.18 Pregled oddelka kruha in pekovskega peciva po dimenzijah – 2. 

kvartal/1. kvartal 

         
Vir: Vprašalnik 

Na oddelku  so najbolje ocenjene informacije o izdelkih, sledi urejenost zaposlenih, 

najslabše pa je bila ocenjena strokovnost zaposlenih (-0,1 ocene glede na 1. kvartal). 

V splošnem ostajajo ocene dimenzij znotraj oddelka na pribliţno istem nivoju kot v 

1. kvartalu merjenja.  
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Slika 5.19 Prijaznost zaposlenih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2. 
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Vir: Vprašalnik 

Slika 5.20 Prijaznost zaposlenih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2. 
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nekoliko izboljšala. Pozdrav ob odhodu je bil tokrat precej slabše ocenjen (za 10 

odstotkov). Najslabše ocenjeni element na oddelku kruha in pekovskega peciva pa 

ostaja nasmeh zaposlenih. 

Slika 5.21 Urejenost zaposlenih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2.     
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Vir: Vprašalnik 

Slika 5.22 Urejenost zaposlenih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2. 
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Tako kot v 1. kvartalu je bila tudi tokrat urejenost zaposlenih na oddelku zelo 

visoko ocenjena. Večina elementov je prejela še višjo oceno kot v 1. kvartalu. 

Slika 5.23 Strokovnost zaposlenih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2. 
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Slika 5.24 Strokovnost zaposlenih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2. 
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Strokovnost zaposlenih je bila ocenjena razmeroma dobro, zaposleni pa so na tem 

oddelku boljši v poznavanju blaga kot v prepričljivosti. 

Preverjali smo tudi, ali so zaposleni na oddelku kruha kupcem priporoči kruh 

Pekarne Grosuplje. Kot je razvidno iz zgornjega prikaza, se je to zgodilo v dobri 

polovici ocenjevanih trgovin. Ocene posameznih elementov strokovnosti se v primerjavi 

s 1. kvartalom niso bistveno spremenile. 

Slika 5.25 Urejenost oddelka kruha in pekovskega peciva - 2. kvartal/1. kvartal 
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Slika 5.26 Informacije o izdelkih na oddelku kruha in pekovskega peciva - 2. 

kvartal/1. kvartal 

 

Vir: Vprašalnik 

Izdelki na oddelku kruha in pekovskega peciva so označeni s cenami, ki so zelo 

pregledne. 

Hkrati z mojo raziskavo se je izvajala raziskava za 1. kvartal leta 2009, katere 

izsledki so bili predstavljeni v mesecu juniju 2009 in so prikazani v spodnji sliki. 

Zbiranja podatkov je trajalo od januarja- marca 2009, velikost vzorca pa je bila 165 

trgovin. 
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Slika 5.27 Pregled oddelka kruha in pekovskega peciva po dimenzijah – 1. kvartal 

in 2. kvartal 2008 ter 1.kvartal 2009 

 

Vir: Vprašalnik 
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2009 v primerjavi z aprilom 2008 znaša index prodaje kruha in pekovskega peciva 
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Tu je treba poudariti, da se je po izsledkih raziskave o nakupnih navadah na 

področju kruha in pekovskega peciva, ki je bila narejena s strani podjetja Šager&Remec 

marketing v začetku leta 2008, poraba kruha zmanjšala. Kar četrtina vprašanih kupcev 

je kupovala manj kruha kot preteklo leto, kar seveda vpliva tudi na padec prodaje v 

podjetju.  

Podjetje je zabeleţilo vidne rezultate pri naraščanju deleţa dopeke. Tako se je deleţ 

dopeke v mesecu marcu 2009 glede na marec 2008 povečal in sicer od 12,66 na 16,84.  

Predlog 

Ker je prodaja kruha po posameznih poslovalnicah zelo različna, nekje se prodaja 

več peciva, generičnega kruha, pizz, burekov (v pečeh se peče le določene vrste kruha, 

različna je tudi kapaciteta peči), ni mogoče predpisati enakega ciljnega deleţa po tipih 

poslovalnic. Glede na izkušnje trenerjev in inštruktorjev je potrebno pripraviti s strani 

vodje kompetenčnega centra nove ciljne deleţe dopeke,  za vsako poslovalnico posebej. 

Le na ta način bodo ciljni deleţi realni in jih bo v posamezni poslovalnici mogoče 

doseči. Hkrati je potrebno postaviti tudi rok za dosego teh rezultatov, ki naj bi bil 6 

mesecev. 

2. Tudi deleţ vračil se je glede na preučevano obdobje zmanjševal, kar je razvidno 

iz priloge 8  in je v mesecu marcu 2009 znašal 4,12 %, kar je celo pod planom, ki si ga 

je postavilo podjetje. 

Predlog 

Pri tem mora biti podjetje zelo pazljivo, saj obstaja bojazen, da ima zmanjšanje 

vračil za posledico pomanjkanje kruha  v zadnjih urah obratovanja poslovalnice in s tem 

upadanje prometa na tej blagovni skupini, kar se dolgoročno lahko pozna tudi na padcu 

celotnega prometa. V izogib navedenemu je potrebno določiti obvezni sortima kruha in 

pekovskega peciva, glede na tip poslovalnic, ki ga morajo imeti le-te v zadnjih urah 

poslovanja. Delno je pripomogla k zmanjšanju vračil tudi odločitev podjetja, da zadnjo 

uro obratovanja poslovalnice odprodajo kruh po 50 % niţji ceni. Kljub temu, da to 

zniţuje razliko v ceni, je smiselno z zniţano ceno nadaljevati, saj je to tudi pozitivna 

marketinška aktivnost za podjetje. 

3. Iz prikazane raziskave izvedene v zadnjih dveh kvartalih leta 2008 je razvidno, 

da podjetje še ni doseglo pričakovane rezultate pri izboljšanju strokovnosti zaposlenih 

na oddelku kruha in pekovskega peciva, bila pa je dobro ocenjena urejenost oddelka, 

kar je vplivalo na izboljšanje skupne ocene od 4,3 na 4,4. Poudariti je treba, da se je 

individualno izobraţevanje začelo intenzivno izvajati šele v mesecu novembru, zaradi 

povečanja dela v decembru pa se je nadaljevalo v letu 2009. Podjetje pričakuje, da bodo 

rezultati za prvi kvartal 2009 ţe pokazali dvig strokovnosti zaposlenih, ki je najslabše 

ocenjena kategorija, kateri rezultati so ţe razvidni iz zadnje raziskave, ki je bila 

izvedena od januarja do marca 2009. Ocena  strokovnosti je na oddelku kruha in 
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pekovskega peciva porastla na 3,8, kar je glede na to, da je v 2 kvartalu (oktober-

december 2008) ocena znašala 3,6, zelo vzpodbudno. 

Predlog 

Da bi se strokovnost zaposlenih povečala, mora podjetje ključne poudarke 

raziskave vključiti v letne razgovore, ki jih bodo poslovodje opravili z zaposlenimi v 

maloprodaji. Na ta način bodo zaposlene seznanili z izsledki raziskave in jih opozorili 

na področje dela, na katerih so potrebne izboljšave, obenem pa se bodo z zaposlenim 

pogovorili o elementih, ki izboljšujejo nakupno izkušnjo in vplivajo na konkurenčno 

prednost podjetja. Pospešeno je treba izvajati individualna izobraţevanja  poleg novo 

zaposlenih tudi za zaposlene, ki trenutno ţe delajo na oddelkih. V povprečju ima 

podjetje starejše zaposlene, zato menim, da je tak pristop zelo koristen tako za 

zaposlene, kupce in za podjetje. Zaposlene  na tak način seznanja z vsemi novostmi, 

laţje pa upošteva tudi njihove morebitne predloge. Glede na rezultate, ki kaţejo 

izboljšanje, je potrebno trenersko mreţo čim prej uvesti tudi na tujih trgih. 
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6 INTERNACIONALIZACIJA TRGOVSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI 

6.1 Uvod 

Upočasnjena domača rast sili trgovce k širitvi na nove trge, ki je za trgovska 

podjetja eden večjih izzivov. Zaradi specifičnosti slovenskega trga, ki ga zaznamuje 

majhnost in omejenost, je postala internacionalizacija poslovanja nujna tudi v trgovini 

na drobno. Za slovenska trgovska podjetja je proces internacionalizacije skoraj 

neizogiben, saj je Slovenija za večino trgovcev premajhen trg, da bi lahko dosegli 

ekonomijo obsega in postali tako učinkoviti kot so vodilne svetovne trgovske verige. 

Trgovska podjetja ne vstopajo na vse trge hkrati, ampak si pridobijo izkušnje na enem 

tujem trgu in jih uporabijo nato pri vstopu na drug tuji trg.  Najprej običajno vstopajo na 

bliţnje bolj poznane trge. 

Tako kot za vsa slovenska podjetja je tudi za trgovska podjetja zanimiv trg 

nekdanje Jugoslavije, predvsem zardi geografske bliţine in kulturno-zgodovinskih vezi. 

Poleg poznavanja poslovnega okolja, kulture, prepoznavnosti blagovnih znamk v regiji, 

je eden izmed razlogov tudi dejstvo, da so se ti trgi začeli internacionalizirati nekoliko 

pozno. 

Na strateški konferenci o trgovini je svetovalna druţba Atkearney povedala, da je 

priloţnost za slovenske trgovce vstop na tuji trg. Po njihovi raziskavi je najbolj obetajoč 

trg v Vietnamu, za njim v Indiji in Rusiji. Za slovenske trgovce so najzanimivejše 

vzhodnoevropske drţave, poleg Rusije še Bolgarija, Ukrajina, Latvija in Romunija. Pri 

tem pa opozarjajo, da bo priloţnost za vzhodnoevropske trge odprta samo še dve ali tri 

leta in je zdaj zadnji čas za vstop nanje (Gole 2008b). 

Za trgovsko podjetje je ključnega pomena, da se zna novemu trgu prilagoditi. Biti 

mora odprto do lokalnih specifik tako s prilagoditvijo sortimana trţnim specifikam, z  

močno podporo lokalne nabave, oblik poslovanja in prodajnih formatov. Ko je podjetje 

ţe na trţišču, mora znati predvideti dogajanja na trţišču in razvoj trga, razumeti 

pripravljenost potrošnika za moderne trgovske formate, vedeti kdaj je čas širitve izven 

glavnih in večjih mest, spremljati priloţnost za pametne povezave, predvideti poteze 

konkurentov, delati na razvoju sortimenta in obogatitvi nakupovalne izkušnje.     

Na tujih trgih je potrebno delovati v medsebojni povezanosti z lokalnimi 

skupnostmi in dobavitelji, zato je pomembno, da zasedajo vodilna mesta lokalni ljudje, 

zaposleni pa se nenehno izobraţujejo, s čimer se krepi prednost druţbe in njihova 

konkurenčna prednost (Binter 2008). 

V nadaljevanju bom prikazala, kako internacionalizacija podjetij skupine Mercator 

in skupine Engrotuš  vpliva na kazalnike dobičkonosnosti, gospodarnosti in 

produktivnosti, za primerjavo kazalnikov pa bom vzela tudi skupino Spar. 
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6.2 Predstavitev preučevanih trgovskih podjetij 

Zaradi spreminjanja nakupnih navad kupcev, sem pri preučitvi trgovskih podjetij 

dodala tudi  tuja diskontna trgovca, ki imata ţe pomemben trţni deleţ v Sloveniji in so 

zato trgovska podjetja še bolj prisiljena, če hočejo povečevati ekonomijo obsega, k 

širitvi na tuje trge.   

Tabela 6.1 Predstavitev Skupine Mercator 

Druţbe skupine 

Mercator v letu 2007 

Mercator - H, d.o.o., Hrvaška , 

Presoflex, d.o.o., Hrvaška, 

Mercator - S, d.o.o., Srbija, 

M - Rodić, d.o.o., Srbija, 

Mercator - BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina, 

Mercator - Mex, d.o.o., Črna Gora, 

Mercator Makedonija, d.o.o., Makedonija, 

M.COM, d.o.o., Slovenija, druţba še ne izvaja poslovne dejavnosti, 

Investment International, d.o.o., Makedonija, druţba še ne izvaja poslovne 

dejavnosti, 

 Pekarna Grosuplje, d.d., Slovenija, 

Belpana, d.o.o., Hrvaška, Eta, d.d., Slovenija, 

Mercator - Emba, d.d., Slovenija, 

Mercator - Optima, d.o.o., Slovenija,  

Interier, d.o.o., Slovenija 

Tipi maloprodajnih enot hipermarketi, supermarketi, superete, franšizne prodajalne, sosedske 

prodajalne, prodajalne cash & carry, Hura! diskonti, tehnika, tekstil, 

intersport, gostinstvo (restavracije in bari) 

Število maloprodajnih 

enot v Sloveniji 

(december 2008) 

1002 

Število maloprodajnih 

enot v tujini (december 

2008) 

Hrvaški 270, Srbiji 97, BiH 44 in Črni gori 12 .  

Trţenjska strategija 

 

-večanje ponudbe sveţega programa, gourmet ponudbe ter pripravljenih 

izdelkov, 

- razvoj premium ponudbe v vseh segmentih, 

- v vsakem trenutku kakovostna ponudba vseh sveţih programov s ciljem 

ponuditi kupcem najvišjo vrednost za denar, 

-privlačna ponudba izdelkov za dom in ambient ter kakovostna ponudba 

tehničnih izdelkov, 

-široka izbira oblačil priznanih domačih in tujih modnih znamk, ki cilja na 

segment zaposlenih kupcev s srednjo in višjo kupno močjo, 

-ponudba najnovejše in najsodobnejše športne opreme skupaj s strokovno 

opravljenimi storitvami in nasveti, 

-zvišanje ravni ponudbe dopolnilnega in komplementarnega programa našim 

prodajalnam. 

Število zaposlenih v 

Sloveniji 

13.219 

Število zaposlenih v 

tujini 

7.674 
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Skupina Mercator je ena največjih trgovskih verig v regiji jugozahodne Evrope, 

vodilna veriga v Sloveniji in čedalje bolj  uveljavljena veriga na trgih Srbije, Hrvaške 

Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Obvladujoča druţba skupine je Poslovni sistem 

Mercator. Najpomembnejša in najobseţnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na 

drobno in debelo z izdelki rabe v gospodinjstvu.  

Skupina Mercator je začela z internacionalizacijo 14. 4. 2000, ko je odprla prvi 

supermarket v Puli na Hrvaškem, ki je do konca leta prerasel v Mercator center. Po 

vstopu na Hrvaški trg je leta 2001 prevzela hrvaško trgovsko podjetje Sloboda, d.d., iz 

Velike Gorice s 64 prodajnimi mesti v šestih hrvaških mestih (Zagreb, Velika Gorica, 

Karlovac, Koprivnica, Duga Resa in Vrbovec), s čimer je podjetje pridobilo kakovostno 

maloprodajno mreţo v Zagrebu in okolici. Sledilo je odprtje Mercator centra v Zagrebu, 

tako je konec leta 2001 znašal trţni deleţ Mercatorja na Hrvaškem 2 %. V letu 2002 so 

se naloţbe na Hrvaškem nadaljevale in sicer je bil odprt center v Splitu, trţni deleţ se je 

v tem letu povečal na 2,9 %. V letu 2003 so odprli trgovski objekt v Ţupi Dubrovački 

ter trgovski center v Karlovcu. Veliko objektov je bilo odprtih v letu 2004: trgovski 

centri v Metkoviću, Čakovcu, Dţakovcu, Osjeku in Dubrovniku. V letu 2005 je bil 

odprt center v Zadru, kupljeni pa sta bili tudi druţbi Era Tornado, d.o.o. in Trgohit, 

d.o.o. ter trgovski center v Samoboru od druţbe Era, d.d. Nadaljevale so se tudi 

aktivnosti za pridobivanje novih zemljišč, uvedli so poslovanje z Mercator Pika kartico. 

Na Hrvaškem so aprila 2006 odprli prenovljeni Mercator center Samobor, avgusta pa v 

Novigradu supermarket. Septembra 2007 so odprli Mercator center Zagreb II, oktobra 

Mercator center Reka. Julija 2007 je podjetje izvedlo strateško povezavo z druţbo 

Presoflex, d.o.o., s čimer so pridobili 47 maloprodajnih enot, od tega 4 franšizne. V letu 

2008 so odprli trgovske centre v Kriţevcih, Labinu in Koprivnici in 10 supermarketov. 

