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POVZETEK 

Naloga namenja pozornost zaznanemu problemu izpada izdelka s prodajnih polic in 

načinu razreševanja tega problema s pomočjo inoviranja procesov v podjetju. Osnovo 

predstavlja na vzorcu 400 enot izvedena raziskava nakupnega obnašanja potrošnikov, 

opravljena s tehniko anketiranja in obdelana s pomočjo metod kvantitativne analize. 

Naloga se osredotoča na vplive in spodbude, ki se nanašajo na potrošnikovo 

zadovoljstvo, ter na njegova ravnanja, povezana z izpadom izdelka s prodajnih polic. 

Izidi ankete kažejo na to, da je potrošnikova odločitev za nakup konkurenčnega izdelka 

odvisna od mnogih dejavnikov, pomembno vlogo pri tem pa ima izpad izdelka s 

prodajnih polic. Izpad je v prvi vrsti problem dobavne verige, naloga pa podaja možen 

način razreševanja tega problema s pomočjo inoviranja poslovnih procesov v podjetju z 

vpeljavo večfunkcijskega tima. Izsledki naše raziskave so, skupaj z inoviranjem 

procesov, zato lahko v pomoč podjetjem, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami in 

razmišljajo o poteh za njihovo razreševanje.  

Ključne besede: dobavna veriga, inoviranje, management, potrošnik, procesi, raziskava, 

večfunkcijsko povezovanje, zadovoljstvo 

SUMMARY 

Purpose of this master thesis is to focus on percieved problem of poor on shelf product 

availability as well as on innovation of company processes that represents a method for 

product availability improvement. The base for this forms the research of consumer 

purchase behaviour performed by poll technique and processed with quantitative 

analysis method where pool sample contains 400 units. In forefront of our interest is the 

influence and incentives that relate to consumer satisfaction and his dealing with on 

shelf product shortage. Poll results show, that customers decision to purchase a 

competetive product depends on many factors, though important role in this decision 

plays availability of the product on the shelf. Product shortage is above all the problem 

of supply chain. Thus our master thesis presents a possible mean for problem solving 

through business processes innovation that introduces a multifunctional team in the 

enterprise. Hence, our research findings together with process innovation might be 

valuable for enterprises that are facing the same problems and are considering ways 

how to solve them.  

Key words: consumer, innovation, management, multifuncitonal integration, processes, 

research, satisfaction, supply chain 
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1 UVOD 

Podjetja neprestano iščejo možne odgovore na izzive, ki jih pred njih in vse tiste 

organizacije, ki z njimi sodelujejo pri oskrbovanju potrošnikov, njihove logistike in 

njihov management dobavnih verig, postavlja globalizacija, deregulacija trgov, 

liberalizacija domače in svetovne trgovine, povezovanje, tehnološki razvoj in pretok 

informacij. Dejstvo je, da se razmere na področju obvladovanja dobavnih verig nenehno 

spreminjajo, pogojene pa so s spreminjajočimi se potrebami in pričakovanji 

uporabnikov logističnih storitev. V primeru izdelkov široke potrošnje, kamor spadajo 

tudi izdelki za osebno nego, so to potrošniki, katerih stik s temi izdelki vodi preko 

založenosti prodajnih polic. Zato morajo podjetja, če hočejo zagotavljati prisotnost 

svojih izdelkov na prodajnih policah, nenehno inovirati svoje logistične procese tako, da 

bodo kos vsem prej naštetim spremembam in dejavnikom v času in prostoru, s tem pa 

bodo po našem mnenju tudi zagotavljala zadovoljstvo svojih potrošnikov. 

1.1 Predstavitev problematike 

Sodoben trg nagradi samo tiste, ki potrošniku ponudijo tak kakovosten izdelek, kot 

si ga ta želi, in to takrat, ko potrošnik po njem tudi dejavno povprašuje. Da se to lahko 

zgodi, pa je treba v konsistentno celoto povezati vse funkcije podjetja, od financ, 

proizvajanja in marketinga do npr. logistike, če naštejemo samo ključne med njimi. V 

naši nalogi bomo predpostavljali, da takšen izdelek imamo in da smo s tržnimi 

dejavnostmi predhodno tudi že ustvarili ustrezno povpraševanje zanj. Želimo se namreč 

posvetiti problematiki fizične razpoložljivosti izdelka na prodajni polici v času, ko 

potrošnik po izdelku dejansko povprašuje. Za to pa naj bi skrbela dobavno-prodajna 

logistika, in sicer logistika vseh podjetij, ki so vpletena v dobavno verigo. Daljša kot je 

dobavna veriga, težje jo je obvladovati in pri tem dosegati želene izide, ki se merijo tudi 

z vsakokratno razpoložljivostjo izdelkov na prodajni polici.  

Združenje Efficient Consumer Response Europe (ECR Europe) s sedežem v 

Bruslju, ki združuje tako trgovce kot proizvajalce, podaja naslednjo definicijo izpada 

izdelka s prodajne police: »Z vidika potrošnika predstavlja izpad izdelka s prodajnih 

polic vsak izdelek, ki ga potrošnik ne najde v želeni formi, okusu ali velikosti, nadalje je 

izdelek, ki ga potrošnik ne najde v za prodajo primerni obliki ali pa ga ne najde na 

pričakovanem mestu na polici.« ECR Europe (2003, 8) 

Zadovoljstvo potrošnikov in njihovo vračanje k ponovnemu nakupu se zato poleg 

nudenja kakovostnih izdelkov in primerne cene gradi tudi na neprestani razpoložljivosti 

izdelka na prodajni polici. Za to v svoji funkciji distribucije skrbi logistika, ki za 

organizacijo lahko predstavlja odlično sredstvo za doseganje konkurenčnih prednosti, 

ker jo je težje posnemati kot ostale sestavine marketinškega spleta, saj za koncipiranje 

izgradnje, spreminjanje in prilagajanje potrebuje precej več časa kot ostali elementi 
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spleta (Corey 1976, 263). Tiste organizacije, ki razumejo in v celoti izkoriščajo 

potencial, ki ga nudi logistika, vključujejo logistiko v ključne elemente strateškega 

planiranja, saj se moč logistike odraža v doseganju organizacijskih ciljev, ki so povezani 

z oskrbo potrošnikov, to pa vodi h kakovosti in zadovoljstvu. Za izkoriščanje tega 

potenciala pa je včasih treba poiskati bolj celovite razrešitve, nemalokrat tudi takšne, ki 

zahtevajo korenite posege v strukturo in način trenutnega izvajanja opravil in procesov. 

Vsakršen izpad razpoložljivosti izdelka na prodajni polici slej ko prej vodi k odločitvi 

potrošnika o nakupu sorodnega izdelka konkurenčnega podjetja. Vprašanje je samo, 

kako hitro se bo to zgodilo oz. kako močne so vezi, ki vežejo potrošnika na določen 

izdelek. Temelj trajnostnega razvoja podjetij je ravno v sintezi takšnih kakovostnih 

izdelkov, ki ohranjajo stare in privabljajo še nove potrošnike. Kotler (1996, 56) 

kakovost izdelkov opredeljuje kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka, ki vplivajo na 

njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali neizražene potrebe. Zato pa je treba 

neprestano skrbeti za razvoj novih izdelkov in storitev, hkrati pa je treba razvijati in 

izboljševati mikro-logistične procese, ki potekajo v ozadju in ki omogočajo, da izdelki 

in storitve sploh pridejo do končnih potrošnikov.  

V okviru magistrske naloge smo opravili raziskavo, ki nam je pomagala, da smo 

poglobili vedenje o potrošnikovem ravnanju ob izpadu izdelka s prodajne police. Kot 

takšna lahko koristi podjetjem, ki v skrbi za odličnost poslovanja inovirajo svoje mikro-

logistične procese in v svoje poslovanje zaradi izboljšave razpoložljivosti izdelkov na 

prodajnih mestih uvajajo večfunkcijski prodajno-logistični tim. Kako naj bo tak tim 

koncipiran in kakšne naj bodo njegove naloge v danih okoliščinah, je predmet poglavja 

o inoviranju in inovacijskih procesih v podjetju. V tem kontekstu smo želeli kritično 

prevetriti in analizirati idejo o uvajanju multifunkcijskih prodajno-logističnih timov in 

vsebinsko opredeliti vlogo predstavnikov logistike (servisa kupcev)1 v njih. Sočasno z 

uvajanjem omenjenih timov pa smo v okviru delovanja predstavnikov logistike v njih 

preverili in skozi zasnovo lastnega modela dobaviteljevega managementa zalog pri 

svojem kupcu, analizirali zamisel o dobaviteljevem managementu zalog pri svojem 

kupcu, to je kupcu, ki predstavlja zgolj enega od členov v preskrbovalni verigi do 

končnega potrošnika. Zlasti nas je zanimalo, v kolikšni meri se bo dejansko izboljšalo 

servisiranje kupcev, ki bo posledično prineslo izboljšano razpoložljivost izdelkov na 

prodajni polici, v kolikšni meri pa gre morda bolj za pristop, ki niti ne spreminja 

postopkov in procesov, ampak prinaša le bolj poglobljeno razmišljanje in pozornost 

izvajalcev servisa kupcev v procesu celovitih odnosov s posameznimi kupci.  

Oba, tako večfunkcijsko prodajno-logistični tim kot iz njega izhajajoč dobaviteljev 

management zalog, predstavljata po svoji vsebini del mikro-logističnih procesov in se 

                                                 
1 Customer service prevajamo kot servis kupcev. Servis pa je pri tem mišljen kot usluga, 

podpora, oskrba (Grad in Leeming 2000, 914). 
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uvajata kot odgovor na zaznano delovanje t. i. učinka bikovke v procesu planiranja in 

izvajanja naročil končnih izdelkov. 

Eden ključnih stikov v odnosu med prodajalcem in kupcem, ki predstavlja del 

preskrbovalne verige na poti do končnega potrošnika, je v trenutku, ko kupec dobi 

naročeno blago. Kadar podjetje ne izvrši kupčevega naročila v celoti ali tako, kot je 

kupec pričakoval, lahko pričakuje, da bo izguba ugleda še najmanj boleča posledica 

takšnega ravnanja. Govorimo lahko o celi paleti možnih izidov, ki so odvisni od vloge, 

položaja in interesov obeh, tistega, ki prodaja, in tistega, ki kupuje. In posledično – če 

neizvršitev kupčevega naročila kasneje vodi v izpad želenega izdelka na prodajni polici, 

lahko to pri končnem potrošniku vodi v odločitev za nakup izdelka konkurenčnega 

podjetja. S tem zaslužek prvega podjetja izpade. Hkrati pa je bilo prizadevanje vseh 

funkcij, ki sodelujejo v tem procesu (razvoj, proizvodnja, marketing in logistika), 

zaman. In to ne le podjetja proizvajalca, ampak tudi podjetij, ki skupaj s proizvajalcem 

sodelujejo v preskrbovalni verigi. Med razlogi za izpad blaga na prodajni polici 

strokovnjaki (Chopra in Meindl 2001, 360–363) kot enega pomembnejših dejavnikov 

navajajo že omenjeni učinek bikovke. Ta se odraža v razkoraku količinskega in 

časovnega naročanja posameznega izdelka med enim in drugim koncem preskrbovalne 

verige. Podjetja se reševanja tega problema lotevajo na najrazličnejše načine. Med 

drugim so razvili koncept (Fernie in Sparks 1998, 36), ki opredeljuje večfunkcijsko 

povezovanje med udeleženimi podjetji, ne le na do sedaj prevladujočih prodajno-

nabavnih odnosih, ki jih običajno predstavlja po en zaposleni na vsaki strani, ampak se z 

obeh strani povezujejo udeleženci iz logistike, financ, prodaje, marketinga. S tem pa 

niso več le udeleženci v nekem procesu, ampak so soodvisno povezani v skupnem cilju 

zadovoljevanja končnega potrošnika in s tem pri ustvarjanju prihodka za svoje podjetje.  

In tu je srž našega raziskovanja. Zaradi motenj v dobavah gotovih izdelkov med 

udeleženimi podjetji preskrbovalne verige, povzročenih z delovanjem učinka bikovke, 

ki občasno lahko pripeljejo tudi do izpada razpoložljivosti izdelkov na prodajnih 

policah, strokovnjaki razmišljajo o vpeljavi večfunkcijskega prodajno-logističnega tima, 

ki bi skupaj s spremembo načina managementa zalog odgovoril na problem in bi lahko 

prinesel bistvene izboljšave procesa, katerega končni cilj je ustrezna razpoložljivost 

izdelkov na prodajnih mestih. To pa vodi v kakovost in zadovoljstvo tako pri končnem 

potrošniku kot tudi pri udeležencih preskrbovalne verige. Z vidika trajnostnega razvoja 

zato velja navesti: Tvoji potrošniki predstavljajo tvoj posel (angl. Your customers are 

your business). Tu izbire ni – potrošniki so pomembni (Bee in Bee 1995, 9). Še bolj 

natančen in neposreden pri poudarjanju pomena učinkovitosti ter potrebnega fokusa 
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izvajanja procesov v ozadju je Peters (1997, 205), ki je zapisal naslednjo formulo: Life 

= Client Service oz. (pre)živeti = servis odjemalcev.2 

1.2 Namen raziskave 

Temeljni namen raziskave je bil zbrati kar največ primarnih podatkov o nakupnih 

navadah potrošnikov, o njihovem zadovoljstvu in ravnanju v primeru izpada izdelka s 

prodajnih polic. Zbrani podatki so skupaj s teoretičnimi spoznanji osnova, s katero smo 

želeli preveriti primernost opisanega inoviranja mikro-logističnih procesov preskrbe v 

okolju razmeroma dolge preskrbovalne verige. Pomembno je bilo ugotoviti, kako 

uspešno se spremembe odrazijo v izboljšani preskrbi z izdelki in posledično v 

zadovoljstvu potrošnikov. Želeli smo torej ugotoviti, kakšna je povezava med 

inoviranjem logističnih procesov preskrbe z izdelki in zadovoljstvom potrošnikov z 

vidika razpoložljivosti izdelka na prodajnih mestih.  