Mercator je svoj predor na bosanski trg pričel poleti 1999, ko je skupaj z druţbo 

Trţni center Sarajevo ustanovil mešano podjetje Mercator Trţni center Sarajevo, leta 

2000 je sledilo odprtje Centra v Sarajevu in ob koncu leta je trţni deleţ znašal 1 %. Leta 

2003 so svojo dejavnost usmerili v raziskovanje trga za gradnjo maloprodajnih enot. V 

letu 2004 je bil odprt center v Tuzli in supermarket v Alipašinem Polju in s širitvijo 

poslovalnic nadaljevali v letu 2005 v Dobrinji in uvedbo poslovanja z Mercator Piko 

kartico. Julija 2006 so odprli center Mostar. V Bosni in Hercegovini so od druţbe 

Eurobest kupili trgovski center Kakanj in v njem pričeli s trgovsko dejavnostjo julija 

2007. Decembra 2007 so sklenili strateški dogovor z druţbama Omega, d.o.o. ter Gadţo 

Comerc, d.o.o., s čimer so v januarju 2007 skupaj pridobili 7 dodatnih prodajnih enot v 

Bosni in Hercegovini. V letu 2008 so odprli centre v Brčkem, Bosanski Gradiški in 

Čapljini ter tri supermarkete. 

Na srbski trg je druţba stopila leta 2002 z odprtjem centra v Beogradu, v letu 2003 

in 2004 je sledil nakup lokacij, s širitvijo prodajne mreţe pa so nadaljevali v letu 2005, 

ko so odprli center v Čačku, nato v Zemunu, še naprej pa so pridobivali nova zemljišča. 
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Junija 2007 so v Beogradu odprli M – Rodić, avgusta 2007 pa Mercator center Novi 

Sad. Večji centri, ki so jih odprli v letu 2008 so: Niš, Roda Cash & Carry, Roda center 

Kraguljevac, Roda center Mitrovica in 15 manjših poslovalnic. 

Na trg Črne gore je podjetje stopilo decembra leta 2007, ko je bila podpisana 

pogodba o strateški povezavi z druţbo Mex, d.o.o, s čimer so pridobili 10 

maloprodajnih enot.  

Tabela 6.2 Predstavitev Skupine Spar 

Druţbe skupine Spar v letu 2007 -Spar Slovenija, d.o.o., trgovsko podjetje, 

Ljubljana, 

- Spar IGT, d.o.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, 

- Citypark, d.o.o., druţba za upravljanje, Ljubljana, 

- Europark, d.o.o., druţba za upravljanje, 

Ljubljana, 

- Interpark, d.o.o., druţba za upravljanje, 

Ljubljana, 

- Nepra, d.o.o., druţba za upravljanje, Ljubljana. 

Tipi maloprodajnih enot -megamarketi Interspar (nad 4.000 m˛ prodajnih 

površin) 

-hipermarketi Spar (od 1.000 m˛ do 2000 m˛ 

prodajnih površin) 

-supermarketi Spar (od 600 m˛ do 1.000 m˛ 

prodajnih površin) 

Število 

maloprodajnih enot 

(september 2008) 

26 supermarketov Spar, 36 hipermarketov Spar in 

11 megamarketov Interspar, 10 restavracij 

Trţenjska strategija 

 

-trgovska znamka – linija Spar (več kot 1.100 

izdelkov), več ekskluzivnih znamk (npr. nizko-

cenovna linija S-Budget, ekološko 

pridelani izdelki Natur*pur, pripravljene jedi 

Gourmet, linija izdelkov za otroke Sparky), izdelki 

Pekarne Spar 

-strategija vsak dan nizkih cen 

-projekti zvestobe: zbiranja točk zvestobe za 

popust pri nakupu izbranih izdelkov, vrednostni 

bon SPAR BONUS 

-projekti pospeševanja prodaje (npr. Blokirane 

cene, Prva cena), 

-redne akcije 

-nagrade igre 

-storitev naročanja fotografij preko spletne strani 

Število zaposlenih 3.905 

Spar se je odločil za strategijo organske rasti in povečuje predvsem število 

prodajaln večjih formatov (hipermarket, megamarket). 
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Tabela 6.3 Predstavitev Skupine Engrotuš 

Druţbe skupine Engrotuš v letu 2007 - Engrotuš, d.d., podjetje za trgovino, Celje, 

Slovenija, 

- Tuš, d.o.o., Rijeka, Hrvaška, 

- Tuš, d.o.o., Beograd, Srbija, 

- Tuš Trade, d.o.o., Beograd, Srbija, 

- Tuš, d.o.o., Bihac, Bosna in Hercegovina. 

Tipi maloprodajnih enot 

(restavracije, slaščičarne in bari), drogerije Lepota 

 

Število maloprodajnih enot v Sloveniji 

(september 2008) 
42 marketov, 49 supermarketov, 119 franšiznih 

prodajaln, 6 prodajaln cash & carry, 12 restavracij, 

34 drogerij Lepota in zdravje, 11 bencinskih 

 

Enot 

Število maloprodajnih enot v tujini 

(september 2008) 
16 

Trţenjska strategija 

 

-trgovska znamka: standardna linija Tuš (okrog 

650 izdelkov), nizko-cenovna linija Olimp (okrog 

80 izdelkov), 

-udarne akcije, posebne akcije za imetnike kartice 

Zvestobe  

-

kartica Planet Tuš, Biznis + (v prodajalnah cash & 

carry), zbiranje točk zvestobe za popust pri nakupu 

izbranih izdelkov, 

-Tuš baby klub (ugoden nakup izbranih izdelkov 

za otroke, nagradne igre, nasveti strokovnjakov, 

forum) 

-turizem – Tuš klub potovanja, 

-Tuš foto – naročanje razvijanja fotografij preko 

spleta, 

-spletna skupnost na portalu Planet Tuš 

-  

-Tuš catering 

Število zaposlenih v Sloveniji 3.515 

Število zaposlenih v tujini 298 

Cilj skupine Engrotuš je poleg širjenja maloprodajne mreţe v Sloveniji tudi širjenje 

na trgih bivše Jugoslavije. Engrotuš je začel z internacionalizacijo v letu 2002, ko so 

odprli trgovski center Tuš na Reki na Hrvaškem. V maju 2006 so v Bihaću odprli svoj 

prvi trgovski center v Bosni in Hercegovini, v septembru 2007 so odprli trgovski center 

s supermarketom v Tuzli, v oktobru v Bijeljini, v novembru v Brčkem ter v oktobru 

2008 supermarket v Sarajevu. V Srbiji so v aprilu 2008  odprli trgovski center s 

supermarketom v Somborju, v maju supermarket v Novem Sadu ter v juniju 

supermarketa v Beogradu in Subotici. Do konca leta 2009 naj bi zgradili še trgovska 

centra v Sremski Mitrovici in Jagodini. V Makedoniji so v maju 2008 kot prvo 

prodajalno na makedonskem trgu odprli supermarket v Štipu, v juliju pa še trgovski 
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center s supermarketom v Kumanovem. Objekte naj bi v bliţnji prihodnosti zgradili tudi 

v Skopju, Strugi, Strumici, Gevgeliji in Bitoli. 

Tabela 6.4 Predstavitev podjetja Leclerc 

Tipi maloprodajnih enot Hipermarketi 

Število maloprodajnih enot v Sloveniji 

(september 2008) 
2 hipermarketa: 

-

Ljubljani (8.300 m˛ prodajne površine), 

- ariboru 

Trţenjska strategija -program zvestobe: kartica E.Leclerc in Bon 

E.Leclerc 

- -cenovna linija Eco+, 

standardna linija Repčre, linija oblačil Tissaia, 

-  

- spleta, 

-nagradne igre 

Število zaposlenih 458 

Francoska trgovska veriga E.Leclerc je s hipermarketom na Rudniku v Ljubljani na 

slovenskem trgu prisotna od junija 2000. V novembru 2007 so odprli še hipermarket v 

Mariboru. 

Tabela 6.5 Predstavitev podjetja Hofer 

Tipi maloprodajnih enot diskontne prodajalne 

Število maloprodajnih enot v Sloveniji 

(september 2008) 
41 diskontnih prodajaln 

Trţenjska strategija -biti cenejši od konkurence, 

-ugodna akcijska ponudba, s katero privabljajo 

kupce v prodajalne, 

-ponudba izdelkov ekskluzivnih lastnih blagovnih 

znamk (skoraj celoten sortiman), 

-storitev urejanja in naročanje digitalnih fotografij 

preko 

Število zaposlenih 286 

Hofer je avstrijska veriga nemškega diskontnega trgovca Aldi. Na slovenski trg je 

vstopil v decembru 2005 z odprtjem 11 diskontnih prodajaln. V letu 2006 so število 

prodajaln povečali na 27, v letu 2007 pa na 36. Trenutno imajo v Sloveniji 41 prodajaln: 

štiri v Ljubljani, tri v Mariboru, dve v Velenju ter po eno v Ajdovščini, Celju, Cerknici, 

Črnomlju, Dravogradu, Gornji Radgoni, Hočah pri Mariboru, Ilirski Bistrici, Izoli, na 

Jesenicah, v Kočevju, Kopru, Krškem, Lenartu v Slovenskih Goricah, Lendavi, Lescah, 

Litiji, Ljutomeru, Mozirju, Murski Soboti, Novi Gorici, Ormoţu, na Prevaljah, v Ptuju, 

Radljah ob Dravi, Rogaški Slatini, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Slovenskih 

Konjicah, Šentjurju, Trbovljah in Vrhniki.  
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Tabela 6.6 Predstavitev podjetja Lidl 

Tipi maloprodajnih enot diskontne prodajalne 

Število maloprodajnih enot v Sloveniji 

(september 2008) 
27 diskontnih prodajaln 

Trţenjska strategija -biti cenejši od konkurence, 

-ugodna akcijska ponudba, s katero privabljajo 

kupce v prodajalne, 

-ponudba izdelkov ekskluzivnih lastnih blagovnih 

znamk (manjši deleţ celotnega sortimana kot pri 

Hoferju) 

Število zaposlenih 694 

Nemški diskontni trgovec je na slovenski trg vstopil konec marca 2007 z odprtjem 

15 prodajaln. Trenutno imajo v Sloveniji 27 prodajaln: tri v Mariboru, po dve v 

Ljubljani, Celju in Kranju ter po eno v Ajdovščini, Breţicah, Domţalah, Gornji 

Radgoni, Jesenicah, Kamniku, Kočevju, Kopru, Krškem, Lendavi, Ljutomeru, Murski 

Soboti, Postojni, Ravnah na Koroškem, Slovenj Gradcu, Slovenskih Konjicah, Šentjurju 

in Velenju. 

Tabela 6.7 Pregled poslovalnic po prodajnih formatih za preučevana podjetja 

 2005 2006 2007 

SKUPINA MERCATOR Št. prodajaln Št. prodajaln Št. prodajaln 

Hipermarketi 30 39 45 

Supermarketi 118 156 180 

Superete 333 362 370 

Sosedske prodajalne 153 113 120 

Cash & Carry 10 9 11 

Hura! Diskonti 12 14 16 

Tehnika 130 140 129 

Tekstil 156 147 148 

Intersport 39 45 55 

Gostinstvo 70 60 57 

Franšizne prodajalne 165 224 244 

Skupaj 1.216 1.309 1.375 

SKUPINA SPAR Št. prodajaln Št. prodajaln Št. prodajaln 

Magamarket 7 9 11 

Hipermarket 28 31 36 

Supermarket 23 25 26 

Skupaj 58 65 73 

SKUPINA ENGROTUŠ Št. prodajaln Št. prodajaln Št. prodajaln 

Market 38 41 42 

Supermarket 24 36 49 

Franšizne prodajalne 131 137 119 
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Tabela 6.7 Nadaljevanje 

Cash & Carry 6 6 6 

Gostinstvo 13 5 12 

Drogerije 2 34 34 

Bencinski servisi 5 8 11 

Skupaj 219 267 273 

LECLERC Št. prodajaln Št. prodajaln Št. prodajaln 

Hipermarket  1 1 2 

Skupaj 1 1 2 

HOFER Št. prodajaln Št. prodajaln Št. prodajaln 

Diskontne prodajalne  34 41 

Skupaj  34 41 

LIDL Št. prodajaln Št. prodajaln Št. prodajaln 

Diskontne prodajalne  20 27 

Skupaj  20 27 

Iz tabele 6.7 je razvidno, da so vsa podjetja povečevala število prodajaln, najbolj pa 

se je povečalo število hipermarketov in supermarketov. 

Pregled tržnega deleža 

V tabeli 6.8 je razvidno gibanje trţnega deleţa trgovskih podjetij v Sloveniji. Po 

podatkih druţbe Planet Retail je po trţnem deleţu vodilni trgovec Mercator, drugi je 

Spar in tretji Engrotuš. Trije vodilni trgovci skupaj predstavljajo 63,3 % trţni deleţ. Prvi 

med tujimi diskontnimi verigami je na slovenski trg vstopil Eurospin, preko povezave z 

Ero, s katero sta ustanovila skupno podjetje Eurospin Eko. V letu 2005 je vstopil še 

Hofer in v letu 2007 še Lidl. V Sloveniji imajo diskontni trgovci še relativno majhen 

trţni deleţ, za katerega pa se predvideva, da se bo, ob uspešni strategiji tujih diskontnih 

trgovcev, ki imajo v Sloveniji večino diskontnih prodajaln, povečeval, saj raziskava, ki 

jo izvaja Nilsen kaţe, da se je pogostost obiskovanja diskontnih prodajaln v letu 2007 

povečala. 

Tabela 6.8 Primerjava trţnega deleţa v Sloveniji 

Trgovsko podjetje 2003 2004 2005 2006 2007 

Mercator 42,2 % 41 % 39,1 % 39,6 % 36 % 

 Engrotuš 10,3 % 18,4 % 12,0 % 12,2 % 12,2 % 

Skupina Spar 21,3 % 19,6 % 15,6 % 15,5 % 15,1 % 

Leclerc 1,8 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 

Hofer   0,3 % 3,3 % 4,9 % 

Lidl     2,8 % 

Z prihodom tujih diskontarjev v Slovenijo, se je trţni deleţ treh vodilnih trgovcev v Sloveniji 

zmanjšal. 

Vir: Planet Retail 2008. 
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Za primerjavo trţnega deleţa na tujih trgih sem vzela samo Skupino Mercator, ker 

za Skupino Engrotuš podatki niso razpoloţljivi. 

Tabela 6.9 Primerjava trţnega deleţa na tujih trgih 

Skupina 

Mercator 

Trţni deleţ na tujih trgih 

2003 2004 2005 2006 2007 

Hrvaška 2,1 % 2,1 % 2,5 % 4,1 % 6 % 

Bosna in 

Hercegovina 

1 % 2 % 1,6 % 2 % 2 % 

Srbija 1 % 1 % 0,4 % 8 % 8 % 

Skupina Mercator je v preučevanem obdobju iz leto v leto povečevala trţne deleţe na tujih 

trgih, kar je vplivalo na to, da so se kljub zmanjšanju trţnega deleţa v Sloveniji povečevali čisti 

prihodki. Predvsem je opazna rast v letu 2006 na srbskem in 2007 na hrvaškem trgu. 

Število zaposlenih 

Z odpiranjem novih maloprodajnih enot v Sloveniji in širitvijo na tuje trge sta obe 

podjetji iz leta v leto povečevala število zaposlenih. 

Tabela 6.10 Gibanje zaposlenih po letih 

Skupina Mercator 2003 2004 2005 2006 2007 

Slovenija 12.177 13.194 12.781 12.957 13.219 

Hrvaška 1.281 1.516 2.520 2.484 3.363 

Bosna in 

Hercegovina 

262 480 506 596 702 

Srbija 357 374 565 2812 3.320 

Črna Gora     289 

Z vstopom na tuje trge in povečevanjem trţnega deleţa raste tudi število zaposlenih, ki je 

najbolj očitno v letih 2005, 2006  in 2007, predvsem v Hrvaški in Srbiji. 

Skupina Engrotuš 2.165 3.519 3.271 3.540 3.515 

Tuji trgi 84 92 64 165 298 

Pri skupini Engrotuš je v letu 2004 velik porast zaposlenih, saj je podjetje v tem letu prevzelo 

druţbo Vele, v zadnjih dveh letih pa se je povečalo število zaposlenih v tujini. 

Skupina Spar 2.178 2.530 2.969 3.426 3.905 

Leclerc 245 250 255 260 458 

Hofer    218 286 

Lidl    278 694 

Tudi v ostalih trgovskih podjetjih je zaznati rast zaposlenih. 
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6.3 Gibanje kazalnikov uspešnosti poslovanja preučevanih podjetij  z 

širitvijo na tuje trge 

Pri preučevanju gibanja kazalnikov je potrebno upoštevati tudi specifičnosti 

posameznih podjetij, ki iz številk niso razvidne. Kot pomembni dejavnik, ki ga je treba 

upoštevati pri primerjavi kazalnikov podjetja Spar je, da je Skupina Spar hčerinsko 

podjetje mednarodnega podjetja. V takšnih primerih so lahko, zaradi politike podjetja in 

specifičnosti okolja posamezne drţave, podatki s pomočjo določenih instrumentov, kot 

so transferne cene, tudi zamegljeni ali prilagojeni in tako posledično teţje primerljivi.  

Skupino Spar ne moremo primerjati v celoti s Skupino Mercator in Skupino 

Engrotuš, ker na gibanje kazalnikov omenjenih podjetij vpliva tudi širitev na tuje trge. 

Čisti prihodki iz prodaje in produktivnost 

Čisti prihodki iz prodaje so prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala ter 

prihodki od opravljenih storitev na domačem in tujem trgu. So prodajna vrednost 

prodanih količin, zmanjšana za vse popuste. 

Tabela 6.11 Primerjava čistih prihodkov iz prodaje in produktivnosti 

 Čisti prihodki iz prodaje v tisoč EUR 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 1.418.369 1.578.073 1.748.736 2.064.918 2.445.258 

Skupina Engrotuš 464.116 509.951 513.618 557.898 601.902 

Skupina Spar 372.569 408.490 469.525 533.904 603.018 

Največ čistih prihodkov ustvari skupina Mercator, ki ima tudi največji trţni deleţ v Sloveniji in 

se iz leto v leto povečuje predvsem zaradi povečevanja števila prodajaln na tujih trgih, medtem 

ko sta ostali primerljivi skupini predvsem v zadnjih dveh letih ustvarili pribliţno enako 

vrednost. Rast čistih prihodkov  skupine Mercator glede na leto 2003 je z indexom 172. 

Primerjava 

produktivnosti 

Prihodki na zaposlenega iz ur v tisoč EUR 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 107 110 116 121 128 

Skupina Engrotuš 128 125 147 161 162 

Skupina Spar 171 161 176 173 177 

Največ prihodkov na zaposlenega ustvari skupina Spar, ki se med leti bistveno ne spreminja, 

najbolj pa zaostaja skupina Mercator, vendar vrednost kazalnika iz leta v leto narašča, kar 

izhaja tudi iz optimizacije poslovnih procesov, ki se odvijajo v skupini. Tudi skupina Engrotuš 

v zadnjih letih povečuje vrednost kazalnika.  
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Tabela 6.11 Nadaljevanje 

Primerjava 

produktivnosti 

Dodana vrednost na zaposlenega v tisoč EUR 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 22,9 23,0 22,5 22,0 22,9 

Skupina Engrotuš 21,0 21,4 22,4 20,6 19,9 

Skupina Spar 24,1 23,6 25,6 24,9 26,6 

Glede ustvarjene dodane vrednosti na zaposlenega so skupine med sabo primerljive in se v 

preučevanem obdobju bistveno ne spreminjajo. 

 

Skupina 

Mercator 

Deleţ čistih prihodkov po tujih trgih 

2003 2004 2005 2006 2007 

Slovenija 86,7 % 86,7 % 83,7 % 78,4 % 70 % 

Hrvaška  8,2 % 10,9 % 12,7 % 13 % 

Bosna in 

Hercegovina 

 2,8 % 2,6 % 2,7 % 3 % 

Srbija  2,3 % 2,8 % 6,2 % 14 % 

V skupini Mercator je razvidno, kako se povečuje deleţ prihodkov iz leto v leto na tujih trgih, 

predvsem je ta deleţ velik na Hrvaškem in v Srbiji. 

Skupina 

Engrotuš 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina  92,7 85,3 86,5 93,4 96,5 

Engrotuš 7,3 14,7 13,5 6,6 3,5 

Podatke za deleţ čistih prihodkov na tujih trgih za preučevana leta za Engrotuš nisem uspela 

pridobiti. Prikazano je razmerje med skupino in Engrotušom. Iz letnega poročila za leto 2007 

pa je razvidno, da je ta deleţ 2 %. 

Kazalniki dobičkonosnosti 

Pri kazalcih dobičkonosnosti opazujemo dobičkonosnost kapitala ali sredstev. 

Pomembni so za lastnike oziroma investitorje, ki jih zanima, ali podjetje na dolgi rok 

ustvarja dobiček in kako velik je ta dobiček. V tabeli so prikazani kazalniki, 

dobičkonosnost prihodkov, dobičkonosnost kapitala in dobičkonosnost sredstev. 
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Tabela 6.12 Gibanje kazalnikov dobičkonosnosti 

Primerjava 

dobičkonosnosti 

Čista dobičkonosnost prihodkov 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 1,8 % 1,8 % 1,3 % 0,9 % 1,8 % 

Skupina Engrotuš 2,3 % 3,0 % 2,9 % 1,2 % 1,6 % 

Skupina Spar 2,8 % 2,3 % 2,3 % 1,8 % 1,1 % 

Kazalnik pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je bilo ugotovljene na 100 evrov 

doseţenih skupnih prihodkov gospodarske druţbe. Pri presoji tega kazalnika je potrebno 

upoštevati, da je čisti dobiček lahko zmanjšan za znesek izgube iz prejšnjih let, ki povečuje 

skupne odhodke. Gospodarska druţba je poslovno uspešna, če izkazuje čisti dobiček in je 

vrednost tega kazalnika čim večja. Dejavnosti, kjer je obračanje sredstev hitrejše, imajo 

navadno niţjo dobičkonosnost prihodkov in obratno. Kazalnik vpliva na donosnost sredstev in 

kapitala.  

 

Primerjava 

dobičkonosnosti 

Čista dobičkonosnost kapitala 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 7,2 % 7,8 % 4,5 % 3,3 % 6,8 % 

Skupina Engrotuš 14,7 % 25,6 % 27,3 % 10,8 % 18,5 % 

Skupina Spar 53,2 % 22,7 % 33,6 % 21,3 % 13,5 % 

Čista dobičkonosnost kapitala je s stališča lastnikov gospodarske druţbe najpomembnejši in 

eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti. Kazalnik pojasnjuje, kako 

uspešno upravlja poslovodstvo s premoţenjem lastnikov. Pokaţe, koliko čistega dobička je 

gospodarska druţba dosegla na vsakih 100 evrov vloţenega kapitala. Gospodarska druţba je 

poslovno uspešna, če je vrednost tega kazalnika čim večja. Vendar pa višja vrednost kazalnika 

lahko pomeni tudi večja tveganja na račun velikega zadolţevanja gospodarske druţbe. Čista 

donosnost kapitala je namreč odvisna od sestave virov financiranja sredstev. 

 

Primerjava 

dobičkonosnosti 

Čista dobičkonosnost sredstev 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 7,3 % 6,8 % 4,9 % 3,9 % 5,6 % 

Skupina Engrotuš 11,9 % 11,9 % 6,6 % 4,8 % 6,4 % 

Skupina Spar 11,9 % 11,9 % 11,0 % 9,5 % 8,4 % 

Kazalnik kaţe, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju sredstev. Kaţe koliko čistega 

dobička oziroma čiste izgube je gospodarska druţba ugotovila na vsakih 100 evrov obstoječih 

sredstev ne glede na to, kako so financirani. Gospodarska druţba posluje uspešneje, če je 

vrednost tega kazalnika čim večja. 

Primerjava kazalnikov dobičkonosnosti prihodkov, kapitala in sredstev kaţe predvsem na niţje 

doseţene vrednosti kazalnika dobičkonosnosti kapitala v Skupini Mercator glede na ostale 

primerjane trgovce, kar je predvsem posledica različnega deleţa lastniškega kapitala v strukturi 

virov financiranja ter razlike politike financiranja. 
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Stroškovna učinkovitost 

Tabela 6.13 Primerjava stroškovne učinkovitosti 

Primerjava 

stroškovne 

učinkovitosti 

Stroški dela na zaposlenega v tisoč EUR 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 14,6 15,1 15,2 14,8 14,4 

Skupina Engrotuš 11,4 11,0 13,0 13,6 13,4 

Skupina Spar 11,8 12,3 14,0 14,1 15,4 

Po kazalniku stroškov dela na zaposlenega je razvidno, da so podjetja v zadnjih dveh letih med 

sabo primerljiva, pri čemer Skupina Mercator v povprečju izboljšuje gibanje stroška dela na 

zaposlenega, ostali primerjani trgovski skupini pa izkazujeta poslabšanje kazalnika v 

opazovanem obdobju.  

 

Primerjava 

stroškovne 

učinkovitosti 

Deleţ stroškov dela v dodani vrednosti 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 63,7 % 65,7 % 67,3 % 67,3 % 62,9 % 

Skupina Engrotuš 54,2 % 51,6 % 58,1 % 65,9 % 69,8 % 

Skupina Spar 49,2 % 52,4 % 54,7 % 56,8 % 57,9 % 

Največji deleţ stroškov dela v dodani vrednosti ima skupina Mercator, vendar se vrednost 

kazalnika izboljšuje in pribliţuje primerljivimi skupinami.  

 

Primerjava 

stroškovne 

učinkovitosti 

Deleţ stroškov brez amortizacije v čistih prihodkih 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 19,9 % 20,8 % 22,1 % 21,9 % 20,6 % 

Skupina Engrotuš 14,7 % 13,5 % 15,8 % 16,4 % 18,0 % 

Skupina Spar 19,2 % 18,2 % 19,1 % 19,9 % 21,5 % 

Tudi ta kazalnik izkazuje deleţ, ki je največji v skupini Mercator vendar se je v letu 2007 glede 

na predhodno leto izboljšal. 

 

Primerjava 

stroškovne 

učinkovitosti 

Deleţ  čistih prihodkov na strošek dela 

2003 2004 2005 2006 2007 

Skupina Mercator 7,3 % 7,2 % 7,6 % 8,2 % 8,9 % 

Skupina Engrotuš 14,4 % 13,1 % 11,3 % 11,9 % 12,1 % 

Skupina Spar 11,3 % 11,3 % 12,6 % 12,2 % 11,5 % 

Skupina Mercator ustvarja v preučevanem obdobju niţje vrednosti kazalnika čistih prihodkov 

na stroške dela v primerjavi z  ostalimi primerjanimi trgovskimi skupinami vendar rast stroškov 

dela v skupini Mercator v opazovanem obdobju v povprečju zaostaja za rastjo čistih prihodkov. 
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6.4 Testiranje hipotez 

Hipoteza je podmena, domneva, znanstvena zamisel, še ne dokazana zgolj verjetna 

znanstvena trditev ali teza, ki se skuša dokazati z opazovanjem, razmišljanjem ali 

eksperimentiranjem (Tevzes 2002, 461). Postavljena je na osnovi razpoloţljivih virov. 

Temeljna teza, ki sem jo obdelovala in testirala v magistrski nalogi je, da je za 

trgovska podjetja, ki poslujejo na slovenskem trgu za razliko od splošnega prepričanja, 

da se glavnina konkurenčne bitke pri maloprodajnih trgovcih odvija na področju cen in 

prodajnih pogojev, za končno konkurenčnost in uspešnost druţbe ključnega pomena 

internacionalizacija. Temeljno tezo sem testirala s pomočjo treh hipotez.  

Prva hipoteza: Trgovska podjetja samo z povečanjem števila maloprodajnih enot in 

spreminjanjem prodajnih formatov ne morejo povečati tržnega deleža. 

Kot je navedeno v teoretičnem delu poglavja 3.2 in 3.3, bodo na razvoj trgovinske 

dejavnosti še naprej vplivale nove tehnologije, pričakovati je, da se bo okrepila moč 

proizvajalcev močnih blagovnih znamk. Na področju prodajnih formatov se pričakuje 

ohranjanje velikih nakupovalnih centrov, ki naj bi se razvijali vedno bolj v smer zabave 

ter manjših formatov v obliki priročnih trgovin s pravim asortimentom na pravem mestu 

in specializiranih trgovin. Pri specializiranih trgovinah bo poudarjena storitev in odnos 

do strank. Pričakovati je tudi, da se bosta še naprej krepila pomen diskontov ter spletne 

prodaje, vendar ta ne  bo nadomestila klasičnih prodajaln. 

Teoretična izhodišča navajajo, da je v zadnjih desetletjih  trgovina na drobno uspela 

razviti vrsto različnih in inovativnih oblik maloprodajnih objektov. Trgovina na drobno 

se pojavlja tudi brez prodajaln v oblikah kataloške prodaje, prodaje preko avtomatov, 

pojavljajo pa se tudi nove oblike prodaje, kot sta prodaja preko televizije in virtualna 

prodaja (Cox in Brittain 2000, Gabrijan 2000, Kent in Omar 2003, Levy in Weitz 2004 

in Potočnik 2001). 

Na osnovi pridobljenih podatkov preučevanih v poglavju 6.2, ki so razvidni v tabeli 

6.7, je mogoče ugotoviti, da se število prodajaln v trgovskih podjetjih iz leto v leto 

povečuje. Tako se je v skupini Mercator od leta 2005 do leta 2007 število prodajaln 

povečalo za 159 (največ, 79 franšiznih prodajaln, sledijo supermarketi, 62), v skupini 

Spar za 15 (največ, 8 hipermarketi), v skupini Engrotuš za 54 (največ, 25 

supermarketov), Leclerc je povečal le za eno prodajalno, močno pa je poraslo število 

diskontnih prodajaln in sicer Hofer je v letih 2006 in 2007 odprl kar 41 novi prodajaln, 

Lidl pa 27. Kljub temu pa trţni deleţ v preučevanem obdobju od leta 2003 do leta 2007 

v Sloveniji pada, kar je razvidno iz tabele 6.8. V skupini Mercator je padec za 6,2 %, 

ravno toliko v skupini Spar, med tem, ko je v skupini Engrotuš zaznati rast za 1,9 %. 

Prav tako rast zaznamo pri diskontnih prodajalcih, vendar je potrebno poudariti, da je 

bilo do sedaj v Sloveniji zelo malo diskontnih prodajaln. Iz vsega navedenega lahko to 

hipotezo potrdimo. 
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Druga hipoteza: Podjetja z internacionalizacijo povečujejo obseg poslovanja. 

V literaturi je navedenih kar nekaj motivov, ki podjetja vzpodbujajo na širitev 

obsega poslovanja preko nacionalnih meja. Ruzzier in Konečnik (2007) navajata, da so 

med pomembnejšimi: zasičenost domačega trga, izboljšanje strateškega poloţaja, ţelje 

po hitrejši rasti, učinkovitejše poslovanje podjetja in še mnogi drugi. Pričakujemo 

lahko, da podjetja, ki ne vstopajo v proces internacionalizacije, ne povečujejo 

učinkovitost poslovanja, izgubljajo pri mednarodni konkurenčnosti in ne dosegajo 

ekonomije obsega, lahko pa zaostanejo tudi tista podjetja, ki so v procesu 

internacionalizacije prepočasna. 

Uspeh organizacije v smislu rasti prihodkov in dobičkonosnosti je končni rezultat 

internacionalizacije. To podjetjem nakazuje ali je internacionalizacija smiselna ali ne.  

Skozi raziskavo je ugotovljeno, da so vsa tri preučevana podjetja (skupina 

Mercator, skupina Engrotuš in skupina Spar) v obdobju raziskave, ki temelji na letih 

2003 do 2007 povečevala čiste prihodke iz prodaje kar je preučevano v poglavju 6.3 in 

je  razvidno iz tabel 6.11 in 6.12. Ker sem uspela pridobiti podatke glede deleţa čistih 

prihodkov na tujih trgih samo za skupino Mercator lahko le za to podjetje trdim, da  s 

širitvijo na tuje trge povečujejo čiste prihodke iz prodaje, tako lahko to hipotezo delno 

potrdimo. 

Tretja hipoteza: Za uspešnost družbe je ključnega pomena internacionalizacija . 

V tretji hipotezi sem predvidela, da je za trgovska podjetja proces 

internacionalizacije skoraj neizogiben. 

Teoretična izhodišča navajajo, da je vzrokov in motivov (Dubrovski 2002; Dunning 

1993; Hollensen 2004), zakaj se podjetja odločajo za internacionalizacijo več, 

razlikujejo pa se od podjetja do podjetja ali celo od izdelka do izdelka, med njimi pa 

zaradi prepletenosti ostrih ločnic ni mogoče postaviti. Motive lahko delimo na 

proaktivne, ti spodbujajo podjetje k spremembi strategije poslovanja po izrabi 

konkurenčnih prednosti ali trţnih priloţnosti in reaktivne, ti motivi silijo podjetje, da se 

prilagaja spremembam v okolju zaradi pritiska in groţenj na domačem in tujih trgih. 