Dolga dobavna veriga pa v sebi ne skriva samo pasti povezane z možnim izpadom 

izdelka s prodajne police, ampak lahko zaradi svoje neučinkovitosti tudi zviša končno 

ceno izdelka na prodajni polici. Zato nas je zanimalo, kako bo višja cena izdelka glede 

na primerljivo konkurenco posledično vplivala na odločitev o zamenjavi blagovne 

znamke. 

Zadovoljstvo potrošnikov in njihovo vračanje k ponovnemu nakupu istega izdelka 

je bila rdeča nit našega raziskovanja reševanja problema izpada izdelkov z omejevanjem 

vpliva učinka bikovke skozi:  

− inoviranje procesov v podjetju, ki je izraženo s prilagajanjem organiziranosti na 

področju servisa kupcev z uvajanjem prodajno-logističnega tima; 

− sočasno uvajanje in razvoj modela dobaviteljevega managementa zalog pri 

kupcu, ki predstavlja člen v dobavni verigi do končnega potrošnika. 

V tem kontekstu velja upoštevati pomemben premik, ki se je postopoma »zgodil« v 

zadnjem obdobju in ki označuje prehod oz. spremembo tržišča iz tržišča prodajalcev v 

tržišče potrošnikov (Oblak 1995, 81). Ali povedano drugače, na planiranje podjetja naj 

vplivajo potrebe potrošnika, ne pa proizvodne in siceršnje zmogljivosti podjetja in 

podjetij, ki so udeleženi v dobavni verigi. Takšen premik pa pogosto zahteva precejšen 

miselni in procesni zasuk v podjetju in se največkrat odraža v obliki intenzivnega 

inoviranja procesov v podjetju. V našem primeru je inoviranje mikro-logističnih 

procesov zajeto v oblikovanju prodajno-logističnega tima. Na podlagi izvedene zasnove 

inoviranja smo ocenili zmožnost uspešnega delovanja prodajno-logističnega tima v 

                                                 
2 Odjemalce lahko pojmujemo bodisi kot kupce v smislu poslovnega partnerja bodisi kot 

potrošnike, ki se z izdelki podjetja srečujejo na prodajnih policah. SSKJ (2002, 730): 
Odjemalec: oseba v odnosu do osebe, pri kateri navadno redno kupuje ali naroča določen 
proizvod.  
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danih pogojih, predvsem pa smo analizirali dejavnike, ki vplivajo na izvajanje 

dejavnosti dobaviteljevega vodenja zalog pri kupcu ter na koncu skozi sam razvoj 

modela dobaviteljevega vodenja zalog pokazali na vpliv, ki ga ima tako zastavljena 

dejavnost na planiranje obnavljanja zalog skozi celotno dobavno verigo in s tem na: 

− izničenje vpliva učinka bikovke,  

− izboljšanje založenosti prodajnih polic z izdelki.  

Osnovo za naše raziskovanje reševanja problema izpada izdelka s prodajne police 

je predstavljala izvedba ankete, ki je odgovorila na vprašanja, vezana na konkretne 

oblike zaznavanja zadovoljstva ter ravnanj potrošnikov, povezanih s tem pojmom. Z 

odgovori na postavljena anketna vprašanja smo tako prišli do poglobljenega 

razumevanja potreb in pričakovanj potrošnikov, sočasno s tem pa smo z analizo izidov 

ankete dobili tudi odgovor na postavljeni hipotezi o potrošnikovih razlogih za 

zamenjavo izdelka oz. blagovne znamke.  

1.3 Cilji raziskave 

Cilji naše raziskave so vezani na odgovor, kakšne možnosti ima podjetje, da 

dolgoročno inovira svoje mikro-logistične procese na področju servisa kupcev in s tem 

posledično izboljša razpoložljivost izdelkov, saj je vsakokratna razpoložljivost izdelka v 

času potrošnikovega nakupa eden od dejavnikov zagotavljanja zadovoljstva 

potrošnikov. Cilj vsakogar, ki prodaja je, da so njegovi izdelki nenehno na tržnih 

policah. Vsak izpad lahko vodi k temu, da končni potrošnik poišče nadomestni izdelek 

in tako postane odjemalec konkurenčnega podjetja. Ravno tako pa podjetje na prodajni 

polici ne želi konkurirati z izdelkom, ki cenovno ne bi bil primerljiv s konkurenco. Zato 

podjetje želi zadržati stare potrošnike in hkrati pridobiti nove. V ta namen smo: 

− raziskali in analizirali soodvisnosti med razpoložljivostjo izdelkov na prodajnih 

policah in zadovoljstvom potrošnikov,  

− analizirali vplive posameznih elementov zadovoljstva na odločitev o zamenjavi 

blagovne znamke, med njimi smo posebej ugotavljali vliv cene izdelka v 

primerjavi s konkurenco na odločitev potrošnika o nakupu konkurenčnega 

izdelka 

− zasnovali model, s katerim smo inovirali logistično organiziranost in 

management zalog s ciljem zagotavljanja zadovoljstva potrošnikov.  

Z rezultati raziskave smo želeli odgovoriti na dve postavljeni hipotezi: 

− H1: Vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco na odločitev potrošnika o 

nakupu konkurenčnega izdelka je negativna; 
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− H2: Izpad izdelka s prodajnih polic ima negativen vpliv na potrošnikovo 

odločitev o nakupu konkurenčnega izdelka. 

Skozi inoviranje logistične organiziranosti in zasnovo modela dobaviteljevega 

vodenja zalog pri svojem kupcu smo odgovorili tudi na vprašanje, kako uspešno se 

lahko oblikuje in izvaja dejavnost dobaviteljevega vodenja zalog pri kupcih, ko so ti na 

zgornjem koncu preskrbovalne verige. To pa je bila osnova za dopolnitev in 

posodobitev obstoječega vedenja o organiziranju in delovanju prodajno-logističnih 

timov. Inoviranje logistične organiziranosti je prispevala k razumevanju, kako:  

− vpeljava prodajno-logističnega tima prispeva k izboljšavi kakovosti preskrbe po 

celotni dobavni verigi, 

− je mogoče zasnovo dobaviteljevega managementa zalog pri kupcu vpeljati in 

uspešno izvajati tudi med udeleženci preskrbovalne verige, ki so daleč od 

končnega potrošnika, 

− velik je vpliv učinka bikovke v vršnem koncu preskrbovalne verige in ali ga je 

mogočega omiliti samo z zasnovo dobaviteljevega managementa zalog med 

dvema udeležencema ali pa je treba tako zasnovo vpeljati v odnose med vsemi 

členi preskrbovalne verige, 

− kakovost servisa v smislu razpoložljivosti izdelkov na tržni polici vpliva na 

kasnejše vračanje potrošnikov k nakupu istega izdelka. 

Menimo, da smo največji prispevek k izboljšavi razpoložljivosti izdelka na prodajni 

polici podali ravno skozi zasnovo modela logistične organiziranosti in sočasnega 

izvajanja dejavnosti dobaviteljevega managementa zalog, saj je v primeru uspešnega 

delovanja modela dano izhodišče, kako naj podjetje inovira te procese takrat, ko urejuje 

razmerja in uspešno vodi in izvaja politiko zalog v vršnem delu preskrbovalne verige. 

Nadalje, skozi naše raziskovanje smo želeli preveriti, v kolikšni meri pri nakupnem 

vedenju potrošnikov, ko gre za nakupe izdelkov za osebno higieno, velja navedba 

Kotlerja (1996, 40) o 44 % tistih, ki kljub izražanju zadovoljstva nad določenim 

izdelkom, v praksi vendarle zamenjajo izdelek oz. blagovno znamko. Menimo, da je 

takšnih še precej več in da na zamenjavo vplivajo še drugi dejavniki, ne samo kakovost 

in zadovoljstvo.  

1.4 Metode raziskovanja 

Magistrsko nalogo sestavljata dva sklopa. Prvi je teoretični in je zamišljen kot 

poglobljen študij in prikaz domače in tuje strokovne ter znanstvene literature s področja 

logistike, procesov inoviranja ter pojmov kakovosti in zadovoljstva na način, ki 

osvetljuje in pojasnjuje razumevanje zadovoljstva uporabnikov kot stanja, ki vodi k 

odločitvi o ponovnem nakupu izdelkov osebne higiene. Ob obilici domače literature 
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teoretični vpogled v našteto problematiko podaja tudi zajetna tuja strokovna literatura, 

številni elektronski viri, vse to pa je dopolnjeno tudi z lastnimi izkušnjami in znanji s 

tega področja. Pri obravnavi in pregledu literature smo uporabljali opisno analitično 

metodo in metodo povzemanja, kar je omogočilo kar najširšo osvetlitev problematike z 

več zornih kotov. 

Drugi sklop pa je empiričen in vsebuje preverjanje domnev o zadovoljstvu 

odjemalcev izdelkov osebne higiene ter domnev o potrošnikovih ravnanjih v primeru 

izpada izdelka s prodajne police. To so sklopi vprašanj, ki so posredno in neposredno 

vezani na določene elemente izvajanja logistične funkcije v podjetju. Metodološko smo 

preverjanje opravili s strategijo poizvedovanja, ki smo jo tehnično izvedli z 

raziskovalnim inštrumentom pisnega anketiranja med uporabniki izdelkov široke 

potrošnje. Osnova za vzorčenje je bil popis prebivalstva iz leta 2002. S predhodno 

razdelitvijo populacije na razrede, katere smo tvorili na enak način kot uradna statistika, 

ko prikazuje demografske značilnosti prebivalstva, smo povprašali 0,25 promila 

populacije. Tako smo pri izvzetju tistega dela populacije, ki je v prvem razredu (0–14 

let), dobili velikost vzorca n=416, zajemal pa je enostavni slučajni vzorec, ki vsaki enoti 

populacije daje enako možnost, da je izbrana. Anketni vprašalnik je vseboval izključno 

zaprta vprašanja različnih vrst. Med njimi: lestvica pomembnosti, ocenjevalna lestvica 

in vprašanja, pri katerih je bilo več možnih odgovorov. Na ta način smo pridobili 

kakovostne primarne podatke, ki jih je bilo moč ustrezno razvrstiti in razložiti. Seveda 

pa smo anketni vprašalnik predhodno testirali na manjšem vzorcu, da smo preverili 

njegovo ustreznost in primernost. 

V pomoč metodam statistične obdelave zbranih anketnih odgovorov smo uporabili 

statistični paket SPSS (Statistical Product and Service Solution), verzija 13.0 za okolje 

Windows, ki omogoča tako matematične izračune statističnih vrednosti in parametrov 

kot tudi njihov grafični izpis. Preverjanje in izračunavanje soodvisnosti posameznih 

spremenljivk je bil eden od glavnih elementov obdelave, izvedli pa smo jo z regresijsko 

analizo. Regresijska analiza uporablja statistične tehnike, da bi zaznala sicer izmuzljive 

soodvisnosti in je kot taka orodje, ki omogoča urejanje velikega števila podatkov tako, 

da umetno šteje kot konstanto vsako spremenljivko, razen tiste, na katero se v danem 

trenutku želi osredotočiti. Nato pa pokaže, kako se ta usklajeno spreminja. Preden smo 

odgovore na posamezne medsebojne odvisnosti interpretirali, smo jih testirali s pomočjo 

postavljenih hipotez. Najprej s postavljeno hipotezo oz. predpostavko H1, ki jo 

predstavlja trditev, da je vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco na odločitev 

potrošnika za nakup konkurenčnega izdelka negativna. Nato pa še s hipotezo H2, ki je 

postavljena tako, da pojasni potrošnikovo ravnanje še z vplivom drugega dejavnika. V 

našem primeru je to trditev, da ima izpad izdelka s prodajnih polic negativen vpliv na 

potrošnikovo odločitev o nakupu konkurenčnega izdelka, saj se vsak izpad izdelka v 
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času nakupa odraža v nezadovoljstvu potrošnikov in je zaradi tega na vrhu razlogov, ki 

potrošnika vodijo k nakupu konkurenčnega izdelka. 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Omejitev raziskovanju je predstavljalo dejstvo, da smo se posvečali problematiki 

reševanja razmerij v vršnem delu dobavne verige, saj smo izrecno govorili o posrednem 

pristopu z uporabo distributerjev in ostalih posrednikov kot veznih členov med 

izdelovalcem izdelkov in končnim ponudnikom izdelkov na tržišču. Na nek način je 

omejitev predstavljal tudi izražen fokus na ozko področje servisa kupcev, saj smo v 

teoretičnih izhodiščih prikazali, da gre pri servisu kupcev le za del dejavnosti logistične 

funkcije kot tudi ostalih funkcij podjetja.  

Nadaljnjo omejitev je predstavljala tudi odločitev, da bomo v anketi zajeli le osebe, 

starejše od 14 let, s tem pa se je obseg celotne populacije, iz katere smo zajemali enote 

za naš vzorec, zmanjšal za približno 15,3 %. Predvsem pa velja poudariti, da so bili v 

sklopu raziskave predmet obravnave izdelki osebne nege in da so izpeljani sklepi 

oblikovani na vzorcu slovenskih potrošnikov. 

V nalogi besedo kupec pojmovno omejujemo le na razmerje med dvema 

udeležencema v dobavni verigi, medtem ko pojem potrošnik označuje končnega 

potrošnika oz. uporabnika izdelka. Prav tako omejujemo pojem dobavne verige, kjer 

mislimo na tisti del, ki poteka od proizvajalca končnega izdelka do potrošnika, ne pa 

tudi na dobavno verigo, ki poteka od dobaviteljev surovin do proizvajalcev izdelkov.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Nenehno zagotavljanje izdelkov na prodajni polici ima mnogotere razsežnosti. Mi 

bomo v tem poglavju skozi pregled domače in tuje literature zajeli nekatere od njih, 

predvsem tiste, za katere menimo, da v pogojih daljše dobavne verige pomembno 

vplivajo na prisotnost izdelkov na prodajni polici. Skozi inoviranje procesov preskrbe 

bomo pokazali na nujnost nenehnega izboljševanja delovanja logistične funkcije v 

podjetju ter njenega prilagajanja pogojem poslovanja. V tem okviru bomo podali 

teoretična izhodišča za organiziranje večfunkcijskega prodajno-logističnega tima in 

organizacijo dobaviteljevega managementa zalog. Vse to z namenom vplivanja na 

zmanjševanje zaznanega učinka bikovke v dobavnih verigah. Zadnji del poglavja je 

namenjen obravnavi zadovoljstva potrošnikov predvsem z vidika njegovega ravnanja, 

kadar izdelkov ni na prodajni polici.  