Med proaktivne motive sodita tudi dobiček  in rast podjetja, ter posledično 

maksimiranje  njegove vrednosti.  

Rezultati testiranja hipoteze se skladajo s teoretičnimi izhodišči in rezultati 

preteklih raziskav (Vernon 1993, Dunning 1973, Jelovčan 2009, Ruzzier 2002, Ruzzier 

2005, Ruzzier in Konečnik 2007), ki navajajo, da so ob upoštevanju različnih mer 

uspešnosti, bila bolj uspešna multinacionalna podjetja kot podjetja, ki so delovala samo 

na domačem trgu. Mnogo raziskovalcev je to vodilo do zaključkov, da obstaja pozitivna 

povezava med internacionalizacijo in uspešnostjo podjetja. 
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Pri preučevanju korelacije med kazalniki uspešnosti, ki je prikazana v nadaljevanju,  

sem se osredotočila na primerjavo skupine Mercator, kjer je bila internacionalizacija 

izvedena v največji meri.  

Tabela 6.14 Korelacija med čistimi prihodki in čisto dobičkonosnostjo prihodkov 

Leto 

Čisti 

prihodki iz 

prodaje v tisoč 

EUR 

Čista 

dobičkonosnost 

prihodkov 

Ran

g 

prihodki 

Rang 

dobičkonosnosti di di
2
 

2003 1.418.369 1,80 % 1 4 -3 9 

2004 1.578.073 1,80 % 2 4 -2 4 

2005 1.748.736 1,30 % 3 2 1 1 

2006 2.064.918 0,90 % 4 1 3 9 

2007 2.445.258 1,80 % 5 4 1 1 

Vsot

a          24 

Korelacijski koeficient med čistimi prihodki iz prodaje po letih in čisto 

dobičkonosnostjo prihodkov izračunan po formuli  

sr  = 1 - (6 * ∑ di
2
 / (n (n

2
 – 1))= 1 - (6 * 24 / (5 (5

2
 – 1))= -0,2 

znaša -0,2, kar kaţe na izredno šibko negativno odvisnost med gibanjem čistih 

prihodkov in čisto dobičkonosnostjo prihodkov. Povečanje čistih prihodkov zelo malo 

zniţa čisto dobičkonosnost prihodkov. Praktično lahko zaključimo, da gibanje čistih 

prihodkov skupine Mercator v letih 2003 do 2007 ni vplivalo na čisto dobičkonosnost 

prihodkov. 

Tabela 6.15 Korelacija med čistimi prihodki in dodano vrednostjo na zaposlenega 

Leto 

Čisti 

prihodki iz 

prodaje v tisoč 

EUR 

Dodana 

vrednost na 

zaposlenega 

v tisoč EUR 

Rang 

prihodki 

Rang 

dodane 

vrednosti di di
2
 

2003 1.418.369 22,9 1 3,5 -2,5 6,25 

2004 1.578.073 23 2 5 -3 9 

2005 1.748.736 22,5 3 2 1 1 

2006 2.064.918 22 4 1 3 9 

2007 2.445.258 22,9 5 3,5 1,5 2,25 

Vsota          27,5 

Korelacijski koeficient med čistimi prihodki iz prodaje po letih in dodano 

vrednostjo na zaposlenega  izračunan po formuli  
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sr  = 1 - (6 * ∑ di
2
 / (n (n

2
 – 1))= 1 - (6 * 27,5 / (5 (5

2
 – 1))= -0,375 

znaša -0,375, kar kaţe na šibko negativno odvisnost med gibanjem čistih prihodkov 

in dodano vrednostjo. Iz izračuna lahko zaključimo, da rast čistih prihodkov iz prodaje 

skupine Mercator v letih 2003 do 2007 rahlo zmanjšuje dodano vrednost na zaposlenega 

v istem obdobju.  

Tabela 6.16 Korelacija med stroški dela in dodano vrednostjo na zaposlenega 

Leto 

Stroški 

dela na 

zaposlenega 

v tisoč EUR 

Dodana 

vrednost na 

zaposlenega 

v tisoč EUR 

Rang 

stroški del 

Rang 

dodane 

vrednosti di di
2
 

2003 14,6 22,9 2 3,5 -1,5 2,25 

2004 15,1 23 4 5 -1 1 

2005 15,2 22,5 5 2 3 9 

2006 14,8 22 3 1 2 4 

2007 14,4 22,9 1 3,5 -2,5 6,25 

Vsota          22,5 

Korelacijski koeficient med stroški dela na zaposlenega in dodano vrednostjo na 

zaposlenega izračunan po formuli  

sr  = 1 - (6 * ∑ di
2
 / (n (n

2
 – 1))= 1 - (6 * 22,5 / (5 (5

2
 – 1))= -0,125 

znaša -0,125, kar kaţe na izredno šibko negativno odvisnost med obravnavanima 

kategorijama. Zaključimo lahko, da gibanje stroškov dela na zaposlenega nima vpliva 

na gibanje dodane vrednosti za zaposlenega v skupini Mercator v obdobju 2003 do 

2007.  

Tabela 6.17 Korelacija med čistimi prihodki in čisto dobičkonosnostjo kapitala 

Leto 

Čisti 

prihodki iz 

prodaje v tisoč 

EUR 

Čista 

dobičkonosnost 

kapitala 

Rang 

prihodki 

Rang 

dobičkonosnosti di 

di

2
 

2003 1.418.369 7,20 % 1 4 -3 9 

2004 1.578.073 7,80 % 2 5 -3 9 

2005 1.748.736 4,50 % 3 2 1 1 

2006 2.064.918 3,30 % 4 1 3 9 

2007 2.445.258 6,80 % 5 3 2 4 

Vsota           

3

2 
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Korelacijski koeficient med čistimi prihodki iz prodaje po letih in čisto 

dobičkonosnosti kapitala izračunan po formuli  

sr  = 1 - (6 * ∑ di
2
 / (n (n

2
 – 1))= 1 - (6 * 32 / (5 (5

2
 – 1))=-0,6 

znaša -0,6, kar kaţe na negativno odvisnost med gibanjem čistih prihodkov iz 

prodaje in čisto dobičkonosnostjo kapitala. Iz izračunanega kazalca sledi, da je rast 

čistih prihodkov iz prodaja v letih 2003 do 2007 zniţevala čisto dobičkonosnost 

kapitala, vendar pa je viden trend zmerne rasti čiste dobičkonosnosti kapitala, ki je v 

letu 2007 znašal 6,8 %, kar kaţe na uspešno delo poslovodstva pri upravljanju s 

premoţenjem lastnikov podjetja.  

Tabela 6.18 Korelacija med čistimi prihodki in čistim poslovnim izidom 

Leto 

Čisti 

prihodki iz 

prodaje v 

tisoč EUR 

Čisti 

poslovni izid 

Rang 

prihodki 

Rang 

celotni 

dobiček di 

di

2
 

2003 1.418.36

9 

24.614.38

4 1 2 -1 1 

2004 1.578.07

3 

27.807.02

3 2 3 -1 1 

2005 1.748.73

6 

23.224.31

9 3 1 2 4 

2006 2.064.91

8 

30.169.00

0 4 4 0 0 

2007 2.445.25

8 

43.814.00

0 5 5 -1 1 

Vsota           7 

Korelacijski koeficient med čistimi prihodki iz prodaje po letih in čistim poslovnim 

izidom izračunan po formuli  

sr  = 1 - (6 * ∑ di
2
 / (n (n

2
 – 1))= 1 - (6 * 8 / (6 (6

2
 – 1))= 0,7 

znaša 0,7, kar kaţe na visoko pozitivno odvisnost med gibanjem prihodkov iz 

prodaje in  čistim dobičkom. Z internacionalizacijo se je začela tako rast prihodkov kot 

rast dobička. Premo sorazmerno gibanje obeh kategorij kaţe na dejstvo, da sta se razlika 

v ceni in/ali stroški gibali v okviru enakih velikosti, kot je to veljajo za slovenski trg. Če 

izhajamo iz realne predpostavke, da so pri vstopu na tuje trge začetni vstopni stroški 

nekoliko večji, kot v nadaljnjih letih poslovanja, potem lahko trdimo, da se je nekoliko 

povečala razlika v ceni. Zaradi večje nabave pri posameznih dobaviteljih, so se povečali 

realizirani tako imenovani superrabati, ki so obračunani po progresivni lestvici, odvisno 

od realizacije v proučevanem obdobju.  
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Internacionalizacija, ki se odraţa v povečevanju prihodkov od prodaje, je 

poslabševala ostale kategorije (dobičkonosnost kapitala, sredstev, dodano vrednost na 

zaposlenega). 

Iz tega lahko sklepamo, da druţbe na tujih trgih še ne dajejo ţelenih rezultatov, kar 

je razumljivo, saj so potrebna začetna vlaganja tako v sredstva kot zaposlene. Iz tabele 

6.11 pa je razvidno, da deleţ čistih prihodkov na tujih trgih narašča, tako da podjetje 

lahko pričakuje izboljšanje poslovanja. 

Raziskava, ki sem jo opravila na primeru skupine Mercator, je pokazala, da je  

internacionalizacija, ki se odraţa v povečevanju prihodkov od prodaje, poslabševala 

ostale kategorije (dobičkonosnost kapitala, sredstev, dodano vrednost na zaposlenega). 

Internacionalizacija je ključna razvojna usmeritev, ki pa učinkov ne prinaša na kratek 

rok, kar je razvidno iz raziskave. Pričakovati je, da bo zaradi pozitivnega odnosa z 

obsegom dobička, ki se kaţe v pozitivni korelaciji, prinesla ugodne kazalnike na daljši 

rok. Zato internacionalizacijo ni mogoče presojati statično, kakor tudi ne v krajšem 

časovnem obdobju. Cene prinesejo sicer koristi na kratki rok, vendar ne zagotavljajo 

nadaljnjega preţivetja trgovskih podjetij. 

Iz tega lahko sklepamo, da druţbe na tujih trgih še ne dajejo ţelenih rezultatov, kar 

je razumljivo, saj so potrebna začetna vlaganja tako v sredstva kot zaposlene. Iz 

rezultatov raziskave pa je razvidno, da deleţ čistih prihodkov na tujih trgih narašča, tako 

da podjetje lahko pričakuje izboljšanje poslovanja. Iz navedenega lahko tretjo hipotezo 

deloma potrdimo. 

Poudariti je potrebno, da je bilo v raziskavo vključeno le eno trgovsko podjetje,  

zato je teţko sklepati in podati dokončno oceno. Prav tako je treba upoštevati, da niso 

bili obravnavani in raziskani vsi dejavniki uspešnosti, saj je bil omejen dostop do 

podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost podjetij.  

6.4.1 Ugotovitve in predlogi 

Pri širitvi na tuje trge morajo podjetja upoštevati tako prednosti in slabosti ter 

priloţnosti in nevarnosti. 

Glede na to, da so strateške usmeritve skupine Mercator postati vodilni trgovec na 

sosednjih trgih jugovzhodne Evrope, bi podjetje moralo intenzivno nadaljevati s širitvijo 

prodajne mreţe, s strateškimi povezavami in organsko rastjo in si s tem zagotoviti rast 

trţnega deleţa na tujih trgih. Prav tako bi podjetje moralo čim prej vstopiti oziroma si 

zagotoviti moţnost vstopa na druge trge jugovzhodne Evrope, kjer obstaja potencial ter 

postati eden od vodilnih trgovcev v market programu. To lahko uresniči z nakupi in 

najemi privlačnih lokacij, razvojem maloprodajne mreţe in strateškimi povezavami. 

Eden izmed izzivov je vstop v Bolgarijo. Vstop Bolgarije v Evropsko unijo v letu 2007 

prinaša nove investicijske priloţnosti za številna tuja podjetja. Pričakuje se, da se bodo z 

ukrepi za pribliţevanje Bolgarije mednarodnim standardom reševali problemi 
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brezposelnosti in posledično s tem izboljšanje standarda prebivalstva ter povečanje 

kupne moči, kar bi na dolgi rok vplivalo na povečanje maloprodajnega prometa. 

Skupina Mercator načrtuje začetek poslovanja prvega hipermarketa na trgu Bolgarije 

konec leta 2009.  

Tudi skupina Engrotuš ima še veliko priloţnosti za povečevanje ekonomije obsega 

z vstopom na tuje trge. Podjetje mora zagotavljati nadaljnjo rast v okoljih, kjer je to 

omogočeno. Tudi v letu 2008 so nadaljevali z internacionalizacijo, saj so vstopili na 

nova trga in sicer v Makedonijo in odprli prvi supermarket v Srbiji.  

Obe podjetji morata internacionalizaciji nameniti posebno pozornost, saj gre za 

razvojni potencial na trgih, kjer podjetja lahko povečajo svoje poslovne aktivnosti, 

obenem pa s širjenjem povečujejo ekonomijo obsega in implementacijo konkurenčnih 

prednosti v prakso.  
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7 ZAKLJUČEK  

7.1 Zaključek naloge  

Namen magistrske naloge je bil proučiti in predlagati kombinacijo usklajenih 

sodobnih procesov, ki bodo vplivali na poslovno učinkovitost poslovanja in doseganje 

konkurenčne prednosti na konsolidiranem trgu maloprodaje. V magistrski nalogi sem 

preučevala avtorje, ki raziskujejo procese pomembne za uspešnost trgovskih podjetij, v 

empiričnem delu pa, kako procesi vplivajo na uspešnost trgovskega podjetja. 

Iz preučevane literature je razvidno, da podjetja na poti do učinkovitega in 

uspešnega poslovanja slej ko prej spoznajo, da si morajo ustvariti konkurenčno 

prednost, ki temelji na ustrezni odzivnosti na zahteve trga. Vendar ne za vsako ceno, 

temveč premišljeno in preračunano, ob čim niţjih stroških. Uspešna podjetja morajo 

neprestano loviti korak pred drugimi, saj na trgu zmaga (proda) samo najboljši. 

Neprestano morajo biti na preţi za notranjimi prednostmi in zunanjimi priloţnostmi. V 

slovenski trgovski branţi je konkurenčni boj še posebej hud, po eni strani zaradi 

utrjevanja poloţaja domačih trgovskih podjetij (trţnega deleţa), po drugi strani pa 

zaradi prihoda tujih, predvsem nizkocenovnih – diskontnih trgovskih verig.  

Pogoji poslovanja bodo v prihodnje za trgovska podjetja zelo zahtevna. Nihče ne 

more zanesljivo povedati, kako se bodo razvijale gospodarske razmere v regiji, 

predvsem kot posledica nadaljnjih učinkov globalne finančne krize, upada gospodarske 

aktivnosti in makroekonomske nestabilnosti v regiji. Seveda se morajo podjetja 

zavedati, da so za uspešen nastop na trgu odgovorna sama, zato se morajo prilagajati 

spremembam na trgu in na okoliščine poslovanja ter temu prilagojeno zasnovati ukrepe. 

Tako se morajo ukrepi v trgovskih podjetjih nanašati na prilagoditev ponudbe za 

potrošnike in se s tem prilagoditi vse večji racionalnosti potrošnikov zaradi 

pričakovanega zmanjšanja njihove realne kupne moči, ukrepi pa se morajo nanašati tudi 

na povečanje učinkovitosti delovanja v okviru pričakovanih gospodarskih razmer. 

Skozi preučevano literaturo je bilo ugotovljeno, da razvoj podjetij temelji na 

spreminjanju, če se podjetje ne spreminja, potem se ne more razvijati. Vsa podjetja so 

danes soočena z neusmiljeno konkurenco, ki jih sili tako k ohranjanju konkurenčnega 

načina poslovanja z namenom obdrţati se na trţišču, kot nenehno izboljševati svoje 

poslovne modele s pomočjo prenove poslovnih procesov.  

Trgovska podjetja imajo čedalje manj moţnosti za iskanje priloţnosti v okolju. 

Dobre lokacije so zasedene, višina kupne moči se bistveno ne spreminja, ponudba je v 

veliki meri poenotena, okusi potrošnikov se ne spreminjajo bistveno, kupci so čedalje 

manj zvesti enemu trgovcu in nakupe usmerjajo glede na trenutne marketinške 

aktivnosti. Za zagotavljanje dolgoročnega stabilnega in pozitivnega poslovanja so 

druţbe prisiljene iskati predvsem notranje rezerve. V rastočih in razvijajočih se 
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podjetjih prej ali slej nastopi čas, ko je treba urediti, optimirati in racionalizirati 

poslovanje. 