2.1 Inoviranje procesov preskrbe z izdelki 

Inovacija je vsaka misel ali stvar, ki je nova zato, ker je kakovostno različna od 

obstoječih (Kos 1996, 15). Ko govori o inoviranju, Evropska komisija3 (European 

Commision 1995, 1) poudarja, da je nasprotje inovacije arhaičnost4 in rutina. Od tod 

tudi razlog, zakaj se inoviranje srečuje s toliko ovirami in je deležno tako močnega 

nasprotovanja v mnogih poslovnih okoljih. Kos (ibidem) celo pravi, da odpori v bistvu 

rastejo iz tega, ker so prizadeti sodelavci ali tržni partnerji v svoji zavesti zavezani 

»statusu quo« ter se upirajo, da bi sprejeli novo kombinacijo namena in sredstev kot 

koristno. To tezo izkoristimo za prikaz razločka med invencijo in inovacijo, ki se ju tako 

pogosto še vedno enači med seboj. Markič (2004, 63) povzemajoč Muleja in Ženkovo 

(2002, 8), pravi, da: 

− je invencija vsaka nova zamisel, ki kaj obeta,  

− inovacija nastane iz invencije takrat, ko jo kdo razvije do uporabnosti in ko jo 

poleg tega odjemalci sprejmejo, kupijo in uporabijo, ker jo štejejo za koristno.  

Sicer pa je za Evropsko komisijo (European Commision 1995, 1) inovacija: 

− obnovitev ali povečanje obsega izdelka ali storitev in pripadajočih trgov, 

− vzpostavitev novih metod proizvajanja, oskrbe in distribucije, 

− vpeljava sprememb v managementu, organizaciji dela ter vpeljava sprememb v 

pogoje dela in veščine zaposlenih.  

Eno osnovnih delitev inovacije podaja Kos (1996, 17–18) z delitvijo na proizvodno 

in procesno inovacijo. Slednja se deli naprej na tehnološko in administrativno inovacijo.  

                                                 
3 Dokument Evropske komisije z naslovom Green paper on innovation iz leta 1995. 
4 SSKJ (2002, 21) arhaičnost: lastnost arhaičnega; arhaično: starinsko, nesodobno, zastarelo. 
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Slika 2.1 Delitev inovacije 

 
Vir: Kos 1996, 18. 

Afuah (2003, 14) podaja natančno definicijo razmejitev znotraj procesne inovacije, 

ko pravi, da tehnično inovacijo predstavljajo novi ali izboljšani izdelki, izboljšan servis 

in procesi, medtem ko administrativna inovacija zajema organizacijske strukture in 

administrativne procese. Administrativna inovacija ne vpliva nujno na tehnično 

inovacijo, saj slednja ne potrebuje vedno administrativne inovacije. Pomembno 

opredelitev za našo obravnavo podaja Damanpour (1991), ki pravi, da so novi izdelki ali 

storitve vpeljani zato, da zadostijo zunanjim in tržnim potrebam. Hkrati s tem pa 

predstavlja procesna inovacija »nove elemente, vpeljane v operativne procese 

organizacij – opis del in nalog, tok informacij, mehanizme delovanja z namenom 

omogočanja servisa« (Damanpour 1991). Iz tega izhaja, da je za sleherno podjetje 

razvoj procesnih elementov, ki omogočajo kakovostne storitve, vsaj tako pomemben, 

kot je razvoj novih izdelkov ali storitev. Tudi Markič (2004, 27) v svojem povzemanju 

Moss Kanterjeve (1983, 20–21) pravi podobno, in sicer, da je inoviranje generiranje, 

sprejem in implementacija novih idej, procesov, izdelkov ali storitev. Inoviranje 

managerskih metod in običajnih organizacijskih postopkov tako predstavlja obsežno 

področje priložnosti za notranje podjetništvo.  

Na tem mestu velja omeniti dve razsežnosti sprememb oz. stopenj novosti, ki jih 

prinaša inoviranje. Prvo razsežnost predstavlja pojem dodatna novost (angl. incremental 

innovation), ki zajema predvsem majhne korake in majhne novosti, ki jih vnašamo v 

obstoječi proizvod ali obstoječe procese. Drugo dimenzijo pa predstavlja pojem 

radikalne novosti (angl. radical innovation), ta pa se predvsem nanaša na nekaj, kar je 

popolnoma novo, česar doslej še ni bilo (Tidd, Bessant in Pavitt 2005, 11–14). Kdaj se 

bodo v posameznem podjetju odločili storiti korak k inoviranju svojih procesov, ki so v 

ozadju zagotavljanja razpoložljivosti izdelkov na prodajnih policah, je odvisno od 

vsakega podjetja posebej, vsekakor pa se kaže potreba po korenitem zasuku takrat, ko 

podjetje z obstoječimi postopki in procesi ne more vedno in zanesljivo zagotavljati 

primerne razpoložljivosti izdelka. Kakšni bodo ti koraki, je prav tako odvisno od 

vsakokratne situacije in cilja, ki ga posamezno podjetje zasleduje. Pogosto sploh ni 

treba, da odkrivamo »toplo vodo«, ampak zadošča že, da povežemo obstoječa znanja in 

Inovacije 

Proizvodne inovacije Procesne inovacije 

Tehnološke Administrativne 
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izkušnje ter jih prilagodimo našim potrebam in poslovnemu okolju, v katerem podjetje 

deluje. Ilustracija te trditve se odraža v zgodbici iz zgodnjih šestdesetih let prejšnjega 

stoletja in izvira iz vesoljske tekme med ZDA in nekdanjo Sovjetsko zvezo. Ker tedanji 

običajni kemični svinčniki niso delovali v okolju breztežnosti, se je pojavila potreba po 

pisalu, s katerim bo moč pisati v breztežnosti. NASA je za razvoj tega porabila takratnih 

milijon dolarjev in zadevo uspešno razrešila. Sovjeti za svojo rešitev niso porabili niti 

rublja. Za pisanje so uporabili čisto navaden svinčnik (Elearn 2007, 58). Razrešitev je 

pogosto preveč očitna in izhaja iz vsakdanje prakse.  

Med najpogostejšimi posledicami inoviranja Baldwin in Hanel (2003, 134) navajata 

povečanje hitrosti, s katero se odzivamo na kupčeve potrebe. Sem lahko uvrstimo tudi 

trajno omogočanje razpoložljivosti izdelkov na prodajnih policah. V podjetjih in drugih 

organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov široke potrošnje, imajo običajno do 

potankosti izdelane prodajne načrte, tržne dejavnosti, opredeljene finančne kazalnike in 

določene logistične poti. Ker pa se izdelki in potrebe potrošnikov neprestano 

spreminjajo, naj bi podjetje, če hoče preživeti na vedno bolj zahtevnem in globalnem 

trgu, moralo spreminjati in prilagajati tudi predhodno naštete elemente.  

Preden pristopimo k procesu inoviranja, ki je posledica prej izdelane strategije, 

ciljev in vizije podjetja, pa naj bi po Tushmanu in O'Reillyju (2002, 53) preverili in 

ocenili način sedanjega izvajanja nalog in hkrati s tem identificirali pomanjkljivosti v 

postopkih in procesih. Razkoraki, ki jih bo tak pregled razkril, bodo dejansko 

predstavljali naše priložnosti v prihodnosti, pod pogojem, da se sprememb proaktivno 

lotimo že danes. Zavedati se moramo tudi, da je inoviranje ekipni šport, kot sta se 

izrazila Tushman in O’Reilly (2002, 223), kajti zadeva celotno organizacijo in ne samo 

en njen organizacijski del. Rogers (1995, 371–372) temu pritrjuje, ko pravi, da 

implementacija inoviranja v organizaciji vključuje številne posameznike, ki imajo v tem 

procesu različne vloge. Poleg tega implementacija vključuje še vzajemno prilagajanje, v 

katerem se v veliki meri spreminjata tako proces inoviranja kot tudi organizacija sama. 

Hkrati pa to ni igrišče, kjer bi managerji in njihovi neposredno podrejeni preizkušali 

raznolike variante sprememb, ampak zadeva vse v organizaciji kakor tudi udeležence 

zunaj nje. To pa zahteva strokoven pristop in natančno opredelitev kaj, kje, kako in kdaj 

ter kakšno spremembo bomo v izvajanje nalog in obstoječe procese uvedli. To ne 

pomeni, da napake niso mogoče, vendar le, če so izid oz. temeljijo na analizah, da 

obenem kot take niso prevelike, tj. da nimajo prevelikega vpliva, predvsem pa, da je na 

njihovi osnovi možno priti do pozitivnih izkušenj in izboljšav (Tushman in O'Reilly 

2002, 115). 

Inoviranje poslovnih procesov, kamor spada tudi sprememba načina delovanja 

organizacije ali njenega dela, hkrati vpliva tudi na procese, ki jih v literaturi opisujejo v 

okviru managementa sprememb, kjer pot do cilja in proces spremembe po Greenu 

(2007, 6–7) vodi skozi: 
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− orientacijo, ki predstavlja smer, pozicioniranje in željo po spremembi, 

− organiziranost, kot bolj formalni dogovor, hierarhični sistem in formulacijo 

procesa sprememb, 

− mobilizacijo, ki zajema proces vključevanja, angažiranja in kataliziranje 

udeležencev, ki jih bo sprememba zajela, 

− izvedbo, ki predstavlja proces izvršitve spremembe, 

− tranzicijo, ki jo predstavlja proces vodenja ljudi skozi spremembo, 

− integracijo, ki jo predstavlja vtkanje spremembe in realizacijo transformacije z 

namenom proizvajanja kakovostne spremembe. 

Naloge in procese managementa sprememb ponazarja slika 2.2, kjer v središču 

procesov sprememb najdemo: 

− mišljenje, ki ga imamo, ko se lotevamo sprememb, 

− organizacijsko kulturo, v okviru katere se gibljemo in delamo, 

− vodenje na vseh organizacijskih ravneh in po vseh korakih, ki so potrebni za to, 

da spremembe, ki se jih lotevamo, tudi uspejo. 

Slika 2.2 Naloge in procesi managementa sprememb 

 

Vir: Green 2007, 7. 

Raziskava, ki so jo opravili v Kanadi (Baldwin in Hanel 2003, 134–139), poudarja 

pomen inoviranja in pravi, da sta med izidi inoviranja na prvih dveh mestih, s preko 

55 % odgovorov, povečana proizvodna fleksibilnost in povečana hitrost odzivnosti na 

kupce. Doseganje takšnega izida je možno z inoviranjem procesov, še nekoliko bolje pa 

je, če se temu doda tudi inoviranje izdelkov (Baldwin in Hanel, ibidem). Takšen izid 

raziskave daje pomembno podporo razmišljanjem, ki zagovarjajo inoviranje mikro-

logističnih procesov preskrbe s ciljem zagotavljanja zadovoljstva potrošnikov. 
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Nenazadnje predstavlja pomemben element inoviranja pooblaščanje sodelavcev, ki 

omogoča podjetjem dve prednosti (Faulkner 2003, 138–139): 

− zadovoljne zaposlene, saj jim omogoči »lastništvo« in nadzor nad različnimi 

vsakodnevnimi situacijami znotraj njihovega delokroga, kar prispeva k večji 

lojalnosti, ki je neprecenljiva; 

− takojšnje razreševanje zaznanih problemov brez prelaganja na druge osebe, kar 

ima za posledico zadovoljne stranke tudi v primeru, ko oseba, s katero je 

stranka prišla v stik, morda ne more razrešiti problema sama, prevzame pa 

odgovornost za razreševanje do trenutka, ko je primer predan v razreševanje 

managerju. 

2.1.1 Logistika v funkciji zadovoljstva potrošnikov 

Pri logistiki gre za ustvarjanje dodane vrednosti za kupce, potrošnike, dobavitelje in 

podjetja. Vrednost v logistiki je izražena v kategorijah časa in prostora. Kajti izdelki in 

storitve nimajo nobene vrednosti, če ne pridejo v posest potrošnikov, kadar (čas) in kjer 

(prostor) jih ti želijo uporabiti oz. potrošiti. Ko si v podjetju naprtijo stroške premika 

izdelka proti potrošniku ali pa oblikujejo zaloge, ki omogočajo odjem v razumnem času, 

takrat so v podjetju oblikovali vrednost za potrošnika, ki je prej še ni bilo. To je prav 

tako vrednost kot tista, ki se je oblikovala skozi proizvajanje kakovostnega izdelka 

(Ballou 1999, 11–13). 

V uvodu magistrske naloge smo uporabili dva izraza, ki bi ju na tem mestu radi 

dodatno pojasnili. Prvi izraz se nanaša na pojem logistika, drugi pa na pojem 

management dobavne verige. Veselko (2007, 19) opozarja na pojmovne nejasnosti, ki 

zadevajo predvsem razlikovanje oz. enačenje navedenih izrazov. Navaja, da nekateri 

menijo, da sta to enakovredni zadevi, spet drugi, da je prva drugi nadrejena, tretji pa 

menijo ravno obratno. Prav zaradi različnih razumevanj pojmov logistike in 

managementa dobavnih verig – ta smiselno spada pod okrilje pojma logistična veriga – 

moramo poudariti, da bomo v naši nalogi pojem logistike uporabljali na način, kot jo 

pojmuje Council of Supply Chain Management Professionals (2005), ki za logistiko 

podaja naslednjo definicijo: »Logistika je tisti del managementa logističnih verig, ki 

planira, uvaja in kontrolira učinkovit in uspešen tok in zaloge izdelkov, storitev ter 

povezanih informacij od točke izvora do točke ponora, vse z namenom zadovoljevanja 

tržnih potreb«. Medtem pa razumevanje logističnih verig zajema načrtovanje, razvoj in 

vzpostavljanje fizičnih in informacijsko-komunikacijskih sistemov, ki omogočajo 

učinkovit management fizičnih tokov izdelkov in storitev, vzporedno z informacijsko-

komunikacijskimi in finančnimi tokovi, od njihovega izvora do končnega uporabnika 

(Veselko 2007, 20). Podobno kot Veselko pravita tudi Lambert in Stock (2001, 56–57), 

ko navajata definicijo Council of Logistics Management (1992), ki je še do leta 1998 
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pojmoval management dobavne verige kot logistiko zunaj podjetja, ki je vključevala 

potrošnike in dobavitelje. Od leta 1998 pa se je tudi definicija Council of Logistics 

Management spremenila in je od tedaj skoraj docela enaka prej navedeni definiciji, s 

tem, da definira management logistike kot del managementa dobavne verige. Tudi 

Christopher (1998, 13 in 17–18) se s tem strinja, saj navaja, da je management logistike 

način, pri katerem se potrebe potrošnikov zadovoljujejo skozi koordinacijo izdelkov in 

toka informacij, ki se razteza od tržišča preko organizacije in njene operacije do 

proizvajalcev. 

Slika 2.3 Tokovi v logistiki 

Tok blaga  
 

Tok informacij o potrebah 

Vir: Christopher 1998, 13. 

Christopher (1998, ibidem) potem nadaljuje in pravi, da je logistika planska 

orientacija in okvir, ki poskuša oblikovati enoten plan toka izdelkov in informacij skozi 

podjetja. Dobavna veriga (angl. supply chain) pa gradi na tem okviru in poskuša doseči 

povezavo in koordinacijo med procesi drugih udeležencev v verigi, tj. med dobavitelji 

in kupci ter organizacijo samo. Wood (2008, 112–114) nadgrajuje Christopherja in 

pravi, da je vsak izdelek ali storitev narejena in tržena kot del vrednostne verige. Ta je 

poznana tudi pod imenom dobavna veriga (angl. supply chain) in predstavlja niz 

medsebojno povezanih in vrednost dodajajočih funkcij in strukture organizacije z 

namenom dostave pravega izdelka na pravo tržišče in pravim potrošnikom v pravem 

času, prostoru in ceni. Slika 2.4 prikazuje povezave v vrednostni verigi.  

Pri tem je tržnik prikazan kot »proizvajalec«, ki upravlja z odnosi med dobavitelji 

na vhodni strani z namenom pridobivanja vložkov zaradi proizvajanja proizvodov. Na 

drugi, izhodni oz. povpraševalni strani, pa »proizvajalec« upravlja z logistiko in kanali 

(poznanimi tudi kot distribucijski kanali), torej z dejavnostmi, ki naj bi bile izvršene, če 

hočemo izpolniti povpraševanja in omogočiti razpoložljivost izdelkov potrošnikom na 

slehernem tržišču. Na tem mestu velja navesti tudi misel, da bi se management dobavne 

verige moral imenovati management povpraševalne verige (angl. demand chain 

management) (Christopher 1998, ibidem). Na ta način bi do izraza prišlo dejstvo, da naj 

bo veriga vodena s potrebami tržišča, tj. potrošnikov, in ne s potrebami posameznih 

udeležencev preskrbovalne verige, najsi bodo to posredniki oz. trgovci na različnih 

ravneh ali pa sami izdelovalci izdelka. Navedena misel tako samo na drug način podaja 

že prej opisan vpliv dejstva, da se tržišče iz prvotnega tržišča prodajalcev razvija v 

tržišče kupcev. 
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Slika 2.4 Glavne povezave v vrednostni verigi 

 

Vir: Wood 2008, 112. 

Tok treh sestavin vrednostne verige, ki ga predstavljajo proizvodi, podatki in denar, 

je treba razumeti v obeh smereh. Tako tok izdelkov na vhodni strani predstavljajo 

surovine in pakirni material, medtem ko tok na izhodni strani predstavlja gotove 

izdelke, namenjene zadovoljitvi končnega potrošnika. Tok podatkov in informacij 

zajema tako podatke o naročilih, potrošnikove želje, pripombe in predloge kot tudi 

ostale informacije, ki omogočajo boljšo in uspešnejšo pot izdelka do končnega 

potrošnika. Tok denarja pa v mnogoterih oblikah poteka med udeleženci vrednostne 

verige (npr. plačilo surovin, plačilo končnih izdelkov, plačila za udeležbo v dobavni 

verigi). Pomembno pa je, da vsak udeleženec doda nekaj vrednosti, s katero zadovolji 

potrebe naslednjega udeleženca (člena) dobavne verige in posledično tudi potrebe 

končnega potrošnika, kar se na koncu zrcali kot razpoložljivost izdelka na prodajni 

polici (Wood 2008, ibidem). Tudi Logožar (2004, 153) vidi perspektivo za izdelovalna 

podjetja v konceptu vrednostne verige. Ta se nanaša na celotno serijo povezav med 

primarnimi in sekundarnimi dejavnostmi. Te zajemajo notranjo logistiko, proizvodne 

operacije, zunanjo logistiko, trženje ter poprodajne storitve, ki vodijo do poslovnih 

izidov vsakega posameznega podjetja.  

Sicer pa Logožar (2004, 47) logistiko deli na: 

− mikrologistiko, kamor sodi logistika v izdelovalnih podjetjih pa tudi v drugih 

podjetjih in organizacijah, 

− metalogistiko, kamor prišteva logistiko med organizacijami, najpogosteje se 

izraža kot logistični kanal in nastane z vzajemnim učinkovanjem mikro-

logističnih podsistemov, 

− makrologistiko, ki zajema logistiko na določenih geografskih območjih. 

Spremembe v logistiki zrcalijo napore podjetja po doseganju konkurenčnih 

prednosti. To je očitno, če pogledamo osnovne štiri elemente marketinškega spleta – 

izdelek, ceno, distribucijo in promocijo. Kaj hitro lahko ugotovimo, da je konkurenca 

sposobna v zelo kratkem času nadomestiti zaostanek, ko gre za vprašanja o izdelku, ceni 
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in v največji meri tudi vprašanja promocije. Težje pa to stori z distribucijo. Velja, da je 

procese s področja logistike mnogo težje prilagajati, saj za to potrebujemo mnogo več 

časa. Rangan (2006, 9) te navedbe potrjuje, ko pravi, da se vsi strinjajo o tem, kako 

težko je vpeljati spremembe v distribucijskih kanalih. Ti kanali izkazujejo veliko 

inercijo, ko gre za spremembe, in to kljub temu, da je tehnologija omogočila lažji 

pristop do kupca, naredila transakcije hitrejše in poslovne procese bolj integrirane. 

Zato odločitve o tržnih poteh sodijo med najpomembnejše odločitve vršnega 

poslovodstva podjetja, saj vplivajo na vse druge trženjske odločitve in zato predstavljajo 

relativno dolgoročno obveznost do drugih udeležencev, saj se zamenjave tržnih poti ali 

sprememb v njih, ki izhajajo iz inovacijskih procesov v podjetju, ne opravi kar »preko 

noči«. Udeleženci na tej poti po Kotlerju (1996, 527) opravijo veliko ključnih nalog ter 

sodelujejo v naslednjih tržnih tokovih: 

− informiranju kot zbiranju in širjenju informacij trženjskega raziskovanja o 

sedanjih in o možnih prihodnjih odjemalcih, o konkurentih in splošnih 

dogajanjih na trgu in okolju, 

− tržnem komuniciranju kot razvijanju in širjenju obvestil o ponudbi z namenom 

pritegnitve potrošnikov, 

− pogajanjih kot elementu sporazumevanja o ceni in drugih pogojih, ki 

omogočajo prenos lastništva ali posestva, 

− naročanju kot obliki povratne informacije o nameri nakupa, 

− financiranju, ki pomeni pridobivanje in razporejanje sredstev za financiranje 

zalog, transporta, skladiščenja, zavarovanja in ostalih dejavnosti na različnih 

ravneh tržnih poti, 

− prevzemu tveganja, ki so povezana z opravljanjem različnih nalog na tržni poti,  

− fizični posesti kot dejavnosti skladiščenja, transporta, 

− plačil z udeležbo in vključevanjem bank v celoten proces trženja, 

− pravici do lastništva kot prenosa lastnine z enega subjekta na drugega. 

Nadalje Kotler (1996, 525) navaja Coreyja in pravi, da je takšen sistem 

(distribucije) ključni zunanji vir, ki se gradi več let in ga je težko spremeniti. Pomemben 

je prav tako, kot so pomembni ključni notranji procesi, npr. proizvajanje, inženiring ali 

terensko prodajno osebje. Predstavlja obveznost podjetja do vseh tistih podjetij, ki zanj 

opravljajo distribucijo, hkrati pa gre za obveznost do trgov, ki jih podjetje in njegovi 

distributerji oskrbujejo. Ne nazadnje pomeni tudi obveznost do tiste poslovne politike in 

dejavnosti, na podlagi katerih je stkano veliko število dolgoročnih odnosov. Kljub temu 

pa se zastavlja vprašanje, kakšni in kateri naj bi bili viri za konkurenčne prednosti v 

prihodnje. Saj včerajšnje konkurenčne prednosti postanejo danes komaj še minimalno 

sprejemljivi standardi (Gourdin 2001, 9). 
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Treba se je tudi zavedati, da sistemi in postopki pomagajo organizaciji, da posluje 

na uspešen in učinkovit način. Z običajnimi pravili, načini in postopki opredeljujejo, 

kako je kaj opravljeno. To še posebej velja za večje poslovno-organizacijske sisteme, 

kjer so ti postopki še toliko bolj formalizirani. Sistemi in postopki so vpeljani zaradi 

pomoči in podpore osebju z namenom zagotavljanja najboljšega servisa odjemalcem, 

torej tako kupcem kot potrošnikom. Ravno zaradi tega naj bi v ospredje vedno 

postavljali potrebe odjemalcev. Hkrati pa ne smemo dopustiti, da ti sistemi in postopki 

sčasoma prerastejo svojo vlogo in postanejo gospodarji namesto služabnikov (Bee in 

Bee 1995, 59). 

2.1.2 Učinek bikovke 

Mineva pol stoletja, odkar je bil učinek bikovke5 (angl. bullwhip effect, tudi učinek 

biča) po zaslugi Jaya Forresterja prvič opisan. In čeravno je bilo o njem napisanega že 

veliko, je kot problem še vedno prisoten. Po Lee, Padmanabhan in Whang (1997) je ta 

pojav posledica uporabe statističnih metod napovedovanja z več koraki znotraj dobavne 

verige. Učinek bikovke predstavlja še posebej resen problem povsod tam, kjer je 

preskrbovalna veriga s končnimi izdelki organizirana z veliko vmesnimi udeleženci. V 

večji ali manjši meri ga tako občutijo vsi udeleženci takšne preskrbovalne verige. 

Chopra in Meindl (2001, 360–363) kot razlog za pomanjkanje posameznih izdelkov na 

prodajnih policah navajata vpliv tega učinka, ki se, ko gre za vprašanje naročanja 

izdelkov, stopnjuje skozi posamezne faze preskrbovalne verige od detajlista preko 

grosista in distributerja do proizvajalca. Tako se začetno, s strani posameznih končnih 

prodajalcev v pogledu količine in časovnega okvira razmeroma enakomerno naročanje 

posameznega izdelka, v drugi fazi že nekoliko skazi, da bi se v tretjem ali četrtem 

koraku, ki ga predstavlja naročilo zadnjega udeleženca oskrbovalne verige pri 

proizvajalcu izdelka, spremenilo v časovno in količinsko zelo neenakomerno naročanje. 

Carranza Torres in Moran (2006, 19–20) opisujeta zamik kot eno od treh pojavnih oblik 

delovanja učinka bikovke. Ostali dve sta še nihanje v naročilih in njihova krepitev. 

Zamik se tako odraža v času, potrebnem, da se izdelovalec izdelka odzove na nek 

dogodek, kot je enkratno povečano povpraševanje po izdelku. Sestavljen je iz: 

− časa, ki ga dobavna veriga porabi za sporočitev potrebe po nadomestilu 

porabljenih izdelkov, in  

− časa, ki ga izdelovalec potrebuje, da s povečanim proizvajanjem odgovori na 

povečano povpraševanje.  

Učinek bikovke so primerjali z mladostnikom, ki se, da bi se dokazal pred vrstniki, 

postavlja pred njimi s pitjem alkohola. V svojem neznanju zanemari vpliv časa na 
                                                 
5 Bullwhip is a very long, heavy whip (English Dictionary 1997, 212). Bikovka: whip 

(Grad in Leeming 1996, 26). 
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delovanje alkohola na človeka in popije veliko količino alkohola v zelo kratkem času. 

Takšno početje se nujno pokaže v prepozni reakciji opustitve pitja in posledično v 

popolni pijanosti mladostnika (Sterman 1989). Ta slikovita primerjava odraža časovne 

okoliščine, kakršne so značilne za pojav tega učinka. Ko tako sporočilo potuje od 

udeleženca do udeleženca po dobavni verigi navzgor do izdelovalca, začne hkrati vse 

bolj nihati in se krepiti. Pojem lahko slikovno ponazorimo tako, kot prikazuje slika 2.5; 

slikovni prikaz je namenoma poenostavljen. Za prikaz smo povzeli prikaz v Carranza 

Torres in Moran (2006, 129), pri tem pa smo uporabili štiri korake naročanja med 

petimi udeleženci dobavne verige, teh korakov pa bi seveda lahko bilo bodisi več ali pa 

manj, odvisno od tega, kako dolga je katera dobavna veriga: 

Slika 2.5 Splošni prikaz pojava učinka bikovke 

 

 

 

 

 

 

 
Korak 1: naročilo detajlista pri grosistu  Korak 2: naročilo grosista pri distributerju 
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Vir: prilagojeno po Lee, Padmanabhan in Whang 1997. 