Razvoj trgovine na drobno temelji na racionalizaciji sedanjega poslovanja, 

pospešenem uvajanju in uporabi sodobnih informacijskih tehnologij ter 

internacionalizaciji poslovanja. Na področju prodajnih formatov se pričakuje ohranjanje 

velikih nakupovalnih centrov, ki naj bi se razvijali vedno bolj v smer zabave ter manjših 

formatov v obliki priročnih trgovin s pravim asortimentom na pravem mestu in 

specializiranih trgovin.  

Empirične ugotovitve izhajajo iz trgovskih podjetij, ki izvajajo proces 

internacionalizacijo. Slovenska trgovska podjetja sta se za internacionalizacijo izbrala 

trge, ki so geografsko, kulturno in poslovno najbliţje domačemu trgu, to pa so drţave v 

okviru ozemlja nekdanje Jugoslavije, ki jih povezujejo  podobne kulturološke, jezikovne 

in poslovne značilnosti in omogočajo podjetjem, ki nanjo prodirajo, oblikovati skupno 

strategijo vstopa, ki pa se v  izvedbi in posebnostih razlikuje od trga do trga. Tudi v 

poslovni praksi se je izkazalo, da največje trgovske korporacije zelo previdno vstopajo 

na nove trge (Levy in Weitz 2004). Podjetje Mercator je ţe vstopilo na trg Bolgarije, 

kjer je odprl prvi hipermarket, namerava pa tudi vstopiti na trg Romunije. Skupina 

Mercator je za širjenje poslovanja na tuje trge izbrala kombinacijo dveh vrst strategij 

vstopa: neposredni vstop v obliki investicij v nove trgovinske objekte in razne oblike 

strateških povezav in prevzemov, v katerih prevladuje pravilo večinskega lastništva.  

7.2 Predlog kombinacije sodobnih procesov 

Slovenska trgovina je v obdobju velikih sprememb, ki so na eni strani pogojene z 

dogajanji v zunanjem okolju kot so: prevzemi, konkurenca, vedno bolj zahtevni kupci in 

na drugi strani dogajanja v notranjem okolju. Nerealno je pričakovati, da bo z 

obstoječimi procesi in z obstoječim načinom dela ter razmišljanja obvladovala nove 

zahteve trga. Prav tako ni moţno pričakovati, da so sedanji procesi ustrezni za globalno 

konkurenco, saj bi bil s tem ogroţen nadaljnji razvoj trgovskih podjetij. Skozi raziskavo 

je ugotovljeno, da obravnavani procesi pripomorejo k doseganju večje učinkovitosti 

poslovanja.  

Prvi preučevani proces v magistrski nalogi je proces upravljanja z blagovnimi 

skupinami, s katerim podjetje identificira ţelje, pričakovanja ter zahteve kupcev, s 

ciljem maksimiziranja svoje poslovne uspešnosti. Proces upravljanja z blagovnimi 

skupinami je v osnovi proces upravljanja blagovnih skupin kot strateških poslovnih 

enot, ki na operativni ravni običajno predvideva tudi sodelovanje trgovca z izbranimi 

dobavitelji, s katerimi je potrebno vzpostaviti odnos trajnega partnerstva in sodelovanja, 

ki temelji na medsebojnem zaupanju. Zadovoljiti ţelje bolje, hitreje in z manj stroški, je 

moţno doseči le s tesnim sodelovanjem trgovca in proizvajalca oziroma dobavitelja. 

Danes je trg izredno konkurenčen, zato se morajo trţno naravnana podjetja zavedati 
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svoje kakovosti in upoštevati glavne determinante kupčevega zadovoljstva. Cilj podjetja 

Mercator, kot največjega ţivilskega trgovca na slovenskem trgu, ki je doţivel veliko rast 

in razvoj, je svojim potrošnikom ponuditi najboljše za njihov denar. Ravno to je razlog, 

da v svoji poslovni politiki opredeli različne vloge svojim blagovnim skupinam. Prav 

tako obravnavani proces upravljanje z blagovnimi skupinami po ugotovitvah skozi 

raziskavo privede do povečanja prodaje in poslovne učinkovitosti posamezne blagovne 

skupine.  

Drugi proces, za katerega je raziskava pokazala, da je pomemben, je proces 

trenerska mreţa, saj je za vsako trgovsko podjetje, ki se ţeli vključiti ali obdrţati na 

konkurenčnem nacionalnem ali mednarodnem trgu, odločilnega pomena kakovost 

storitev. Kakovost storitev se ne izboljša sama od sebe, zato je potrebno veliko 

sistematičnih naporov, da se stimulira kakovost poslovanja. Zaradi spreminjanja vrednot 

odjemalcev, njihove vse večje ozaveščenosti, narašča pomen kakovosti storitev. Proces 

trenerske mreţe povečuje strokovnost zaposlenih, ki posledično vpliva tudi na 

povečanje prodaje. Podjetje lahko doseţe uspeh samo, če na trgu ponudi kakovostno 

storitev, ki je razlika med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zazna 

porabnik. Med izvajalcem in porabnikom storitev se postopoma razvije poseben odnos, 

ki lahko obe strani zbliţuje in ustvarja trajno pozitivno razmerje, ali pa gre le za 

enkratno (ne) zadovoljstvo (Potočnik 2005, 433). Proces, ki omogoča, da se na hiter in 

fleksibilen način usposobi zaposlene, da izvajajo kakovostno storitev, je tudi proces 

trenerska mreţa. Iz raziskave je razvidno, da je trgovsko podjetje Mercator v 

preučevanem obdobju izboljšalo rezultate na blagovni skupini kruha in pekovskega 

peciva, kar kaţe na smiselnost širitve trenerske mreţe na tuje trge. 

Tretji, na podlagi pregledane teorije in na podlagi empirične raziskave ter 

predhodnih raziskovanj različnih avtorjev, najpomembnejši proces, je proces 

internacionalizacije. Z internacionalizacijo podjetja povečujejo ekonomijo obsega, ki 

dolgoročno vpliva tudi na kazalnike stroškovne učinkovitosti.   

Glede na ugotovitve skozi raziskavo menim, da bi s kombinacijo navedenih 

procesov, ki so obravnavani v nalogi, podjetja lahko kljub teţkim gospodarskim 

razmeram dosegala zastavljene cilje ter konkurenčne prednosti na konsolidiranem trgu 

maloprodaje. 

7.3 Možna področja raziskovanja 

V nalogi obravnavana tema daje vrsto moţnosti za nadaljnja raziskovanja. Glede na 

to, da internacionalizacija še ni dala ţelenih rezultatov, bi bilo smiselno raziskati, kako 

bo nadaljnja širitev na tuje trge vplivala na poslovno učinkovitost podjetij.    

Procesa upravljanje z blagovnimi skupinami, še posebej pa proces trenerske mreţe 

sta nova procesa v trgovskem podjetju, zato bo zelo zanimiva raziskava širitve procesov 

tako na trgu Slovenije kot na tujih trgih. 



Zaključek 

138 

7.4 Prispevek k znanosti in stroki  

Koristi naloge s teoretičnega vidika 

Naloga obravnava procese, ki so pomembni tako za razvoj trgovskih podjetij kot 

tudi za doseganje njihove konkurenčne prednosti in stroškovne učinkovitosti. Trgovci 

ţelijo obdrţati in pritegniti nove kupce, zato vedno iščejo nove procese v podjetju, ta 

tematika je obravnavana v nalogi. 

Koristi naloge s strokovno aplikativnega vidika (uporaba v praksi) 

Podjetja morajo zaznati svoje priloţnosti, s katerimi bi izboljšali svoje poslovanje 

in temu primerno prilagajati svoje procese. Ena izmed teh priloţnosti je tudi širitev 

maloprodajne mreţe na tujih trgih s strateškimi povezavami in organsko rastjo ter z 

vstopom na nove trge. Podjetja se morajo širiti na nove bliţnje trge, ki še niso zasičeni. 

Ciljni trgi, na katere so usmerjena slovenska trgovska podjetja, so dolgoročno med 

najbolj perspektivnimi trgi, saj bodo zaradi demografskih in ekonomsko razvojnih 

razlogov v srednjeročni prihodnosti najverjetneje beleţila najhitrejšo rast. Kot potencial 

za širitev so poleg trga bivše Jugoslavije primerni razvijajoči se trgi kot sta Romunija in 

Bolgarija, v manjši meri pa zahodna Evropa, kjer so stroški vstopa na  trg visoki in 

konkurenca pa velika. 

Internacionalizacija v trgovini na drobno se je začela dokaj pozno, saj je 

prevladovalo prepričanje, da ni smiselna zaradi prednosti lokalnih konkurentov, zaradi 

razlik nakupnega vedenja porabnikov, operativnih teţav in dostopa do dobaviteljev. Gre 

za nova spoznanja na področju strateškega managementa in managementa 

mednarodnega poslovanja, saj je proces internacionalizacije  ključna razvojna usmeritev 

za vsa trgovska podjetja, ki pa na kratki rok ne prinaša učinkov, zato je potrebno 

kazalnike uspešnosti spremljati in preučevati v daljšem časovnem obdobju.   

Podjetje mora intenzivno nadaljevati s širitvijo procesa upravljanja z blagovnimi 

skupinami s čimprejšnjo širitvijo na tuje trge. Pri tem se je potrebno osredotočiti na 

ciljne blagovne skupine, med katere po analizah gotovo sodijo: kruh in pekovsko 

pecivo, sadje in zelenjava, delikatesa, sveţe meso, ekološki izdelki. Proces upravljanja 

je potrebno razvijati v smeri cenovne konkurenčnosti in percepcije, promocijsko 

politiko ter upravljanja s prodajnim prostorom in prodajnimi formati. Podjetje mora 

postaviti cilje cenovne politike, s katerimi se odziva na negativne ekonomske procese v 

svetu ter na trgih, kjer deluje. Aktivnosti morajo biti usmerjene v to, da si kupci lahko še 

naprej privoščijo kakovostne izdelke po sprejemljivih cenah ter tako ohranijo kakovost 

svojega bivanja. Poleg cen je pomembna tudi percepcija kupcev. V ta namen je 

potrebno izvajati aktivnosti za večjo prepoznavnost izdelkov s cenovno prednostjo na 

prodajnem prostoru. Z izvajanjem navedenih aktivnosti se podjetje lahko kar najbolje 

prilagodi potrebam potrošnikov, da bi čim manj občutili posledice neugodne ekonomske 

situacije.  
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Eden izmed procesov, s katerim lahko podjetje ponudi kakovostno storitev, je tudi 

trenerska mreţa, katere namen je vzpostaviti sistem prenosa znanj v prakso. Trenerska 

mreţa omogoča, da se na hiter in fleksibilen način usposobi zaposlene in se jim na tak 

način zagotovi kompetence, ki jih potrebujejo za samostojno delo na delovnem mestu 

prodajalca. Kljub temu, da v preučevanem podjetju rezultati še niso zadovoljivi pa je 

vidno, da se ocene strokovnosti izboljšujejo, zato predvidevam, da je to pravi način, da 

podjetje ponudi kakovostnejšo  storitev, ki mora biti usmerjena k čim prejšnji širitvi na 

tuje trge. Proces trenerska mreţa je nov proces, s katerim lahko trgovsko podjetje 

povečuje konkurenčnost med primerljivi podjetji in bi s kombinacijo ostalih 

preučevanih procesov doprinesel  k povečanju učinkovitosti trgovskih podjetij. 

V magistrski nalogi sem predlagala kombinacijo procesov internacionalizacije, 

upravljanje z blagovnimi skupinami in trenersko mreţo, ki bi pripomogla trgovskim 

podjetjem pri doseganju konkurenčne prednosti in stroškovne učinkovitosti na 

konsolidiranem trgu maloprodaje, kar je moj prispevek k znanosti in stroki. 
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Olje sonč.sončni cvet 1l stk z12 KOS 
 01#025152 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 133,48 DA Sončnično Sončni 
cvet 

Domače Srednja Povprečna 125 125 122 165 43 15 58 0,00% 77 0,00% 78 0,00% 66 35,20% 24 65 61,54% 

Olje rast.zvezda 5l pet  KOS  01#820568 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 0 DA Rastlinsko Zvezda Domače Zelo velika Povprečna 148 740 772 966 194 97 290 0,20% 56 0,20% 56 0,10% 64 30,10% 76 66 62,50% 

Olje sonč.masl.kronen 0,5l k6 KOS 
 01#118131 

Vigros d.o.o. 01#105378 107,99 DA Sončnično Kronen Tuje Srednja Visoka 41 21 40 55 15 9 23 0,00% 84 0,00% 89 0,00% 79 43,00% 1 67 63,46% 

Olje sonč.bimal 2l pet k6 KOS  01#625595 Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

127 DA Sončnično Bimal Tuje Velika Ekonomična 276 552 462 600 138 51 189 0,10% 64 0,10% 64 0,10% 57 31,50% 69 68 64,42% 

Olje sonč.ex.gea 1l stk k6 KOS  01#725509 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 184,38 DA Sončnično Gea Domače Srednja Visoka 112 112 242 319 78 30 108 0,10% 70 0,10% 71 0,00% 70 33,80% 45 69 65,39% 

Olje buč.fram 0,25l plo. k6 KOS  01#000703 Oljarna fram d.o.o. 01#105334 28,26 DA Bučno- 
solatno 

Fram Domače Majhna Super 
premium 

61 15 171 234 63 19 82 0,10% 74 0,00% 75 0,00% 75 34,90% 33 70 66,35% 

Olje soj.zvezda 1l k6 KOS  01#048649 Tovarna olja gea d.d. 01#105930        54 54 54 73 20 7 26 0,00% 81 0,00% 85 0,00% 76 35,80% 16 71 67,31% 

Olje sonč.floriol 10l k2 KOS  01#639432 Selena d.o.o.        118 1.180 1.103 1.323 220 153 372 0,30% 54 0,30% 52 0,00% 68 28,10% 85 72 68,27% 

Olje solat.agropro 1l pet k6 KOS 
 01#661382 

Jeruzalem ormož sat d.d. 
01#100770 

28 DA Bučno- 
solatno 

Jeruzal
em 

Domače Srednja Visoka 100 100 210 288 78 19 97 0,10% 72 0,10% 72 0,00% 71 33,60% 50 73 69,23% 

Olje solat.fram 1l pet    k6 KOS 01#328864 Oljarna fram d.o.o. 01#105334        188 188 338 432 94 37 131 0,10% 67 0,10% 65 0,10% 60 30,40% 74 74 70,19% 

Olje rast.agragold 5l pet k1 KOS 
 01#324772 

Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

93,83 DA Rastlinsko Agragol
d 

Tuje Zelo velika Ekonomična 167 835 712 839 128 78 206 0,20% 62 0,20% 57 0,10% 62 24,50% 91 75 71,15% 

Olje buč.jeruzalem 0,25l stk k6 KOS 
 01#201488 

Jeruzalem ormož sat d.d. 
01#100770 

54,41 DA Bučno- 
solatno 

Jeruzal
em 

Domače Majhna Super 
premium 

65 16 149 203 55 13 68 0,10% 76 0,00% 77 0,00% 74 33,60% 49 76 72,12% 

Olje oliv.ex.dev.sms 1l stk k6 KOS 
 01#467267 

Sms  d.o.o. 01#147525 124,76 DA Oljčno olje Sms Tuje Srednja Premium 28 28 185 244 59 23 82 0,10% 73 0,10% 74 0,00% 85 33,70% 47 77 73,08% 

Olje oliv.ex.dev.sms 0,75l pikant k6 KOS 
 01#479553 

Sms  d.o.o. 01#147525 49,87 DA Oljčno olje Sms Tuje Srednja Premium 5 4 28 40 12 4 16 0,00% 89 0,00% 93 0,00% 98 39,10% 3 78 74,04% 

Olje buč.fram 1l stk k6 KOS  01#328863 Oljarna fram d.o.o. 01#105334        78 78 574 702 128 63 192 0,10% 63 0,10% 61 0,00% 72 27,30% 88 79 75,00% 

Olje sonč.medit.floriol 1l z oljč.ol.k15 KOS 
 01#732557 

Selena d.o.o. 215,4 DA Sončnično Floriol Tuje Srednja Povprečna 221 221 307 338 31 45 77 0,10% 75 0,10% 69 0,10% 59 22,80% 93 80 75,96% 

Olje oliv.gea tartufi 0,25l k6 KOS 
 01#725512 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 45,13 DA Olja z 
dodatki 

Gea Domače Majhna Premium 6 2 12 17 5 2 6 0,00% 96 0,00% 97 0,00% 95 36,20% 12 81 76,92% 

Olje sez.gea 0,5l stk k6 KOS  01#474277 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 55,75 DA Ostala olja Gea Domače Srednja Premium 12 6 47 61 15 6 21 0,00% 87 0,00% 87 0,00% 90 33,90% 42 82 77,89% 