Na sliki 2.5 vidimo, da se razmeroma majhno in časovno pogosto naročanje 

končnega trgovca pri njegovem grosistu, ki ne vsebuje nekih velikih varnostnih zalog, z 

naročilom tega istega grosista pri njegovem dobavitelju, ki je lahko nek pooblaščeni 

distributer, v pogledu količine in rednega časovnega naročanja že nekoliko spremeni oz. 

poveča, saj se v takšno naročilo običajno vnese še nek dodatek, ki predstavlja določeno 

varnostno zalogo. To potem z naročanjem distributerja pri predstavniku izdelovalca 

izdelka dobi še večje odmike, praviloma je tudi tu dodana neka varnostna zaloga, da bi 

tako tista naročila, ki so na koncu dobavne verige podana izdelovalcu, bila časovno zelo 

neredna in v pogledu količine tudi zelo nepredvidljiva. Velja poudariti, da je za 
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naročanje v vsakem naslednjem koraku potreben daljši čas. Na sliki 2.5 smo vsakemu 

prikazanemu koraku dodali tudi neko imaginarno povprečno linijo zaradi boljše 

ponazoritve vpliva učinka bikovke. Na osnovi slike 2.5 in s povzemanjem ugotovitev iz 

literature (Sterman 1989; Lichtenstein 2006; Atkinson 2006; Wilck 2006, 5–6) lahko za 

privzeto dolžino dobavne verige, katero v našem primeru predstavlja pet udeležencev, 

povzamemo značilnosti posameznih korakov z naslednjim:  

Korak 1 – naročilo končne trgovine pri grosistu:  

− pogosta in količinsko uravnotežena naročila, 

− manjša naročila na enoto izdelka, 

− razlike med naročili posameznih trgovin niso tako velike, 

− kratek odzivni čas, 

− vpliv managementa polic, 

− manjše zaloge (predvsem pri končnem trgovcu), 

− krajši obrat zalog, 

− krajša vezava obratnih sredstev. 

Korak 2 – naročilo grosista pri distributerju: 

− naročila niso več tako pogosta, 

− še vedno razmeroma enakomerna, vendar količinsko večja naročila; prva 

nihanja v naročilih, 

− prve razlike zaradi velikosti posameznih kupcev (grosistov), 

− odzivni čas še vedno razmeroma kratek, 

− upoštevanje varnostnih zalog, 

− večja obratna sredstva, 

− politika nastopa na tržišču; pomembno vlogo igra izbrano število grosistov. 

Korak 3 – naročilo distributerjev pri predstavniku izdelovalca izdelka: 

− velika odstopanja med posameznimi naročili, 

− časovni zamik med naročili je še večji, 

− razmeroma daljši odzivni čas, 

− težje napovedno planiranje, 

− prvi vplivi ekonomije obsega. 

Korak 4 – naročilo predstavnika izdelovalca pri izdelovalcu: 

− velika nesorazmerja v naročilih, 

− neusklajenost dejanskih naročil s predhodnimi napovedovanji, 
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− proizvajanje stežka streže potrebam brez proizvajanja na zalogo, 

− dolg odzivni čas, 

− pojavijo se prvi izpadi v realizaciji naročil, ki se prenesejo nazaj po dobavni 

verigi, 

− otežen management zalog, 

− težave pri plasmaju izdelkov. 

Kar posledično sledi, je prikazano na grafu 2.1, kamor smo prenesli krivulji 

naročanja iz prvega in zadnjega koraka in kjer lepo vidimo razkorak, ki ga učinek 

bikovke povzroči med začetnim in končnim naročilom za posamezen izdelek. Pri tem je 

sredinska črta vrisana samo kot pomoč pri razumevanju moči nihanj. 

Graf 2.1 Primerjava med prvim in zadnjim korakom naročanja 
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Vir: prirejeno po Carranza Torres in Moran 2007, 38. 

Učinek takšnega naročanja pa se nato kaže v: 

− povečanih stroških proizvajanja, 

− podaljšanem odzivnem času, 

− povečanih stroških zalog, 

− izpadih razpoložljivosti izdelkov na prodajnih policah, 

− zmanjšani donosnosti, 

− začasni ali celo trajni izgubi potrošnikov. 

Vzroki za nastanek učinka bikovke 

Tako naročanje, kot je prikazano in ki vsebuje obilo nihanj, ne bi nujno 

predstavljalo problema, če bi bilo predhodno napovedano. Vendar pa se v praksi to 

praviloma ne dogaja in razkorak med napovedovanjem in planiranjem ter nato 
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naročanjem je posledično velik. Za navedene posledice in učinke pa obstaja cel nabor 

vzrokov. Womack in Jones (2007, 98–106) med drugim navajata naslednje: 

− občasno večje proizvajanje, kot je potrebno, prekomerne količine največkrat 

ponujene kot posebna ponudba, 

− veliko točk naročanja, pogosto v medsebojnem konfliktu glede količin in 

časovnega okvira, 

− naročila se dobavljajo tako, da bolj služijo potrebam in zmožnostim logističnih 

udeležencev v verigi kot pa dejanskim potrebam potrošnikov, 

− velika količina promocij in drugih motenj v procesu naročanja. 

Lee, Padmanabhan in Whang (1997) večino teh vzrokov tudi sami navajajo, 

dodajajo pa še nekaj drugih, nič manj pomembnih: 

− nihanje cen, 

− nestabilnost v obnašanju izvajalcev,  

− nezaupanje v dobavno verigo (dobavitelja),  

− zanemarjanje vpliva časovnega zamika v kompleksnih sistemih. 

Naštete vzroke lahko povzamemo v štirih točkah (Lee, Padmanabhan in Whang 

1997): 

− ažuriranje povpraševalnega planiranja, 

− povezovanje več naročil, 

− cenovna nihanja, 

− omejevanje. 

Ti vzroki so med seboj pogosto bolj povezani, kot pa je to mogoče razbrati samo iz 

preprostega naštevanja. Tako je večje proizvajanje običajno povezano z nihanjem cen in 

dejstvom, da je proizvajanje prilagojeno potrebam in zmožnostim logističnih 

udeležencev. Te zmožnosti in potrebe pa so lahko tvorec nezaupanja v predhodnega 

dobavitelja ali pa zanemarjajo vpliv časovnega zamika pojavljanja učinka bikovke skozi 

dobavno verigo. Ravno tako je lahko pretiran in stopnjevan odziv na neko neugodno 

stanje zalog v določenem časovnem obdobju odsev neupoštevanja delovanja vpliva 

časovnega zamika in nestabilnost v obnašanju izvajalcev v dobavni verigi (Lee, 

Padmanabhan in Whang, ibidem). Zato sploh ne moremo govoriti samo o pojavljanju 

enega vzroka ali o prevladujočem vplivu samo enega vpliva, ampak gre za skupek 

medsebojno povezanih vzrokov in posledic. Hkrati pa tudi vidimo, da je kar nekaj 

sestavin in njihovih povezav, med drugim nihanje v naročilih, krepitev in časovni 

zamik, tako na strani vzrokov kot tudi na strani posledic delovanja učinka bikovke. 
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Nekatere metode reševanja učinka bikovke  

Dosedanja praksa je v glavnem izluščila dva temeljna pristopa, kako se spopadati z 

učinkom bikovke. Prvi zajema uporabo informacijskih sistemov, drugi pa medsebojno 

sodelovanje (Lee, Padmanabhan in Whang 1997). Tako uporaba informacijsko-

komunikacijskih sistemov med drugim zajema: 

− oblikovanje informacijsko-komunikacijskih podlag za spremljanje procesov 

naročanja, zalog, toka blaga in merjenja uspešnosti, 

− EDI (Electronic Data Interchange) sisteme za elektronsko izmenjavo podatkov 

in dokumentov med dvema ali več udeleženci, 

− tako imenovane POS (Point of Sales) podatke, ki se po elektronskih poteh 

simultano prenašajo k dobavitelju blaga z namenom takojšnega starta cikla 

obnavljanja porabljenih (prodanih) zalog izdelkov. 

Medtem pa je razreševanje učinka bikovke z medsebojnim sodelovanjem med 

drugim prineslo naslednje pobude, ki pa v svojem bistvu uporabljajo enega ali več 

predhodno naštetih orodij informacijsko-komunikacijskih sistemov: 

− dobaviteljev management zalog (VMI – Vendor Managed Inventory), 

− skupni management zalog (CMI – Co-Managed Inventory), 

− združen management zalog (JMI – Jointly Managed Inventory), 

− skupno planiranje, napovedovanje in obnavljanje (CPFR – Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment), 

− skupen management transporta (CTM – Collaborative Transport Management). 

Sami pa želimo razreševanju učinka bikovke dodati še tri pomembne sestavine, ki v 

literaturi pravzaprav niso omenjene, čeprav so vseskozi v ozadju, in katere je po našem 

mnenju treba vpeljati in izvajati. To so:  

− neprestano izobraževanje vseh udeležencev preskrbovalne verige o naravi in 

posledicah tega učinka s tem, da je najbolje, če vzamemo primere kar iz 

neposredne prakse te iste preskrbovalne verige, 

− poglobljen fokus izvajalcev s poudarkom na discipliniranem izvajanju 

dogovorjenih metod, s katerimi se bomo lotili reševanja problema, 

− jasno definirane in komunicirane zmožnosti in omejitve dobavne verige za vsak 

izdelek posebej. 

2.1.3 Prilagajanje logistike pogojem poslovanja 

Enostavnega odgovora na vprašanje »Kaj in kakšni bi lahko bili viri bodočih 

konkurenčnih prednosti podjetja?« ni. Kajti po Gourdinu (2001, 9) pretekle 
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konkurenčne prednosti komajda še zadostujejo današnjim minimalno sprejemljivim 

standardom. 

Vpeljava večfunkcijskega prodajno-logističnega tima in izvajanje dobaviteljevega 

managementa zalog se uvajata kot odgovor na zaznano delovanje učinka bikovke v 

procesu planiranja, izvajanja ter kontrole realizacije naročil končnih izdelkov. 

Predstavljata tiste napore v podjetjih, ki naj podjetjem omogočijo celovit trajnostni 

razvoj s poglavitnim namenom izboljšanja in preseganja obstoječega stanja. Pri tem je 

pomembno, da se organizacija večfunkcijsko prodajno-logističnega tima ne nanaša 

samo na eno podjetje, ampak najmanj na dve. To je obenem vodilo k doseganju 

konkurenčnih prednosti. Na to iz različnih zornih kotov opozarjajo Gourdin (2001, 8–9), 

Porter (1998, 33–61) in Fernie (1990).  

Servis kupcev je izid logističnega sistema. Glede na svojo dejavnost predstavlja 

stično točko med podjetjem in njegovimi kupci. V našem primeru so to distributerji. 

Zato predstavlja udejanjanje servisa kupcev v večfunkcijskem prodajno-logističnem 

timu v tem pogledu pot procesne transformacije z namenom zagotavljanja kakovostnega 

servisa. Servisa, za katerega Lambert (v Lambert in Stock 2001, 96) pravi, da je lahko 

najboljša metoda za doseganje konkurenčnih prednosti ob pogoju, da gre res za 

zagotavljanje kakovosti. To lahko podkrepimo tudi z izidi raziskave, ki jo navaja 

Whiteley (1994, 8–10) in iz katere izhaja, da se je kar 65 % kupcev odločilo za 

spremembo poslovanja zaradi slabega servisa. Natančneje, 20 % jih je navedlo, da so se 

odločili za poslovanje s konkurenco zato, ker so imeli pri prejšnjem podjetju premalo 

stikov in osebne pozornosti, kar 45 % pa je navedlo slabo kakovost stikov. 

Večfunkcijski prodajno-logistični tim 

Organizacije se v času spreminjajo. Zato je potrebno, da občasno prilagodijo svojo 

zasnovo ali strukturo, da ta odraža spremembe v okolju ali samem podjetju. To velja 

tudi za sodobne prodajno-nabavne procese med dvema poslovnima partnerjema. 

Coopers&Lybrand (1996, 41) opredeljujeta pet različnih tipov odnosov med dvema 

poslovnima partnerjema: 

− tradicionalni prodajnik, 

− napredni prodajnik, 

− prodajni manager kategorije, 

− zaupen svetovalec, 

− strateška partnerska zveza. 

Njune raziskave so pokazale, da prodajna funkcija dominira nad nabavno ne glede 

na obliko odnosov. Vendar pa doseganje ugodnih poslovnih izidov vodi k zahtevi o bolj 

naprednih odnosih med podjetji. Zato prodajno-nabavni procesi ne morejo sloneti le na 
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enem človeku z vsake strani, kot to prikazuje slika 2.6 in jo literatura pozna kot 

strukturo organiziranosti v obliki metuljčka (angl. bow tie structure). 

Običajno sta pri tej strukturi organiziranosti nosilca povezave dva komercialista, na 

strani prodajalca gre običajno za komercialista prodaje, na strani kupca pa imamo 

običajno komercialista nabave. Vendar pa zaradi svoje kompleksnosti, zahtevane ravni 

znanja ter procesov, ki tečejo v ozadju, sodobne povezave zahtevajo udeležbo večjega 

števila osebja pri vsakem od udeležencev posla.  

Slika 2.6 Prodajno-nabavni procesi med dvema podjetjema 

 

Vir: povzeto po Fernie in Sparks 1998, 37. 