Olje oliv.ex.zeli.gea 0,25l stk k6 KOS 
 01#474272 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 49,88 DA Oljčno olje Gea Domače Majhna Premium 3 1 5 7 2 1 3 0,00% 99 0,00% 103 0,00% 103 39,10% 2 83 78,85% 

Olje sonč.floriol 5l pet k3 KOS  01#163484 Selena d.o.o.  272,38 DA Sončnično Floriol Tuje Zelo velika Ekonomična 8 40 34 45 11 5 16 0,00% 90 0,00% 91 0,00% 92 34,60% 35 84 79,81% 

Olje oliv.gea čisto 0,5l k6 KOS  01#725510 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 74,74 DA Oljčno olje Gea Domače Srednja Premium 16 8 49 64 15 6 22 0,00% 86 0,00% 86 0,00% 88 33,70% 48 84 79,81% 

Olje oliv.ex.dev.borges0,75l k6 KOS 
01#629372 

Merit international d.o.o. 
01#126575 

82,25 DA Oljčno olje Borges Tuje Srednja Premium 2 2 11 16 5 1 6 0,00% 97 0,00% 99 0,00% 104 36,70% 9 86 81,73% 

Olje rast.ex.gea 1l stk k6 KOS  01#725508 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 142,13 DA Rastlinsko Gea Domače Srednja Visoka 41 41 92 116 25 11 36 0,00% 80 0,00% 81 0,00% 79 31,20% 70 87 82,69% 

Olje oliv.ex.dev.frantoio 1l stk k8 KOS 
 01#187432 

Emona obala d.o.o. 01#104078 0 DA Oljčno olje Carapell
i 

Tuje Srednja Visoka 1 1 5 7 2 1 3 0,00% 100 0,00% 102 0,00% 105 38,40% 4 88 83,65% 

Olje rast.rep.agragold 0,5l pet k6 KOS 
 01#233455 

Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

54,16 DA Ostala olja Agragol
d 

Tuje Srednja Povprečna 74 37 61 79 17 7 24 0,00% 82 0,00% 84 0,00% 73 30,60% 72 88 83,65% 

Olje rast.agragold 1l pet k15 KOS 
 01#324776 

Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

132,85 DA Rastlinsko Agragol
d 

Tuje Srednja Ekonomična 167 167 139 160 21 15 37 0,00% 79 0,00% 79 0,10% 62 22,90% 92 90 85,58% 

Olje soj.zvezda 1l stk z12 KOS  01#002002 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 110,98 DA Ostala olja Zvezda Domače Srednja Ekonomična 24 24 22 29 7 3 10 0,00% 94 0,00% 95 0,00% 86 34,10% 40 91 86,54% 

Olje sonč.zeli.gea 0,25l stk k6 KOS 
 01#474271 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 49,93 DA Sončnično Gea Domače Majhna Premium 3 1 5 7 2 1 2 0,00% 101 0,00% 104 0,00% 102 36,20% 13 92 87,50% 

Olje sonč.bimal 5l pet  KOS  01#625625 Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

148,38 DA Sončnično Bimal Tuje Zelo velika Ekonomična 43 215 176 212 35 19 55 0,00% 78 0,00% 76 0,00% 78 25,80% 90 93 88,46% 



 

 

S
t 

A
rt

ik
e

l 

D
o

b
a

v
 N

a
z
iv

 

L
in

e
a

rn
i 
M

e
te

r 

A
s
o

rt
im

a
n

 

A
tr

ib
u

t1
 

A
tr

ib
u

t2
 

A
tr

ib
u

t3
 

A
tr

ib
u

t4
 

A
tr

ib
u

t5
 

P
 K

o
li

č
in

a
 

P
 N

o
rm

a
li

z
ir

a
n

a
 K

o
li
č

in
a
 

P
 N

a
b

a
v

n
a
 V

re
d

n
o

s
t 

P
 N

e
to

 P
ro

d
a

jn
a

 V
re

d
n

o
s

t 

R
 R

a
z
li

k
a

 V
 C

e
n

i 

P
 B

o
n

it
e

ta
 v

re
d

n
o

s
t 

P
 A

G
M

 (
P

ri
la

g
o

je
n

a
 R

v
C

) 

A
G

M
 d

e
le

ţ
 

A
G

M
 R

a
n

g
 

D
e
le

ţ
 P

ro
d

a
je

 

R
a
n

g
 d

e
le

ţ
a
 p

ro
d

a
je

 

D
e
le

ţ
 K

o
li
č

in
e
 

R
a
n

g
 d

e
le

ţ
a
 k

o
li
č

in
e
 

P
 A

G
M

 %
 

R
a
n

g
 A

G
M

 %
 

R
a
n

g
 o

d
 r

a
n

g
a
 

%
R

e
la

ti
v
n

i 
ra

n
g

 

                          

Olje sonč.floriol 3l k6 KOS  01#116635 Selena d.o.o.               6 18 20 26 6 3 9 0,00% 95 0,00% 96 0,00% 95 34,50% 37 95 90,39% 

Olje buč.jeruzalem 0,75l stk k6 KOS 
 01#025456 

Jeruzalem ormož sat d.d. 
01#100770 

44,35 DA Bučno- 
solatno 

Jeruzal
em 

Domače Srednja Premium 6 5 31 43 11 3 14 0,00% 91 0,00% 92 0,00% 95 33,20% 54 96 91,35% 

Olje sonč.zvezda 5l pet   k1 KOS 
01#302346 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 0 DA Sončnično Zvezda Domače Zelo velika Povprečna 12 60 64 80 16 8 24 0,00% 83 0,00% 82 0,00% 90 30,00% 77 96 91,35% 

Olje rast.sončni cvet 1l pe f6 KOS 
 01#000690 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 30 DA Rastlinsko Sončni 
cvet 

Domače Srednja Povprečna 24 24 27 35 8 3 11 0,00% 93 0,00% 94 0,00% 86 32,50% 63 98 93,27% 

Olje omegol zvijezda 1l pet k15 KOS 
 01#840390 

Zvijezda d.o.o. ljubljana 
01#101561 

137,52 DA Sončnično Zvijezda Tuje Srednja Povprečna 5 5 7 9 2 1 3 0,00% 98 0,00% 100 0,00% 98 33,80% 44 99 94,23% 

Olje sonč.zvijezda 5l pet  KOS  01#840393 Zvijezda d.o.o. ljubljana 
01#101561 

0 DA Sončnično Zvijezda Tuje Zelo velika Ekonomična 16 80 64 80 16 6 22 0,00% 85 0,00% 83 0,00% 88 27,30% 87 100 95,19% 

Olje koru.kalč.agragold 0,5l pet k6 KOS 
 01#283451 

Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

47,79 DA Ostala olja Agragol
d 

Tuje Srednja Povprečna 4 2 3 4 1 0 1 0,00% 102 0,00% 105 0,00% 101 34,10% 39 101 96,15% 

Olje rast.agragold 2l pet k6 KOS 
 01#324775 

Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

31,5 DA Rastlinsko Agragol
d 

Tuje Velika Ekonomična 32 64 52 60 7 6 13 0,00% 92 0,00% 88 0,00% 83 22,00% 94 102 97,12% 

Olje oliv.cekin 0,75l k6 KOS  01#360078 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 117,89 DA Oljčno olje Cekin Domače Srednja Premium 31 23 175 152 -22 22 -1 0,00% 105 0,00% 80 0,00% 84 -0,40% 105 103 98,08% 

Olje koru.kalč.gea 0,5l k6 KOS  01#726024 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 62,55 DA Ostala olja Gea Domače Srednja Visoka 8 4 9 9 0 1 1 0,00% 103 0,00% 101 0,00% 92 13,30% 103 104 99,04% 

Olje rast.floriol 5l k3 KOS  01#416286 Selena d.o.o. 126,09 DA Rastlinsko Floriol Tuje Velika Ekonomična 5 23 19 17 -2 3 1 0,00% 104 0,00% 98 0,00% 100 3,40% 104 105 100,00% 

Olje rast.cekin 1l pet f6 KOS  01#004207 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 292,96 DA Rastlinsko Cekin Domače Srednja Povprečna 6.814 6.814 7.476 10.063 2.587 938 3.524 2,60% 11 2,10% 14 2,40% 11 35,00% 29 1 0,00% 

Olje sonč.merc.1l pet k15 f6 KOS 
 01#273246 

Selena d.o.o. 2303,03 DA Sončnično Mercato
r 

Domače Srednja Ekonomična 44.791 44.791 31.650 40.292 8.642 4.377 13.019 9,70% 1 8,40% 2 15,60
% 

1 32,30% 64 2 0,96% 

Olje za cvrt.cekin frivita1l pet f6 KOS 
 01#004210 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 194,32 DA Ostala olja Cekin Domače Srednja Povprečna 3.168 3.168 4.431 6.019 1.588 556 2.143 1,60% 19 1,30% 22 1,10% 20 35,60% 20 3 1,92% 

Olje sonč.merc.2l k6 KOS  01#779618 Selena d.o.o. 626,46 DA Sončnično Mercato
r 

Domače Velika Ekonomična 15.473 30.946 22.035 27.764 5.730 3.047 8.777 6,50% 3 5,80% 4 5,40% 7 31,60% 68 4 2,89% 

Olje sonč.cekin 1l pet f6 KOS  01#116181 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 364,9 DA Sončnično Cekin Domače Srednja Povprečna 8.666 8.666 10.479 13.597 3.118 1.314 4.432 3,30% 7 2,80% 9 3,00% 9 32,60% 59 5 3,85% 

Olje kalč.cekin 1l pet f6 KOS  01#004213 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 335,41 DA Ostala olja Cekin Domače Srednja Povprečna 3.781 3.781 4.135 5.585 1.450 519 1.968 1,50% 21 1,20% 23 1,30% 19 35,20% 22 6 4,81% 

Olje sonč.floriol 1l pet   * k15 KOS 
 01#161235 

Selena d.o.o. 637,4 DA Sončnično Floriol Tuje Srednja Ekonomična 5.938 5.938 5.320 7.023 1.703 736 2.439 1,80% 18 1,50% 21 2,10% 13 34,70% 34 7 5,77% 

Olje rast.zvezda 1l pet f6 KOS  01#002001 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 556,15 DA Rastlinsko Zvezda Domače Srednja Ekonomična 20.943 20.943 19.001 23.919 4.919 2.383 7.301 5,40% 5 5,00% 5 7,30% 4 30,50% 73 8 6,73% 

Olje sonč.cekin 2l pet f6 KOS  01#021815 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 448,66 DA Sončnično Cekin Domače Velika Ekonomična 5.801 11.602 10.897 14.118 3.221 1.367 4.588 3,40% 6 3,00% 8 2,00% 14 32,50% 62 9 7,69% 

Olje rast.zvezda 2l pet f6 KOS  01#021806 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 324,87 DA Rastlinsko Zvezda Domače Velika Povprečna 3.908 7.815 8.346 10.909 2.564 1.047 3.610 2,70% 10 2,30% 12 1,40% 18 33,10% 55 10 8,65% 

Olje za cvrt.zvezda 1l pet k6 KOS 
 01#060003 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 118,74 DA Rastlinsko Zvezda Domače Srednja Povprečna 2.230 2.230 3.006 4.107 1.101 377 1.478 1,10% 29 0,90% 31 0,80% 27 36,00% 15 11 9,62% 

                          

Olje rast.merc.2l pet f6 KOS  01#150644 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 1106,49 DA Rastlinsko Mercato
r 

Domače Velika Ekonomična 29.591 59.182 42.429 51.876 9.447 1.171 10.618 7,90% 2 10,80
% 

1 10,30
% 

2 20,50% 97 11 9,62% 

Olje oliv.ex.dev.gea 1l stk k6 KOS 
 01#725507 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 155,73 DA Oljčno olje Gea Domače Srednja Premium 782 782 5.332 7.201 1.869 669 2.537 1,90% 17 1,50% 19 0,30% 42 35,20% 25 13 11,54% 

                          

Olje za cvrt.cekin frivita2l pet f6 KOS 
 01#004211 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 216,53 DA Ostala olja Cekin Domače Velika Povprečna 1.053 2.106 2.879 3.983 1.105 361 1.466 1,10% 30 0,80% 32 0,40% 35 36,80% 7 14 12,50% 

Olje solat.merc.1l k6 KOS  01#580005 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 491,86 DA Bučno- 
solatno 

Mercato
r 

Domače Srednja Povprečna 6.173 6.173 9.438 13.179 3.741 260 4.001 3,00% 8 2,80% 11 2,10% 12 30,40% 75 15 13,46% 

Olje oliv.medit.cekin 1l pet f6 KOS 
 01#207901 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 230,85 DA Oljčno olje Cekin Domače Srednja Visoka 891 891 2.816 3.869 1.053 431 1.484 1,10% 28 0,80% 33 0,30% 40 38,40% 5 15 13,46% 

Olje sonč.zvezda 1l pet f6 KOS  01#002005 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 188,14 DA Sončnično Zvezda Domače Srednja Povprečna 5.000 5.000 6.200 8.080 1.880 777 2.658 2,00% 16 1,70% 18 1,70% 16 32,90% 57 17 15,39% 
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Olje oliv.ex.dev.carap 0,75l stk f8 KOS 
 01#207737 

Europet, d.o.o. 01#177264 160,71 DA Oljčno olje Carapell
i 

Tuje Srednja Premium 1.449 1.087 6.915 8.733 1.818 1.107 2.925 2,20% 13 1,80% 16 0,50% 32 33,50% 51 18 16,35% 

Olje oliv.ex.dev.sms 0,5l stk k6 KOS 
 01#467272 

Sms  d.o.o. 01#147525 236,63 DA Oljčno olje Sms Tuje Srednja Visoka 2.728 1.364 7.895 10.125 2.230 988 3.219 2,40% 12 2,10% 13 0,90% 23 31,80% 65 19 17,31% 

Olje oliv.merc.stk 1l f6 KOS  01#273254 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 789,6 DA Oljčno olje Mercato
r 

Domače Srednja Visoka 7.102 7.102 32.255 38.878 6.623 890 7.513 5,60% 4 8,10% 3 2,50% 10 19,30% 98 20 18,27% 

Olje solat.zvezda 1l pet k6 KOS  01#719433 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 239,78 DA Bučno- 
solatno 

Zvezda Domače Srednja Povprečna 1.351 1.351 2.207 3.024 817 277 1.093 0,80% 34 0,60% 38 0,50% 34 36,20% 11 21 19,23% 

Olje sonč.zvijezda 1l pet k15 KOS 
 01#840391 

Zvijezda d.o.o. ljubljana 
01#101561 

296,91 DA Sončnično Zvijezda Tuje Srednja Ekonomična 9.044 9.044 7.426 9.504 2.078 711 2.789 2,10% 15 2,00% 15 3,10% 8 29,40% 80 22 20,19% 

Olje rast.merc.1l pet k6 KOS  01#096713 Tovarna olja gea d.d. 01#105930               21.963 21.963 16.926 20.077 3.150 467 3.618 2,70% 9 4,20% 6 7,60% 3 18,00% 101 23 21,15% 

Olje oliv.ex.dev.sms 0,75l * stk k6 KOS 
 01#467264 

Sms  d.o.o. 01#147525               724 543 4.061 5.464 1.403 508 1.911 1,40% 22 1,10% 24 0,30% 45 35,00% 30 24 22,12% 

Olje rast.cekin 2l pet f6 KOS  01#004208 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 252,99 DA Rastlinsko Cekin Domače     Velika Povprečna 1.541 3.082 3.268 4.363 1.095 410 1.505 1,10% 27 0,90% 29 0,50% 31 34,50% 36 25 23,08% 

Olje oliv.gea 1l stk k6 KOS  01#474273 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 216,38 DA Oljčno olje Gea Domače Srednja Visoka 716 716 3.840 5.176 1.337 481 1.818 1,40% 24 1,10% 27 0,20% 46 35,10% 26 25 23,08% 

Olje oliv.ek.dev.cekin 0,5l k6 KOS 
 01#835667 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 11,6 DA Oljčno olje Cekin Domače Srednja Premium 633 317 2.209 3.057 847 277 1.124 0,80% 33 0,60% 37 0,20% 47 36,80% 8 27 25,00% 

Olje rast.merc.1l stk. k12 KOS  01#147638 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 1203,27 DA Rastlinsko Mercato
r 

Domače Srednja Ekonomična 15.547 15.547 10.839 13.360 2.521 299 2.820 2,10% 14 2,80% 10 5,40% 6 21,10% 95 27 25,00% 