To še posebej velja med partnerji, ki so dolgoročno zavezani k istim ciljem in 

predstavljajo udeležence iste dobavne verige. Pri njih so se klasični nabavno-prodajni 

procesi že zdavnaj transformirali in zavzemajo različne oblike in ravni medsebojnega 

sodelovanja. To je pripeljalo do tega, da se v razumevanje in prenašanje kompleksnih 

sporočil o potrebah ter v medsebojno komunikacijo in razreševanje zadev vključujejo še 

izvajalci z drugih področij – trženja, logistike in financ. Na tej točki se pojavi zamisel o 

oblikovanju multifunkcijskih timov, s katerimi bi zmogli obvladovati takšna razmerja. 

Zamisel je prikazana na sliki 2.7. 

Slika 2.7 Sodobne povezave med partnerjema 

 

Vir: povzeto po Fernie in Sparks 1998, 37. 

Kracklauer, Mills in Seifert (2004, 63) takšno povezovanje prodaje z nabavo, 

trženja s trženjem, financ s financami, logistike z logistiko ter ne nazadnje IT z IT 
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relationship management). Fernie in Sparks (ibidem) tudi navajata, da ni moč 

posploševati, da bo vsaka pobuda za spremembo organizacijske oblike dobra za vse. 

Vsako podjetje ima drugačno izhodišče in drugačne cilje, nekatera podjetja imajo 

razvito boljše sodelovanje s partnerji, druga pa manj. Podobno pravi tudi Porter (1998, 

395–397), ki ob opozarjanju na zmožnost in primernost povezovanja, zagovarja notranje 

povezovanje med različnimi oddelki ravno zaradi zagotavljanja poslovne 

konkurenčnosti. Hkrati pa meni, da je v primeru podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo 

industrijskih izdelkov široke potrošnje, primerno tako oblikovane enote nadalje povezati 

s kupci oz. partnerji v dobavni verigi. Nekaj pa je gotovo, partnerstva ni moč razviti 

prav z vsemi udeleženci dobavne verige. Predvsem bodo manjši udeleženci dobavne 

verige težko sodelovali pri takšni zamisli, saj njeno izvajanje terja obilo managerskega 

časa in veliko človeških virov. Do katere ravni bodo organizacije želele spremeniti 

svojo organizacijsko obliko, pa je odvisno predvsem od: 

− kulturološkega ujemanja med partnerjema, 

− velikosti posameznih partnerjev, 

− stopnje sistemskega ujemanja. 

Po Stewart (1992), podobno meni tudi Porter (1998, ibidem), gre za procesno 

usmerjeno in horizontalno organizacijsko ureditev za razliko od prej prikazane klasične 

vertikalne organizacijske ureditve v podjetju in ozkega povezovanja v okolje. 

Horizontalna ureditev predstavlja nasprotno in robustno alternativo dosedanji 

funkcionalni organizacijski ureditvi, ki jo predstavlja organiziranost po posameznih 

funkcijah – razvoj, trženje, finance, proizvajanje, logistika. Ureditev, ki v svoji zasnovi 

sploh ni nova in je poznana že več kot 40 let, vendar pa se uveljavlja in v polnem 

obsegu uvaja v posamezna podjetja šele v zadnjem obdobju. Ravno nepopolno izvedena 

preoblikovanja v preteklosti imajo velike zasluge za to, da cilji takšnega preoblikovanja 

niso bili nikoli v celoti doseženi. Kot nadalje poudarja Stewart (1992), se je takšno 

transformiranje pojavljalo le v prikazu organizacijskih grafov, saj je bilo pomembno le 

za vršne ljudi v organizaciji. Na spodnjih ravneh pa je dejansko še vedno delovala stara 

vertikalna organiziranost, kjer je za 90 % osebja, ki je dejansko imelo stik z odjemalci, 

edino spremembo pomenila sprememba imena šefa, ki jih je vodil. Zato pa je toliko bolj 

pomembno pred uvedbo spremembe, ki jo predstavlja bodisi uvedba nove strukture 

organiziranja ali pa reorganizacija obstoječe organizacijske enote, da poiščemo 

odgovore na vprašanja, povezana (Lambert in Stock 2001, 600–601): 

− s strategijo in cilji organizacije, 

− z organiziranostjo funkcij, ki naj se ujemajo s strukturo organizacije, 

− z opredelitvijo nalog, za katere naj bo novonastala organizacijska enota 

odgovorna, 
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− z vedenjem o načinu vodenja, 

− s fleksibilnostjo nove organiziranosti, 

− s poznavanjem razpoložljivih podpornih poslovno-organizacijskih sistemov, 

− z zmožnostjo planiranja človeških sposobnosti in njihovega razporejanja z 

namenom doseganja individualnih in organizacijskih ciljev. 

Zamisel o oblikovanju multifunkcijskih prodajno-logističnih timov je namenjena 

razreševanju celovitih odnosov in procesov med dvema udeležencema preskrbovalne 

verige, vendar pa Fernie in Sparks (1998, 36–38) poudarjata, da je glavni namen takšne 

organiziranosti v izboljšavi kakovostne preskrbe potrošnika, ki naj bi s takim 

povezovanjem udeležencev v logistični verigi tudi največ pridobil. Pri tem eno od 

pomembnejših vlog igra pooblaščanje udeležencev. Predvsem tistih, ki v tim z obeh 

strani ne prihajajo s pozicije trženja. Tudi na račun preživete strukture organiziranosti 

običajna praksa v podjetjih namreč vse preveč sloni na servisnem izvajanju nalog 

podpornih enot, če s tem terminom pogojno označimo npr. logistično in finančno 

funkcijo podjetja. Multifunkcijsko povezovanje, nasprotno, zahteva dejavno in 

vsebinsko delovanje vsakega člana tima. 

Multifunkcijski prodajno-logistični tim tako v praksi udejanja tisto, kar literatura, 

npr. Logožar (2004, 151–152), navaja kot potrebo po povezovanju. Najprej kot potrebo 

po povezovanju znotraj podjetja, ko gre za povezovanje z drugimi funkcijami v 

podjetju, tako da so v mnogih podjetjih po svetu oblikovali posebne povezovalne time. 

Ker pa posamezno podjetje ni izolirano, je potrebno koordinirano sodelovanje vseh 

podjetij v dobavni verigi. Tu pa do svoje polne veljave prihaja organiziranost 

večfunkcijskega prodajno-logističnega tima. Pri tem postaja razdelitev vlog med 

posamezne izvajalce zelo pomembna, še posebej, ko gre za izvajanje nalog in 

razreševanje tistih vprašanj, ki posegajo na mejna področja med posameznimi področji 

dela. Na tem mestu se tako dotikamo vprašanja koordiniranja posameznih izvajalcev, za 

katerega je potrebno, da sloni na temeljnem načelu, ki ga predstavlja težnja po 

doseganju skupnega cilja. Še pred tem pa naj bi prišli do odgovora, kako naj bo tak tim 

zasnovan in kakšne naj bodo njegove naloge v danih okoliščinah. Stewart (1992) zato 

pravi, da morajo v organizaciji za širitev takšnih timov predstaviti cilje, odgovornosti in 

merila uspešnosti čez vse sodelujoče funkcije.  

Z vidika delovanja in vloge logistike pri zadovoljevanju potrošnikov je treba 

kritično prevetriti in analizirati ter vsebinsko opredeliti vlogo predstavnikov logistike v 

teh timih. Predvidevajo, da so predstavniki logistike dejansko neposredni izvajalci 

funkcije servisa kupcev. Vendar pa naj bo poudarek na njihovem vsebinskem delovanju 

in ne na izvajanju administrativnih nalog ali transakcijskih opravil, ki jih na primer 

predstavlja pisanje faktur in drugih dokumentov, naročanje tovornjakov, carinjenje 

blaga ali pa arhiviranje dokumentacije. Da ne bo nesporazuma, tudi ta opravila morajo 
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biti izvršena, vendar na način, da omogočijo izvajalcu njegovo dejavno vključevanje v 

delovanje tima. Edino na tak način bodo prispevali svoje znanje pri obravnavi za 

izvajanje logistične funkcije ključnih vprašanj, ki so povezana: 

− z obvladovanjem zalog, 

− z izboljševanjem transportnih poti, 

− z optimizacijo pošiljk, 

− z vključevanjem v proces planiranja, 

− s posredovanjem relevantnih informacij, povezanih z izvajanjem logistične 

funkcije, 

− z izboljšavo medsebojnih komunikacij, 

− s skupnim razreševanjem kritičnih situacij, do katerih lahko prihaja. 

To so obenem vprašanja, ki neposredno zadevajo kakovost odnosov s partnerji v 

dobavni verigi. Hkrati s tem pa je treba zagotoviti, da bodo izvajalci razumeli tako 

naloge kakor tudi širši vidik, procese in pomen takšnega multifunkcijskega tima. 

Omenjeni širši vidik se tako gradi na prizadevanjih podjetja, da v svoje procese in v 

procese svojih partnerjev v oskrbovalni verigi postavi potrošnika v središče zanimanja, 

in sicer s tem, da postavlja potrošnikove potrebe, želje in pričakovanja v ospredje. Z 

drugimi besedami – dobavna veriga naj bo vodena s potrebami potrošnikov, ne 

izvajalcev. Tak koncept, vsak s svojega zornega kota, zagovarjajo mnogi strokovnjaki 

(Whiteley 1994, 18; Rangan 2006, 119; Christopher 1998, 17–18; Oblak 1995, 81).  

Procesno organiziranje v primerjavi s tistim, ki je bilo doslej organizirano okoli 

posameznih funkcij v podjetju, hkrati dovoljuje timu večjo samostojnost v smislu 

vodenja in s tem razgradnjo nepotrebnih nadzornih funkcij podjetja.  

Management procesov se od managementa funkcij razlikuje po treh značilnostih: 

− uporablja zunanje cilje, 

− zaposleni, ki posedujejo različne veščine in znanja, so za izvršitev celotnega 

dela (naloge) povezani, 

− nefiltrirane informacije posredujejo tja, kjer so potrebne.  

Nadalje, širši koncept zajema in uveljavlja načela sodelovanja, ki jih literatura 

pozna pod imenom sodelovalno planiranje in napovedno dopolnjevanje (zalog – op. p.), 

angleško Collaborative Planning and Forecasting Replenishment (v nadaljevanju – 

CPFR). CPFR je, podobno kot dobaviteljev management zalog pri svojem kupcu (v 

nadaljevanju VMI, angl. Vendor Managed Inventory), del dobavnega procesa, ki naj s 

pomočjo razvitih IT-podpor in razpoložljivosti relevantnih podatkov v realnem času 

sledi tistim povpraševanjem, na katera bi se morali osredotočati, če želimo uresničiti 

zamisel o postavitvi potrošnika v jedro dogajanja. To pa še enkrat več potrjuje že prej 
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izraženo trditev, da bi se moral management dobavne verige imenovati management 

povpraševalne verige.  

Dobaviteljev management zalog  

Zamisel o dobaviteljevem managementu zalog pri svojem kupcu (VMI), ki 

predstavlja zadnji člen v verigi preskrbe in ima kot tak neposreden stik s potrošnikom, 

se je v preteklosti izkazala za zelo uspešno metodo, s katero so zmanjševali učinek 

bikovke, rezultat pa se je kazal v manjših zalogah, manjšem angažiranju obratnega 

kapitala, predvsem pa v boljši preskrbi z izdelki na prodajnih policah. S tem je poleg 

udeležencev v preskrbovalni verigi z izboljšanim servisom in razpoložljivostjo izdelkov 

največ pridobil prav potrošnik. VMI v največji možni meri odpravlja enega 

najpomembnejših razlogov za kopičenje zalog, to je negotovost povpraševanja. Po 

Coughlanu (Coughlan et al. 2001, 508) je vzrok za negotovost povpraševanja slaba 

komunikacija med člani dobavne verige. Komunikacija in s tem izmenjava podatkov 

učinkujeta predvsem na zmanjševanje popačenja informacij, ki se pretakajo med 

udeleženci dobavne verige. Lee Iacocca, nekdanji šef v Fordu in General Motorsu za 

komunikacijo zelo preprosto ugotavlja: »Komunikacija je mazivo, ki organizaciji 

omogoča tek«. (Iacocca 2007, 169) 

V naši nalogi nas zanima, kako se lahko ta pobuda oz. orodje prenese v okolje, kjer 

verigo sestavlja več udeležencev, in za katerega Carranza Torres in Moran (2006, 136) 

menita, da ni najbolj praktično okolje za uvajanje takšne zamisli. Mi bomo to tehniko 

glede na razmerja znotraj dobavne verige uporabili samo za urejanje razmerij med 

proizvajalcem izdelka, principalom in njegovim pooblaščenim distributerjem. Za 

razmerja torej, ki so, gledano s stališča potrošnika, na povsem drugem (vršnem) koncu 

preskrbovalne verige in kjer so podatki, potrebni za učinkovito planiranje in naročanje, 

bodisi pomanjkljivi ali pa že dokaj popačeni zaradi vplivov drugih (predhodnih) 

udeležencev preskrbovalne verige.  

Dejavnost izvajanja dobaviteljevega managementa zalog pri kupcu temelji na 

prenosu pooblastil in odgovornosti za vodenje zalog od kupca na dobavitelja. Najbolj 

znan primer takšne prakse je podjetje Wal-Mart, največji svetovni trgovec z blagom 

široke potrošnje, ki je zelo uspešno vpeljal VMI v svoj poslovni proces (Liechtenstein 

2006, 138 in 169–172). To so lahko naredili zaradi dveh prevladujočih razlogov: 

− so zadnji v dobavni verigi, katerim proizvajalci neposredno zagotavljajo svoje 

proizvode, brez vmesnih posrednikov, 

− izdelovalcem so omogočili dostop do prvovrstnih podatkov, potrebnih za 

načrtovanje in izračun količinskega in časovnega nadomeščanja količin 

prodanih zalog izdelkov. 
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Predvsem zadnje je ključnega pomena. Prvovrstni podatki se v tem primeru 

nanašajo na zajem podatkov neposredno iz izhodnih blagajn posameznih prodajaln 

(angl. point-of-sales data). Kot rečeno pa je takšno okolje zelo daleč od tistega, ki ga 

obravnavamo v naši nalogi. Rangan (2006, 123) za razliko od Carranza Torres in 

Morana teoretično opisuje, kako naj se odvijajo dejavnosti VMI procesa na relaciji med 

distributerjem in proizvajalcem, ko pravi, da naj si oba partnerja izmenjujeta podatke o 

ravni zalog, nadalje naj se dogovorita o planu zalog, izdelovalec (v našem primeru 

principal) pa naj prevzame odgovornost za vzdrževanje zalog in njihovo obnavljanje. Z 

zmanjšanjem obsega zalog ob hkratnem zmanjšanju izpada izdelka naj bi distributer 

pridobil večjo preglednost nad zalogami, nad vezavo obratnih sredstev ter možnim 

zmanjšanjem števila izvajalcev. Proizvajalec pa pridobi dragocene podatke o 

distributerjevem gibanju zalog, obenem pa lahko z vključitvijo zadostnega števila 

distributerjev v VMI proces spozna vzorec obnašanja potrošnikov.  

2.2 Zadovoljstvo potrošnikov 

Vedenje o tem, kdaj je potrošnik zadovoljen, je zelo precizna umetnost in zelo 

neprecizna znanost, pravi Faulkner (2003, 157). Rezultati merjenja zadovoljstva 

potrošnikov, zbrani v ameriškem Technical Assistance Research Program in objavljeni 

v Hoffman in Bateson (1997, 270–271), nedvomno govorijo o pomembnosti 

zadovoljstva potrošnikov. Če navedemo samo štiri najpomembnejše ugotovitve: 

− rezultati govorijo o tem, da podjetja dejansko ne slišijo glasu kar 96 odstotkov 

nezadovoljnih potrošnikov,  

− za vsako prejeto pritožbo stoji kar šestindvajset potrošnikov z enako težavo, 

− vsak nezadovoljen potrošnik bo v povprečju povedal devetim ali celo desetim 

ljudem, trinajst odstotkov njih bo povedalo več kot dvajsetim ljudem, 

− verjetnost, da bodo zopet potrošniki podjetja je večja pri tistih, ki se dejansko 

pritožijo, sploh če bo podjetje hitro reševalo njihove pritožbe ali jih celo 

uspešno razrešilo. 

2.2.1 Razpoložljivost izdelka 

Za razpoložljivost izdelka na prodajni polici vsekakor velja, da je ena od 

razsežnosti, ki vplivajo na kupčevo zadovoljstvo. Hkrati s tem se mora podjetje 

zavedati, da je kupčevo zadovoljstvo tudi merilo za uspešnost oskrbovalne verige 

(Veselko 2003). Vendar pa proizvajalci – kar velja tudi v našem primeru – ne prodajajo 

vedno končnemu prodajalcu, ampak imajo v svojo dobavno verigo vključenih kar nekaj 

posrednikov: distributerja, nekaj grosistov, večje prodajne sisteme in na koncu manjše 

trgovine in prodajalne. V tem primeru je po Lambertu, Stocku in Ellramovi (1998, 51–

52) proizvajalcu težko oceniti obseg, še bolj pa vpliv, ki ga ima izpad izdelka s 
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prodajnih polic na potrošnika. Kajti če proizvajalec posameznega izdelka trenutno tega 

nima na zalogi, to samo po sebi še ne pomeni, da tega izdelka ni na zalogi pri 

naslednjem členu v dobavni verigi ali da ni razpoložljiv na prodajni polici. In obratno, 

če je v zgornjem delu dobavne verige, ki ga predstavljajo proizvajalec, principal in 

distributer, dovolj blaga, to še ne pomeni, da ga je dovolj tudi v spodnjem delu te verige, 

kar pomeni, da je prav mogoče, da bo prišlo do izpada izdelka s prodajnih polic. 

Raziskava, ki jo je v tej smeri napravilo združenje ECR Europe6 po skoraj vsej Evropi 

za področje preskrbe s prehrambnimi izdelki in izdelki široke potrošnje, razkriva, da se 

izpad teh izdelkov s prodajnih polic v povprečju giblje med sedmimi in desetimi 

odstotki. Kar okoli 20 odstotkov tega izpada gre na račun izpada, povzročenega v 

vršnem delu dobavne verige. Ali povedano drugače, kar pet do osem odstotkov vseh 

izdelkov ne najde poti na prodajne police navkljub dejstvu, da je bilo blago na zalogi v 

priročnem skladišču prodajalne, vendar pa ga nihče ni postavil na prodajno polico.  

Graf 2.2 Stopnja servisa skozi dobavno verigo (v %) 
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Vir: ECR Europe 2003. 

2.2.2 Ravnanja potrošnikov 

Ista raziskava podaja tudi ugotovitve o tem, kako se na izpad izdelka s prodajnih 

polic odzove potrošnik. Iz prikaza v grafu 2.3 je razvidno, da se največ, kar 37 % 

potrošnikov odloči za zamenjavo blagovne znamke. Medtem ko 21 % potrošnikov 

poišče želeni izdelek v drugi trgovini, pa se jih kar 17 % odloči, da se bo v isto trgovino 

vrnilo kasneje, še nadaljnjih 16 % pa se odloči kupiti drugačno velikost izdelka. 9 % 

potrošnikov se ne odloči za nakup. Na osnovi te raziskave je združenje ocenilo, da 

dosega škoda, ki jo utrpijo proizvajalci in trgovina samo zaradi nenakupa, torej na 

osnovi odločitve 9 % potrošnikov, kar štiri milijarde EUR. Je pa ta škoda za 
                                                 
6 ECR Europe 2003.  
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proizvajalce dejansko še precej večja, saj vsaka od zgoraj naštetih odločitev predstavlja 

izgubo za proizvajalca, tako na kratki kot tudi na dolgi rok.  

Ravno vedenje o potrošnikovih nakupnih odločitvah zavzema pomembno mesto v 

obravnavi zadovoljstva potrošnikov. Logožar (2004, 112) navaja, da gre potrošnik pri 

procesu odločanja o nakupu skozi več faz. V prvi zaznava problem, kar pomeni, da 

dojema razliko med želenim in dejanskim stanjem, ki mora biti dovolj pomembna, da 

sproži odločitev. Ko je problem zaznan, začne potrošnik zbirati informacije, in sicer 

interne, ko potrošnik upošteva svoje izkušnje z izdelkom oz. blagovno znamko, in tudi 

eksterne informacije, če gre za zahtevnejši izdelek ali izdelek, ki ga potrošnik še ne 

pozna. Pri tem uporablja osebne vire, npr. prijatelje, ali javne vire, npr. ocene testov v 

raznih publikacijah, ali pa zbira informacije od prodajalcev in trgovin, v tem primeru 

govorimo o virih tržnikov.  

Graf 2.3 Odziv potrošnikov na izpad izdelka 

3 7 %

2 1 %

1 7 % 1 6 %

9 %

z a me n ja v a  b la g o v n e
z n a mke

n a ku p  v  d r u g i tr g o v in i v  tr g o v in o  s e  v r n e
ka s n e je

n a ku p  d r u g a č n e
v a r ia n te /v e liko s ti

n e  ku p i n ič e s a r

 

Vir: ECR Europe 2003. 

V tretji fazi potrošnik vrednoti alternative s primerjavami pridobljenih podatkov. 

Dubrovski (2006, 254) opredeljuje naslednje faze potrošnikovega vedenja v nakupnem 

procesu: 

− faza zaznave izdelka z vsemi proizvajalčevimi dejavniki konkurenčnosti v očeh 

potrošnika, 

− faza oblikovanja vrednosti izdelka, pri tem tehta koristi in žrtve zanjo, 

− faza primerjave vrednosti več izdelkov z odločitvijo, v tem primeru gre za 

primerjavo alternativnih možnosti, 

− faza akcije, ki pomeni realizacijo odločitve, 

− faza duhovnega stanja po nakupu in zadovoljstvo s kupljenim izdelkom.  
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Šele ko prouči vse dejavnike, se potrošnik odloči za nakup. Logožar (ibidem) pri 

tem povzema Horovitza in opozarja, da do odločitve ne pride v natančno določeni točki, 

ampak šele, ko je ponudba v okviru tolerančnega območja, ki ga Horovitz imenuje 

območje soglasja. Graf 2.4 prikazuje takšno območje.  

Graf 2.4 Območje soglasja med prodajalcem in stranko 

 

Vir: Horovitz 1989, 35. 

Iz grafa 2.4 je mogoče razbrati samo dva dejavnika nakupnega odločanja, ceno in 

kakovost, velja pa, da morajo biti tudi vsi drugi vplivni dejavniki v okviru 

sprejemljivega območja. 

Vsekakor pa bo daljši izpad ali pa pogostejši izpadi izdelka s prodajnih polic nujno 

vodili potrošnika k odločitvam, kako v takem primeru zadovoljiti njegove potrebe. 

Lahko, da se bo odločil za zamenjavo trgovine, v kateri kupuje, ali pa se bo odločil za 

zamenjavo blagovne znamke. Zato bo proizvajalec šele s spoznanjem in vedenjem o 

tem, kakšen vpliv ima izpad izdelka s prodajnih polic, lahko ustrezno prilagodil cikle 

naročanja, količinske ravni, transportne možnosti in ostale strategije, s katerimi bo 

zagotavljal višjo raven razpoložljivosti izdelka na prodajnih policah (Lambert, Stock in 

Ellram 1998, 52). Ključ do uspešnega procesa izboljševanja proizvajalčevih storitev 

zato po Horovitzu (1997, 186–187) vodi skozi: 

− meritve in analize o izgubljenih potrošnikih, 

− ocene koristi, ki bi jih pridobili z izboljšanjem storitev, 

− ocene relativnega pomena različnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 

strank. 

Eden osnovnih načinov, s katerimi podjetje ugotavlja svojo uspešnost – še posebej, 

če trži izdelke široke potrošnje – je merjenje tržnega deleža s pomočjo razmeroma 

natančnih meritev na podlagi zajemanja podatkov o dejanski prodaji, ki jih opravljajo 

številna specializirana podjetja. Takšno merjenje je pomembno tudi zaradi tega, ker se 
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številna podjetja za proces izboljševanja procesov odločajo brez jasne predstave o tem, 

kaj naj bi s tem pridobila, in tudi brez jasne predstave oziroma ocene dejavnikov, ki 

vplivajo na zadovoljstvo strank. Mi bomo slednje raziskovali s pomočjo izvedbe ankete 

med potrošniki in z izvedeno regresijsko in faktorsko analizo.  

2.3 Povzetek teorije 

Skozi prikaz in obravnavo teoretičnih izhodišč smo zajeli vse tiste ključne 

elemente, ki so bistveni za našo nalogo in so istočasno tudi podlaga za naše 

raziskovanje nakupnega obnašanja potrošnikov ter izdelavo modela inoviranja mikro-

logističnih procesov, vse to z namenom boljšega zadovoljevanja potrošnikovih potreb in 

pričakovanj. 

Tako smo najprej obravnavali področje inoviranja procesov preskrbe z izdelki, pri 

tem pa smo skozi opredelitev, kaj inoviranje sploh je, opredelili inoviranje poslovnih 

procesov kot eno od razsežnosti inoviranja. V našem primeru gre za pomemben 

poudarek, saj se v proizvodnih organizacijah, ki izdelujejo in tržijo izdelke široke 

potrošnje, vse prevečkrat govori o inoviranju le v zvezi z izboljšavami in novostmi na 

izdelku, medtem ko ostaja inoviranje poslovnih procesov, kamor spadajo tudi 

spremembe načina delovanja organizacije ali njenega dela, pogosto v drugem planu. 

Drugo obravnavano področje je bilo področje logistike s poudarkom na njeni 

funkciji zadovoljevanja potrošnikov. Razmejili smo pojem logistike in pojem 

managementa dobavne verige ter opredelili glavne povezave in tokove v tej verigi. Med 

drugim smo jasno opredelili, da se v tej verigi srečujeta tako izdelek, ki je namenjen 

zadovoljitvi končnega potrošnika, kot želje in pričakovanja potrošnikov. Prav tako smo 

z navajanjem mnogih priznanih strokovnjakov prikazali pomen sprememb v logistiki, 

saj se te odražajo predvsem v doseganju konkurenčnih prednosti, zlasti ko govorimo o 

sistemu distribucije ter načinih in postopkih izvajanja nalog logistične funkcije. 

Literatura med razlogi za izpad izdelka s prodajnih polic daljših dobavnih verig 

pogosto navaja učinek bikovke. Ta se odraža v neenakomernem oz. nerednem ter 

količinsko neuravnoteženem naročanju izdelkov pri proizvajalcu, čeprav za kaj takega, 

glede na dejanske nakupe potrošnikov teh izdelkov, v veliki večini primerov ni nobene 

realne podlage. Se pa tako naročanje odrazi v občasni nezmožnosti proizvajalca, da 

zadosti vsem potrebam, predvsem takrat, ko naročanje preseže kritično točko 

proizvodnih kapacitet. Neizvršitev naročila pa poleg neizdobave celotne količine 

naročenega izdelka po dobavni verigi pošlje tudi signal o nezanesljivosti, ta pa nato 

samo še krepi delovanje učinka bikovke. In kot posledica nedobave se v skrajnih 

primerih pojavi tudi izpad izdelka s prodajnih polic. Zato smo hkrati z zajemanjem 

teoretičnih spoznanj pojavnosti učinka bikovke opredelili in utemeljili načine, kako se 

spopadati s tem učinkom. Pri tem izstopata dva načina – uporaba informacijskih 

sistemov in medsebojno sodelovanje.  
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Potreba po medsebojnem sodelovanju je tako postala stična točka našega 

nadaljnjega razmišljanja o vprašanju prilagajanja logistike pogojem poslovanja. 