Olje sonč.floriol trio 1l k15 KOS  01#655832 Selena d.o.o.  246,63 DA Sončnično Floriol Tuje Srednja Ekonomična 4.553 4.553 4.262 5.445 1.183 589 1.773 1,30% 25 1,10% 25 1,60% 17 32,60% 60 29 26,92% 

Olje rast.rep.cekin 1l pet f6 KOS 
 01#597391 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 205,99 DA Ostala olja Cekin Domače Srednja Povprečna 2.696 2.696 3.197 4.217 1.020 401 1.421 1,10% 31 0,90% 30 0,90% 24 33,70% 46 30 27,89% 

Olje rast.gen.1l pet     generika v6 KOS 
01#830524 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 177,59 DA Rastlinsko Mercato
r 

Domače Srednja Ekonomična 17.898 17.898 12.709 14.464 1.755 351 2.106 1,60% 20 3,00% 7 6,20% 5 14,60% 102 31 28,85% 

Olje sonč.cekin 1l stk z12 KOS  01#077406 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 467,93 DA Sončnično Cekin Domače Srednja Povprečna 1.859 1.859 1.859 2.498 639 233 872 0,60% 39 0,50% 41 0,60% 28 34,90% 32 32 29,81% 

Olje rast.cekin 1l stk z12 KOS  01#021795 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 400,83 DA Rastlinsko Cekin Domače Srednja Ekonomična 1.701 1.701 1.522 2.047 525 191 715 0,50% 43 0,40% 46 0,60% 29 35,00% 31 33 30,77% 

Olje rast.zvezda 1l stk z12 KOS  01#002006 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 471,45 DA Rastlinsko Zvezda Domače Srednja Ekonomična 2.755 2.755 2.521 3.284 763 316 1.079 0,80% 36 0,70% 36 1,00% 22 32,90% 58 34 31,73% 

Olje buč.merc.0,5l k6 KOS  01#739050 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 239,87 DA Bučno- 
solatno 

Mercato
r 

Domače Srednja Premium 2.260 1.130 7.036 8.610 1.574 194 1.768 1,30% 26 1,80% 17 0,80% 25 20,50% 96 35 32,69% 

Olje sonč.cekin vital 1l pet f6 KOS 
 01#004205 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 117,97 DA Sončnično Cekin Domače Srednja Povprečna 724 724 1.203 1.624 422 151 572 0,40% 47 0,30% 51 0,30% 44 35,20% 23 36 33,65% 

Olje rast.zvijezda 1l pet k15 KOS 
 01#840392 

Zvijezda d.o.o. ljubljana 
01#101561 

214,22 DA Rastlinsko Zvijezda Tuje Srednja Ekonomična 2.990 2.990 3.008 3.867 858 288 1.147 0,90% 32 0,80% 34 1,00% 21 29,70% 79 37 34,62% 

Olje sonč.zvezda 2l pet f6 (k6) KOS 
 01#033955 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 241,38 DA Sončnično Zvezda Domače Velika Povprečna 905 1.810 2.145 2.815 670 269 939 0,70% 38 0,60% 40 0,30% 38 33,30% 53 38 35,58% 

Olje za cvrt.zvezda 2l pet f6 KOS 
 01#055204 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 215,92 DA Rastlinsko Zvezda Domače Velika Povprečna 364 728 956 1.307 350 120 470 0,30% 52 0,30% 54 0,10% 53 36,00% 14 39 36,54% 

Olje buč.fram 1l stk       * k9 KOS 
 01#072772 

Oljarna fram d.o.o. 01#105334 236,57 DA Bučno- 
solatno 

Fram Domače Srednja Premium 795 795 5.900 7.079 1.179 650 1.828 1,40% 23 1,50% 20 0,30% 41 25,80% 89 39 36,54% 

Olje buč.jeruzalem 0,5l stk k6 KOS 
01#021824 

Jeruzalem ormož sat d.d. 
01#100770 

73,15 DA Bučno- 
solatno 

Jeruzal
em 

Domače Srednja Premium 374 187 1.560 2.162 602 141 743 0,60% 42 0,50% 44 0,10% 52 34,40% 38 41 38,46% 

Olje sonč.merc.1l pet k6 KOS  01#391159 Tovarna olja gea d.d. 01#105930               5.067 5.067 4.418 5.248 830 122 952 0,70% 37 1,10% 26 1,80% 15 18,10% 100 42 39,42% 

Olje oliv.dioklecian 0,75l k4 KOS 
 01#826815 

Kapetan d.o.o. 01#105111 65,52 DA Oljčno olje Diokleci
an 

Tuje Srednja Super 
premium 

364 273 2.427 3.295 868 220 1.088 0,80% 35 0,70% 35 0,10% 53 33,00% 56 43 40,39% 

Olje sonč.sončni cvet pet 1l f6 KOS 
 01#000691 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 125,35 DA Sončnično Sončni 
cvet 

Domače Srednja Povprečna 1.383 1.383 1.594 2.066 472 200 672 0,50% 45 0,40% 45 0,50% 33 32,50% 61 44 41,35% 

Olje sonč.floriol 2l k6 KOS  01#655830 Selena d.o.o. 190,76 DA Sončnično Floriol Tuje Velika Ekonomična 975 1.950 1.764 2.228 464 244 708 0,50% 44 0,50% 42 0,30% 36 31,80% 66 45 42,31% 

Olje sonč.merc.2l pet k6 KOS  01#391162 Tovarna olja gea d.d. 01#105930               2.243 4.486 3.938 4.699 761 109 870 0,60% 40 1,00% 28 0,80% 26 18,50% 99 46 43,27% 

Olje sonč.zvezda 1l stk z12 KOS 
 01#021813 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 277,89 DA Sončnično Zvezda Domače Srednja Povprečna 749 749 760 1.008 248 95 343 0,30% 55 0,20% 55 0,30% 43 34,00% 41 47 44,23% 

Olje solat.gea 1l stk k6 KOS  01#687060 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 118,76 DA Bučno- 
solatno 

Gea Domače Srednja Visoka 172 172 573 772 199 72 271 0,20% 57 0,20% 58 0,10% 61 35,10% 27 48 45,19% 
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Olje buč.gea 0,5l stk k6 KOS  01#474263 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 94,74 DA Bučno- 
solatno 

Gea Domače Srednja Premium 123 61 528 719 191 66 257 0,20% 59 0,20% 60 0,00% 67 35,80% 18 49 46,15% 

Olje sonč.bimal 1l pet k15 KOS  01#625596 Agragold trgovina d.o.o. 
01#178937 

203,42 DA Sončnično Bimal Tuje Srednja Ekonomična 1.559 1.559 1.293 1.643 350 142 492 0,40% 49 0,30% 49 0,50% 30 30,00% 78 50 47,12% 

Olje buč.solat.fram 1l stk k9 KOS 
 01#000704 

Oljarna fram d.o.o. 01#105334 197,08 DA Bučno- 
solatno 

Fram Domače Srednja Visoka 970 970 1.737 2.182 445 191 636 0,50% 46 0,50% 43 0,30% 37 29,10% 81 51 48,08% 

Olje buč.fram 0,5l k12 KOS  01#041983 Oljarna fram d.o.o. 01#105334 127,11 DA Bučno- 
solatno 

Fram Domače Srednja Super 
premium 

115 58 551 759 208 61 269 0,20% 58 0,20% 59 0,00% 69 35,50% 21 51 48,08% 

Olje oliv.ex.dev.sms 0,25l stk k12 KOS 
 01#467271 

Sms  d.o.o. 01#147525 70,04 DA Oljčno olje Sms Tuje Majhna Premium 133 33 255 351 95 32 127 0,10% 68 0,10% 68 0,00% 65 36,30% 10 53 50,00% 

Olje rast.floriol 1l pet k15 KOS  01#216471 Selena d.o.o. 211,37 DA Rastlinsko Floriol Tuje Srednja Ekonomična 332 332 304 403 99 42 141 0,10% 65 0,10% 66 0,10% 55 35,00% 28 54 50,96% 

Olje oliv.ex.dev.moni.0,75l stk k6 KOS 
 01#094753 

Bolton adriatic d.o.o. 01#171473 102,26 DA Oljčno olje Monini Tuje Srednja Premium 438 329 2.501 3.011 509 346 855 0,60% 41 0,60% 39 0,20% 51 28,40% 84 55 51,92% 

Olje sonč.kronen 1l pet k12 KOS 
 01#002307 

Vigros d.o.o. 01#105378 195,25 DA Sončnično Kronen Tuje Srednja Povprečna 904 904 1.160 1.310 150 253 403 0,30% 53 0,30% 53 0,30% 39 30,80% 71 56 52,89% 

Olje olj.ogrščice gea 1l pet f6 (z12) KOS 
 01#146127 

Tovarna olja gea d.d. 01#105930 138,86 DA Ostala olja Gea Domače Srednja Povprečna 474 474 506 668 163 63 226 0,20% 60 0,10% 63 0,20% 50 33,80% 43 56 52,89% 

Olje oliv.ex.dev.moni.0,5l stk k6 KOS 
 01#096739 

Bolton adriatic d.o.o. 01#171473 52,54 DA Oljčno olje Monini Tuje Srednja Super 
premium 

52 26 237 330 92 33 125 0,10% 69 0,10% 70 0,00% 77 38,00% 6 58 54,81% 

Olje buč.kmeč.jeruzalem0,5l* stk k6 KOS 
 01#108509 

Jeruzalem ormož sat d.d. 
01#100770 

59,06 DA Bučno- 
solatno 

Jeruzal
em 

Domače Srednja Visoka 482 241 1.282 1.644 362 116 477 0,40% 50 0,30% 48 0,20% 49 29,00% 82 59 55,77% 

Olje buč.gea 1l stk k6 KOS  01#474261 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 102,81 DA Bučno- 
solatno 

Gea Domače Srednja Premium 41 41 294 380 86 50 136 0,10% 66 0,10% 67 0,00% 79 35,80% 19 60 56,73% 

Olje oliv.ex.dev.delic 0,75l monini k6 KOS 
 01#790814 

Bolton adriatic d.o.o. 01#171473 24 DA Oljčno olje Monini Tuje Srednja Premium 289 216 1.625 1.941 316 225 541 0,40% 48 0,40% 47 0,10% 56 27,90% 86 61 57,69% 

Olje sonč.ex.gea 0,5l k6 KOS  01#725505 Tovarna olja gea d.d. 01#105930 79,96 DA Sončnično Gea Domače Srednja Visoka 490 245 529 677 149 66 215 0,20% 61 0,10% 62 0,20% 48 31,70% 67 62 58,65% 

Olje oliv.ex.d.moni.0,75l+gr k6 KOS 
 01#268950 

Bolton adriatic d.o.o. 01#171473               231 231 1.344 1.631 287 186 473 0,40% 51 0,30% 50 0,10% 58 29,00% 83 63 59,62% 

Olje oliv.ex.dev.romulo0,75l k12 KOS 
 01#568828 

Magistrat international d.d. 
01#104747 

79,98 DA Oljčno olje Romulo Tuje Srednja Premium 38 29 207 271 64 33 97 0,10% 71 0,10% 73 0,00% 82 35,80% 17 64 60,58% 

SKUPAJ                 287.633 347.718 378.051 478.208 100.158 34.405 134.563   1   1   1 28,10% 1 1 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 2 

 

 

 



 

 

Priloga 3 

            Primorska Štajerska 

EAN KODA EN  ŠIFRA NAZIV DISTRIBUCIJA PROIZVAJALEC KOMENTAR   DC Ptuj 

3838606512194 96713 Olje rast.merc.1l pet k6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606556099 393485 Olje rastlinsko generika Mercator 2l skladišče Mercator obvezno     

3838606556105 393489 Olje rastlinsko gener. Mercator 5l skladišče Mercator obvezno     

3838606005283 150644 Olje rast.merc.2l pet f6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606529543 391159 Olje sonč.merc.1l pet k15 f6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606529550 391162 Olje sonč.merc.2l k6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606857097 580005 Olje solat.merc.1l k6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606531812 546312 Olje oliv.merc.stk 1l f6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606861476 739050 Olje buč.merc.0_5l k6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3838606892579 830524 Olje rast.merc.gen.1l pet generika v6 KOS skladišče Mercator obvezno     

3830000141109 2001 Olje rast.zvezda 1l pet    * f6 KOS skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica obvezno     

3830000470056 116181 Olje sonč.cekin 1l pet f6 KOS skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica obvezno     

3838606515676 250227 Olje bio oliv.ex.dev.zž750ml k6 KOS  skladišče Mercator obvezno     

3830000470117 4210 Olje za cvrt.cekin frivita1l pet f6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica obvezno     

3850305000628 467272 Olje oliv.ex.dev.sms 0_5l  * stk k6 KOS skladišče Sms split-linea argentum-olja obvezno     

5997003581122 161235 Olje sonč.floriol 1l pet k15 KOS skladišče Selena. - olja floriol obvezno     

3830001600605 21824 Olje buč.jeruzalem 0_5l * stk k6 KOS skladišče Jeruzalem sat ormož-olja obvezno     

3830000143394 719433 Olje solat.zvezda 1l pet k6 KOS skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica obvezno     

3830000470049 4207 Olje rast.cekin 1l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3830000141123 2005 Olje sonč.zvezda 1l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3830000470797 597391 Olje rast.rep.cekin 1l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

5997003581160 655832 Olje sonč.floriol trio 1l k15 KOS  skladišče Selena d.o.o obvezno     

5997003581726 216471 Olje rast.floriol 1l pet k15 KOS  skladišče Selena d.o.o obvezno     

3830000470230 4213 Olje kalč.cekin 1l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3830000470087 21815 Olje sonč.cekin 2l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3830000141147 21806 Olje rast.zvezda 2l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3830000141161 60003 Olje za cvrt.zvezda 1l pet k6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3858882212410 840391 Olje sonč.zvijezda 1l pet k15 KOS  skladišče Zvijezda d.o.o. obvezno     

3830000141154 33955 Olje sonč.zvezda 2l pet f6 (k6) KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     

3830000141574 146127 Olje olj.ogrščice gea 1l pet f6 (z12) KOS  skladišče Tovarna Olja Gea obvezno     
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3830000470070 4208 Olje rast.cekin 2l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3838925000419 691 Olje sonč.sončni cvet pet 1l f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3830000141093 55204 Olje za cvrt.zvezda 2l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3830000470100 4205 Olje sonč.cekin vital 1l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3830000470124 4211 Olje za cvrt.cekin frivita2l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3850305000611 467271 Olje oliv.ex.dev.sms 0,25l stk k12 KOS  skladišče Sms  d.o.o. 01#147525       

3830000470438 207901 Olje oliv.medit.cekin 1l pet f6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3830000412094 328864 Olje solat.fram 1l pet     * k6 KOS  skladišče Oljarna fram d.o.o   NI OBVEZNO   

8002470200043 207737 Olje oliv.ex.dev.carap 0,75l stk f8 KOS  skladišče Europet, d.o.o. 01#177264       

3858882213271 840390 Olje omegol zvijezda 1l pet k15 KOS  skladišče Zvijezda d.o.o.       

3858882211413 840392 Olje rast.zvijezda 1l pet k15 KOS  skladišče Zvijezda d.o.o.       

80508816 94753 Olje oliv.ex.dev.moni.0,75l stk k6 KOS  skladišče Bolton DOBRA PRODAJA   NI OBVEZNO 

3830000143677 725507 Olje oliv.ex.dev.gea 1l stk k6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea     NI OBVEZNO 

3830000142465 474273 Olje oliv.gea 1l stk k6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea     NI OBVEZNO 

3830000410014 328863 Olje buč.fram 1l stk k6 KOS  skladišče Oljarna fram d.o.o       

3830001606614 201488 Olje buč.jeruzalem 0,25l stk k6 KOS  skladišče Jeruzalem ormož       

3830000143455 725510 Olje oliv.gea čisto 0,5l k6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3830000143639 725509 Olje sonč.ex.gea 1l stk k6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea       

3830037910020 661390 Olje prleško 1l stk k6 KOS  skladišče Jeruzalem ormož sat    NI OBVEZNO   

5997003581115 655830 Olje sonč.floriol 2l k6 KOS  skladišče Selena d.o.o       

3850305000642 467267 Olje oliv.ex.dev.sms 1l stk k6 KOS  skladišče Sms  d.o.o. 01#147525     NI OBVEZNO 

9005200117542 2307 Olje sonč.kronen 1l pet k12 KOS  skladišče Vigros d.o.o. 01#105378       

3859888295025 826815 Olje oliv.dioklecian 0,75l k4 KOS  skladišče Kapetan d.o.o. 01#105111       

3830000144537 835667 Olje oliv.ek.dev.cekin 0,5l k6 KOS  skladišče Tovarna Olja Gea     NI OBVEZNO 

8005510001549 790814 Olje oliv.ex.dev.delic 0,75l monini k6 KOS  skladišče Monini italija-olja olivna       

3830037910051 661384 Olje buč.agropro 1l stk nep. k6 KOS  skladišče Agropro ormož-olje   NI OBVEZNO   

8002210560000 186788 Olje oliv.ex.dev.berio 0,75l k12 KOS  skladišče Salov spa italija-oliv.olja       

3830000142359 474263 Olje buč.gea 0,5l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica   NI OBVEZNO   

3830000142335 474261 Olje buč.gea 1l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

5997003581047 163484 Olje sonč.floriol 5l pet k3 KOS  skladišče Bunge rt. - olja floriol       

8002210500204 242190 Olje oliv.ex.dev.fili.b0,5l* k12 KOS  skladišče Salov spa italija-oliv.olja     NI OBVEZNO 

3838925000716 43930 Olje sonč.sončni cvet 2l pet f6 KOS  skladišče Helios dom       
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3830000142496 488401 Olje oliv.ex.dev.gea 0,5l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

80053828 96739 Olje oliv.ex.dev.moni.0,5l stk k6 KOS  skladišče Monini italija-olja olivna     NI OBVEZNO 

3850305000635 467264 Olje oliv.ex.dev.sms 0,75l stk k6 KOS  skladišče Sms split-linea argentum-olja     NI OBVEZNO 

3830000411035 703 Olje buč.fram 0,25l plo. k6 KOS  skladišče Oljar.fram-olja       

3830000143646 725508 Olje rast.ex.gea 1l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

3830000141673 820568 Olje rast.zvezda 5l pet  KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

9005200115333 118131 Olje sonč.masl.kronen 0,5l k6 KOS  skladišče Vfi gmbh & co.-mast jedilna       

8002470002524 442291 Olje oliv.ex.dev.nobile 1l k8 KOS  skladišče Carapeli fir.-jed.iv.olje ol     NI OBVEZNO 

8410179100043 629372 Olje oliv.ex.dev.borges0,75l k6 KOS  skladišče Borgese-olivna olja       

3830000143486 725505 Olje sonč.ex.gea 0,5l k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

3830037910013 661382 Olje solat.agropro 1l pet k6 KOS  skladišče Agropro ormož-olje       

3859888189874 479553 Olje oliv.ex.dev.sms 0,75l pikant k6 KOS  skladišče Sms split-linea argentum-olja       

3830001600674 108509 Olje buč.kmeč.jeruzalem 0,5l stk k6 KOS  skladišče Jeruzalem sat ormož-olja   NI OBEZNO   

3830000143615 687060 Olje solat.gea 1l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

3830000143462 725870 Olje sonč.hl.st.gea 0,5l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

3830000143417 725511 Olje oliv.gea čes.0,25l k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

3858882212489 840389 Olje rast.zvijezda 3l pet k4 KOS  skladišče Zvijezda-marg.,olja   NI OBVEZNO NI OBVEZNO 

3830000142519 474277 Olje sez.gea 0,5l stk k6 KOS  skladišče 
Gea tov.olja slovenska 
bistrica       

3830037910037 661385 Olje kmeč.agropro 1l stk k6 KOS  skladišče Agropro ormož-olje       

                

Opomba:               

V stolpcu H in I so z 
"ni obvezno" označeni 
artikli, ki niso obvezni 
za SM, ki se 
oskrbujejo iz 
distribucijskega centra 
navedenega v glavi 
stolpca.                

(vezano na regijske 
značilnosti Štajerske 
in Primorske)                 
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OLJE PO MO 
 - jih 

2008               2007               

  
ZBIR  

AGM (€) R RVC 
(€) 

AGM 
(%) 

NPV (€) R RVC % PNabV 
(€) 

TZ AGM 
(€) 

TZ 
PNabV 
(€) 

AGM (€) R RVC 
(€) 

AGM (%) NPV (€) R RVC % PNabV (€) TZ AGM 
(€) 

TZ PNabV 
(€) 

      (=AGM 
/NPV*100) 

  (=RVC:PNAB 
V*100) 

          (=AGM/NPV*100)   (=RVC:PNAB 
V*100) 

      

Olje rastlinsko  
(repično,sojino,koruzni 

h kalčkov) 

 
1.112.751 

 
823.522 

 
25,33 

 
4.392.484 

 
23,07 

 
3.568.960 

 
583.797 

 
2.268.885 

 
680.400 

 
520.809 

 
24,08 

 
2.825.613 

 
22,60 

 
2.304.803 

 
299.966 

 
1.320.345 

 
Olje za cvrtje 

     
   197.768 

 
125.155 

 
36,84 

 
536.764 

 
39,79 

 
314.506 

 
0 

 
0 

 
126.345 

 
90.099 

 
33,34 

 
    378.915 

 
31,20 

 
288.815 

 
0 

 
0 

Olje sončnično  
1.132.144 

 
824.715 

 
26,65 

 
4.248.794 

 
29,62 

 
2.784.317 

 
535.032 

 
1.931.679 

 
971.386 

 
657.958 

 
30,11 

 
3.225.862 

 
25,62 

 
2.567.895 

 
472.930 

 
1.300.030 

Olje bučno (solatno)  
307.844 

 
229.732 

 
27,46 

 
1.121.178 

 
31,70 

 
724.725 

 
107.317 

 
372.446 

 
323.050 

 
250.369 

 
28,16 

 
1.147.256 

 
27,92 

 
896.882 

 
114.347 

 
331.968 

Olje olivno  
696.003 

 
455.830 

 
29,43 

 
2.365.036 

 
29,34 

 
1.553.805 

 
101.518 

 
503.186 

 
707.450 

 
510.504 

 
     27,23 

 
2.598.207 

 
24,45 

 
2.087.718 

 
177.030 

 
792.864 

Olje ostalo  
(sojino, sezamovo, s 

tartufi,s česnom) 

 
211.917 

 
133.852 

 
34,66 

 
611.355 

 
33,81 

 
395.953 

 
0 

 
0 

 
146.155 

 
105.621 

 
     32,39 

 
451.226 

 
30,56 

 
345.595 

 
0 

 
0 

  3.658.427 2.592.806 
 

27,56 13.275.611 
 

27,75 9.342.266 1.327.664 5.076.196 2.954.786 2.135.360 
 

27,80 10.627.079 
 

25,15 8.491.708 1.064.273 3.745.207 
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HIPERMARKETI  LETO 2008               LETO 2007             

   
AGM 
 (€) 

 
R RVC 
 (€) 

 
AGM 
(%) 

 
NPV 
 (€) 

 
R RVC 
% 

 
PNabV 
(€) 

 
Bonu
s % 

 
TZ 
AGM 
(€) 

 
TZ 
 PNabV  
(€) 

 
AGM (€) 

 
R RVC 
(€) 

 
AGM  
(%) 

 
NPV (€) 

 
R RVC 
% 

 
PNabV 
(€) 

 
TZ AGM 
(€) 

 
TZ 
PNabV 
(€) 

Sbs 6     (=AGM:NP
V 
*100 ) 

  (=RVC: P 
NAB V*100) 

            (=AGM:NP 
V*100 ) 

  (=RVC:  
P NAB V*100) 

      

  
Kisi vinski 

 
36.707 

 
26.966 

 
38,16 

 
96.203 

 
38,95 

 
69.237 

 
0,14 

 
10.182 

 
20.923 

 
37.887 

 
30.491 

 
36,91 

 
102.654 

 
42,25 

 
72.162 

 
13.943 

 
30.818 

  
Kisi jabolčni 
 

 
56.018 

 
39.299 

 
35,28 

 
158.803 

 
32,89 

 
119.504 

 
0,14 

 
18.180 

 
31.330 

 
53.613 

 
39.917 

 
34,88 

 
153.689 

 
35,09 

 
113.772 

 
18.835 

 
34.716 

  
Kisi za vlaganje in alk.i kisi 

 
26.099 

 
16.934 

 
42,51 

 
61.396 

 
38,09 

 
44.462 

 
0,2 

 
0 

 
0 

 
21.710 

 
15.168 

 
40,88 

 
53.104 

 
39,98 

 
37.936 

 
0 

 
0 

  
Kisi balzamični 

 
40.383 

 
25.597 

 
37,11 

 
108.825 

 
30,76 

 
83.227 

 
0,18 

 
1.151 

 
2.432 

 
36.303 

 
25.288 

 
38,49 

 
94.323 

 
36,63 

 
69.035 

 
0 

 
0 

 
 Kisi ostali (z dodatki) 

 
2.695 

 
1.906 

 
38,41 

 
7.016 

 
37,30 

 
5.110 

 
0,15 

 
0 

 
0 

 
2.966 

 
2.258 

 
41,36 

 
7.171 

 
45,95 

 
4.914 

 
0 

 
0 

 
SKUPAJ 

 
161.902 

 
110.703 

 
37,46 

 
432.243 

 
34,43 

 
321.541 

 
0,16 

 
29.514 

 
54.685 

 
152.479 

 
113.121 

 
37,10 

 
410.941 

 
37,98 

 
297.820 

 
32.778 

 
65.533 
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HIPERMARKETI - 
ZBIR 

LETO 2008             LETO 2007             

   
AGM 
 (€) 

 
R RVC  
(€) 

 
AGM  
(%) 

 
NPV 
 (€) 

 
R RVC 
 % 

 
PNabV 
 (€) 

 
TZ AGM 
(€) 

 
TZ PNabV 
(€) 

 
AGM (€) 

 
R RVC 
(€) 

 
AGM 
 (%) 

 
NPV  
(€) 

 
R RVC 
% 

 
PNabV 
(€) 

 
TZ AGM 
(€) 

 
TZ PNabV 
(€) 

Sbs 6     (=AGM: 
NPN*100) 

  (=RVC: 
PNAB 
V*100) 

          (=AGM 
:NPN*100) 

  (=RVC:PNAB 
V*100) 

      

 
 Sol morska 

 
39.267 

 
29.361 

 
35,73 

 
109.912 

 
36,45 

 
80.552 

 
6.777 

 
16.011 

 
38.657 

 
29.593 

 
37,61 

 
102.787 

 
40,43 

 
73.194 

 
8.969 

 
17.704 

 
 Sol kamena 

 
12.444 

 
8.495 

 
41,06 

 
30.308 

 
38,94 

 
21.813 

 
885 

 
2.380 

 
10.818 

 
8.121 

 
38,04 

 
28.442 

 
39,96 

 
20.321 

 
874 

 
1.661 

  
Sol z dodatki 

 
9.170 

 
6.449 

 
41,84 

 
21.918 

 
41,69 

 
15.469 

 
0 

 
0 

 
9.252 

 
7.205 

 
41,34 

 
22.381 

 
47,48 

 
15.176 

 
0 

 
0 

SKUPAJ  
60.881 

 
44.305 

 
37,55 

 
162.138 

 
37,60 

 
117.833 

 
7.662 

 
18.390 

 
58.726 

 
44.920 

 
38,23 

 
153.610 

 
41,33 

 
108.690 

 
9.843 

 
19.365 
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HIPERMARKETI - 
ZBIR 

LETO 2008             2007               

  AGM (€) R RVC (€) AGM 
(%) 

NPV (€) R RVC % PNabV 
 (€) 

TZ 
AGM 
(€) 

TZ 
PNabV 
(€) 

AGM (€) R RVC 
(€) 

AGM (%) NPV (€) R RVC % PNabV 
(€) 

TZ 
AGM 
(€) 

TZ 
PNabV 
(€) 

Sbs 6     (=AGM: 
NPN*100) 

  (=RVC:PNAB 
V*100) 

          (=AGM:NPN*100)   (=RVC:PNAB 
V*100) 

      

 Začimbe v kozarčkih-za kuho  
6.136 

 
4.761 

 
47,77 

 
12.845 

 
58,89 

 
8.084 

 
0 

 
0 

 
5.862 

 
4.670 

 
47,53  

 
12.334 

 
60,93 

 
7.664 

 
0 

 
0 

 Mešanica začimb v kozarčkih 
 za kuho 

 
1.390 

 
1.035 

 
49,84 

 
2.789 

 
59,01 

 
1.754 

 
0 

 
0 

 
1.341 

 
1.037 

 
48,03  

 
2.792 

 
59,09 

 
1.755 

 
0 

 
0 

 Začimbe v vrečkah-za kuho  
9.914 

 
7.731 

 
47,61 

 
20.824 

 
59,05 

 
13.093 

 
0 

 
0 

 
10.306 

 
8.161 

 
47,05  

 
21.903 

 
59,39 

 
13.742 

 
0 

 
0 

 Mešanica začimb v vrečkah 
-za kuho 

 
8.660 

 
6.404 

 
43,50 

 
19.910 

 
47,42 

 
13.506 

 
0 

 
0 

 
9.072 

 
7.034 

 
44,36  

 
20.453 

 
52,42 

 
13.419 

 
0 

 
0 

 Začimbe v kozarčkih za peko  
531 

 
426 

 
46,17 

 
1.150 

 
58,84 

 
724 

 
0 

 
0 

 
431 

 
347 

 
45,51  

 
947 

 
57,74 

 
601 

 
0 

 
0 

 Začimbe v vrečkah-za peko  
1.212 

 
951 

 
47,18 

 
2.569 

 
58,74 

 
1.619 

 
0 

 
0 

 
1.395 

 
1.116 

 
47,24  

 
2.953 

 
60,75 

 
1.837 

 
0 

 
0 

 Dodatki jedem  
9.769 

 
6.884 

 
36,95 

 
26.435 

 
35,21 

 
19.551 

 
405 

 
715 

 
9.597 

 
6.773 

 
34,57  

 
27.758 

 
32,28 

 
20.985 

 
370 

 
1.052 

SKUPAJ  
37.611 

 
28.190 

 
43,47 

 
86.522 

 
48,33 

 
58.332 

 
405 

 
715 

 
38.004 

 
29.138 

 
42,63  

 
89.139 

 
48,56 

 
60.002 

 
370 

 
1.052 
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ANALIZA KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA             

MESEC Novem.     Decem.     Januar     Feb.     Marec     April     

LETO 2007 2008 
index 
07/08 2007 2008 

index 
07/08 2008 2009 

index 
08/09 2008 2009 

index 
08/09 2008 2009 

inde
x 

08/09 2008 2009 
index 
08/09 

PRODAJA  
SBS KRUH 
IN 
PEK. 
PECIVO 2.153.509 2.063.441 96 2.314.437 2.278.121 98 1.938.312 2.047.551 106 1.888.498 1.889.813 100 2.007.436 2.136.461 106 2.161.250 2.119.044 98 

PRODAJA 
DOPEKE 254.553 312.982 123 277.930 355.782 128 236.779 331.999 140 250.863 307.398 123 254.168 359.747 142 290.750  344.974 119 

DELEŢ 
PRODAJE 
DOPEKE 11,82 15,17 128 12,01 15,62 130 12,22 16,21 133 13,28 16,27 122 12,66 16,84 133 13,45  16,28 121 

VRAČILA V 
kg -206.161 -104.689 51 -187.111 -120.807 65 -159.687 -112.035 70 -122.652 111.496 91 -127.079 -89.429 70 -118.879 -103.740 87 

VRAČILA % 8,83 5,06 57 7,57 5,42 72 7,97 5,60 70 6,32 5,79 92 6,26 4,12 66 5,5 4,78 87 
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Vprašalnik za oddelek KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 
 

O1. ZAPOSLENI 

 

A Prijaznost 

 

 

Pozdrav ob odhodu stranke              Da           Ne                 

 

Pogled v oči                                           Da           Ne 

  

Pozitivno razpoloţenje                                

 

Nasmeh                                                   Da           Ne        

 

Pozdrav ob prihodu                               Da           Ne        

 

Čakanje na zaposlenega                       Da           Ne        

 

Prijaznost zaposlenega                               

 

 

 

 



 

 

B Urejenost 

 

Čistoča halje                                                    

 

Osebna urejenost zaposlenega                    
 

Uporaba pribora                                       Da           Ne   

 

Ima pokrivalo                                     Da           Ne  

  

Ima priponko z imenom                           Da           Ne   

    
 

 

C Strokovnost 
 

Poznavanje blaga                                               

 

Prepričljivost zaposlenega                                

 

Priporoči kruh Pekarne Grosuplje           Da        Ne    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O2. ODDELEK 

 

 

Privlačnost / všečnost oddelka              
 

Zaloţenost polic                                        
 

Čistoča oddelka                                         

 

Urejenost izdelkov na polici                     

 

Preglednost cen izdelkov                         
 

Označenost izdelkov s cenami                 
 

 

 

 

 

 