Prikazali smo, da je odločitev za organizacijo večfunkcijskega prodajno-logističnega 

tima v literaturi opisana kot možna pot izboljšave procesa logistične funkcije predvsem, 

ko je govora o razreševanju celovitih odnosov in procesov med dvema udeležencema 

preskrbovalne verige. Organizacija z organiziranjem takšnega tima prehaja od klasične 

vertikalne organizacijske ureditve k procesno usmerjeni in horizontalni ureditvi. Ta ji 

omogoča kar najširše povezovanje z okoljem, pri tem pa so udeležene vse funkcije 

organizacije – razvoj, trženje, proizvodnja, logistika. Glavni namen takšne 

organiziranosti je izboljšana kakovost preskrbe potrošnika. 

Eno od teh izboljšav, ki jo omogoča izvajanje nalog večfunkcijskega tima skozi 

poudarjeno povezovanje z okoljem, predstavlja vpeljava dobaviteljevega managementa 

zalog pri kupcu. Ta se je že izkazala kot zelo uspešna metoda, s katero so zmanjševali 

učinek bikovke, pogojena pa je predvsem z omogočanjem dostopa do prvovrstnih 

podatkov, ki se jih zajema na točki prodaje potrošnikom. 

Zadovoljstvo potrošnikov, katerim so namenjene izboljšave obstoječih procesov in 

načini izvajanja nalog, je zadnje obravnavano teoretično področje. Iz povzetih obsežnih 

raziskav potrošnikovega obnašanja, pogojenega z izpadom izdelka s prodajnih polic, je 

razvidno, da potrošniki kar v 37 % primerov zamenjajo blagovno znamko izdelka, če 

iskanega izdelka ne najdejo na prodajni polici. In možnost za kaj takega je zelo velika, 

saj izidi iste raziskave kažejo na to, da na prodajne police v času potrošnikovega 

nakupovanja ne najde poti kar sedem do deset odstotkov vseh izdelkov.  

Če sedaj strnemo navedena teoretična razmišljanja, lahko brez težav med seboj 

povežemo zahtevo po zagotavljanju zadovoljstva potrošnikov, ki jo predstavlja nenehna 

založenost prodajnih polic z izdelki, s potrebo po inoviranju mikro-logističnih procesov 

preskrbe, med katere sodi organizacija večfunkcijskih prodajno-logističnih timov. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA – RAZISKAVA NAKUPNEGA 

OBNAŠANJA POTROŠNIKOV 

Skupna značilnost množičnih pojavov, ki jih proučuje statistika, je, da niso med 

seboj vsi enaki, temveč se razlikujejo v mnogih značilnostih. Zato Pfajfar in Arh (2005, 

9) pravita, da je bistvo statistične analize ugotavljanje zakonitosti v teh značilnostih, 

čeprav na prvi pogled te niso vidne. V našem primeru bomo skozi zasnovo izhodišč za 

raziskavo ter ustreznih metod raziskovanja pripravili podlago za uspešno izvedbo 

statistične analize. Osnovo za to bo predstavljala anketa, s statistično analizo pa bomo 

analizirali nakupne navade potrošnikov, različne vplive in spodbude za potrošnikovo 

ravnanje ter vprašanje potrošnikovega zadovoljstva. Pri slednjem bomo s pomočjo 

metod regresijske in faktorske analize ugotavljali odvisnost odločitve za zamenjavo 

blagovne znamke glede na različne vrste vzrokov za takšno zamenjavo. 

3.1 Izhodišča za raziskavo 

Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšna je povezava med razpoložljivostjo izdelkov na 

prodajnih policah, ki predstavlja izid logističnih naporov udeležencev dobavne verige, 

in zadovoljstvom potrošnikov. V ta namen smo si zamislili izvedbo ankete, ki naj 

odgovori na vprašanja, vezana na konkretne oblike zaznavanja zadovoljstva ter ravnanj 

potrošnikov, povezanih s tem pojmom. Da pa bomo lahko to naredili, želimo z odgovori 

poglobiti naše razumevanje potreb, nakupnih navad in pričakovanj potrošnikov. 

Želja vsakogar, ki prodaja, je, da je s svojimi izdelki nenehno prisoten na tržnih 

policah. Izpad izdelka s prodajne police v času potrošnikovega povpraševanja lahko 

vodi k temu, da se končni potrošnik odloči, da poišče nadomesten izdelek, ki ni nujno 

vedno izdelek istega proizvajalca. Na ta način postane odjemalec konkurenčnega 

podjetja. Ravno tako so lahko vzrok za takšno odločitev tudi ostali dejavniki, ki vplivajo 

na potrošnikovo ravnanje in obnašanje. Zato podjetje želi razumeti vplive in spodbude, 

vezane na nakup ponujenega izdelka ali storitve, z namenom, da zadrži njegove 

potrošnike in hkrati pridobi nove potrošnike. V tem kontekstu nas bo še posebno 

zanimal vpliv cene v primerjavi s konkurenco, saj menimo, da ima ta dejavnik med 

elementi osnovnega 4P marketinškega spleta največji vpliv na potrošnikovo odločitev o 

zamenjavi blagovne znamke. Obenem pa ima lahko dolga dobavna veriga na ta dejavnik 

še kako negativen vpliv. Z analizo rezultatov raziskave zato želimo odgovoriti na dve 

postavljeni hipotezi: 

− vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco na odločitev potrošnika o nakupu 

konkurenčnega izdelka je negativna, 

− izpad izdelka s prodajnih polic pomembno negativno vpliva na potrošnikovo 

odločitev o nakupu konkurenčnega izdelka. 
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3.2 Metode raziskovanja in opredelitev vzorca  

3.2.1 Metoda, uporabljena v raziskavi 

Anketiranje po Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 163) predstavlja enega od 

štirih glavnih načinov zbiranja kvantitativnih podatkov. Preostali trije načini so še: 

intervju, testiranje/merjenje in opazovanje. Pisno anketiranje smo izvedli z 

vprašalnikom, odločitev za vprašalnik pa temelji na dejstvu, da z njim pridobimo veliko 

število podatkov o nagnjenjih potrošnikov, še posebej, če v vprašalniku prevladujejo 

vprašanja o mnenjih, za katere Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 166) pravijo, da 

pri njih ne more biti temeljne predpostavke o pravilnih odgovorih in so dejansko 

koristna zato, ker bodo ljudje na njih odgovorili na različne načine. Z namenom 

preverjanja ustreznosti in primernosti anketnega vprašalnika smo se po njegovem 

predhodnem testiranju na manjšem vzorcu anketirancev odločili, da bo anketni 

vprašalnik vseboval izključno zaprta vprašanja različnih vrst. Med njimi: lestvica 

pomembnosti, ocenjevalna lestvica in vprašanja, pri katerih bo možnih več odgovorov. 

Na ta način bomo prišli do kakovostnih primarnih podatkov, zaprta vprašanja pa imajo 

tudi to prednost, da lahko anketiranci razmeroma hitro odgovorijo na njih. Obenem pa 

za potrebe analize omogočajo ustrezno razvrščanje in ponujajo podlago za primerno 

razlago (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 167).  

3.2.2 Opredelitev vzorca  

Eno temeljnih dilem pri raziskovanju predstavlja vprašanje, kako velik vzorec je 

potreben za to, da bomo lahko z zadostno verjetnostjo sklepali o verodostojnosti 

rezultatov. Literatura (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 167) ponuja zelo 

natančno formulo, ki daje odgovor na to vprašanje. Formula se glasi: 

P(100-P)

E
2n  =

 

pri tem je n zahtevana velikost vzorca, P predstavlja pogostost stanja ali pogoja v 

odstotkih, E pa je maksimalna pričakovana napaka, ki jo tu pojmujemo v statističnem 

smislu »proizvedene« standardne napake. Ta je, tehnično vzeto, standardni odklon 

ocenjevanja povprečne populacije.7  

Tako bi za vprašanje, za katerega želimo zagotoviti 95-odstotno natančnost 

odgovorov in na katerega je moč odgovoriti z da ali ne ter ob domnevi, da bo 60 

odstotkov vprašanih pritrdilno odgovorilo na postavljeno vprašanje, potrebovali 

udeležbo 96 anketirancev. Izračun je naslednji: 

                                                 
7 Če npr. želimo »proizvesti« standardno napako, ki ne bi bila večja kot 5 %, to v praksi 

pomeni, da bo na približno 95 % priložnosti ocena povprečja dana z vzorcem znotraj dveh 
standardnih napak resničnega povprečja populacije. 
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60(100-60)
25

n  =  = 96
 

Tovrsten izračun je predvsem ugoden takrat, ko celotna populacija ni prav dosti 

večja od n oziroma, ko vpliv nekaterih drugih dejavnikov ni velik, npr.: pričakovanje, 

da bo odstotek vrnjenih vprašalnikov razmeroma majhen, pristranskost odgovorov ipd. 

Za večje populacije pa velja naslednja formula: 

Z2pq

e2
n  =

 

kjer je n velikost vzorca, Z predstavlja dvostranski interval zaupanja, ki ga preprosto 

odčitamo iz statističnih tabel za normalne porazdelitve. V našem primeru bomo izhajali 

iz običajne stopnje tveganja α=0,05, stopnja zaupanja pa bo tako (1–α), tj. 95 %. Stopnja 

tveganja α=0,05 pove, da je 5 % vzorcev takih, da na njihovi osnovi ocenjen interval 

zaupanja ne vključuje prave vrednosti povprečja, ostalih 95 % vzorcev pa je takih, da na 

njihovi osnovi ocenjen interval zaupanja vključuje prave vrednosti. Nadalje, e 

predstavlja standardno napako oz. želeno raven natančnosti, podobno kot v prejšnjem 

izračunu bomo tudi tu uporabili vrednost 5 %, p pa predstavlja stopnjo variance, pri 

večjih populacijah velja privzeti, da je ta 50 %, torej, da je populacija manj homogena, 

kar obenem pomeni največjo možno varianco. S tem pa smo privzeli bolj konservativen 

pristop, ki bo od nas zahteval večjo velikost vzorca za anketo; q pa je izražen v obliki 

vrednosti (1–p). 

Za naše potrebe pa smo uporabili nekoliko poenostavljen izraz, ki v ničemer ne 

zmanjšuje veljavnost izračunane velikosti vzorca. Izraz za določitev velikosti vzorca 

velikih populacij je tako sledeč:  

N
1 + N(e)2n  =

 

Izračun po tem izrazu je prikazan v tabeli 3.1. Pri tej tabeli je predvsem pomembno 

vedeti, da podatek predstavlja potrebno število pridobljenih odgovorov in ne število 

razdeljenih anket. Drugi pomemben element, ki ga upošteva tudi tabela 3.1, pa je, da so 

merjeni atributi porazdeljeni normalno ali vsaj blizu tega. Iz tabele 3.1 je tako razvidno, 

da za populacije večje od 100.000 enot, pri predpostavki 5 % napake, potrebujemo 

vzorec 400 enot. V praksi je pri tem pomembno, da zberemo 400 uporabnih anket, samo 

število razdeljenih anket pa je lahko večje.8 

Za naše raziskovanje smo za osnovo vzorčenja vzeli popis prebivalstva iz leta 2002. 

Samo zaradi določitve števila anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili, smo 

populacijo predhodno razdelili na razrede, ki smo jih tvorili na enak način kot uradna 

statistika prikazuje demografske značilnosti prebivalstva. Odločili smo se, da bomo 

                                                 
8 IFAS 2003, Določitev velikosti vzorca 
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anketo razdelili med 0,25 promila populacije, kjer smo pri izvzetju tistega dela 

populacije, ki je v prvem razredu (0–14 let), dobili osnovo N=1.663.869 enot, velikost 

vzorca n=416, zajemal pa je enostavni slučajni vzorec, ki vsaki enoti populacije daje 

enako možnost, da bo izbrana. Izločitev populacije do starosti 14 let je narekovalo 

dejstvo, da ta populacija še ne služi svojega denarja, in verjetnost, da bodo v primeru 

nakupov pretežno sledili naročilu starejših. Ta velikost vzorca je nekoliko večja, kot ga 

da izračun po formuli na sliki 3.1, to pa zato, ker smo računali, da vsi vrnjeni 

vprašalniki ne bodo uporabni za obdelavo, za katero potrebujemo 400 uporabnih anket.  

Tabela 3.1 Določitev velikosti vzorca  

Velikost vzorca (n) za natančnost (e): 
Velikost populacije 

±3 % ±5 % ±7 % ±10 % 
500 vsi 222 145 83 

600 vsi 240 152 86 

700 vsi 255 158 88 

800 vsi 267 163 89 

900 vsi 277 166 90 

 1.000  vsi 286 169 91 

 2.000  714 333 185 95 

 3.000  811 353 191 97 

 4.000  870 364 194 98 

 5.000  909 370 196 98 

 6.000  938 375 197 98 

 7.000  959 378 198 99 

 8.000  976 381 199 99 

 9.000  989 383 200 99 

 10.000  1.000 385 200 99 

 15.000  1.034 390 201 99 

 20.000  1.053 392 204 100 

 25.000  1.064 394 204 100 

 50.000  1.087 397 204 100 

 100.000  1.099 398 204 100 

 >100.000  1.111 400 204 100 

Vir: IFAS 2003. 

Če ne bi zbrali potrebnih 400 uporabnih anket, bi število razdeljenih anket povečali, 

da bi nadomestili neustrezne, nepopolne ankete. Izračun s poenostavljeno formulo za 

populacijo 1.663.869 enot prikazuje slika 3.2. 
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Slika 3.1 Izračun velikosti vzorca za raziskavo 

n  =
1663869

 = 400
1 + 1663869(,05)2

 

Vir: Statistični urad RS 2002  

Da za našo raziskavo resnično ne potrebujemo vzorca, ki bi štel več kot 400 

uporabnih anket, potrjuje tudi Fink (2003, 34–35), ko pravi, da je vpliv večanja vzorca 

na standardno napako večji pri manjših vzorcih, pri večjih vzorcih pa je ta vpliv 

bistveno manjši. Trditev pojasnjuje graf 3.1. 

Graf 3.1 Velikost vzorca in variabilnost  
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Vir: Fink 2003, 35. 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 65) načrt raziskave, ki vključuje 

vprašalnike in anketne tehnike, uvrščajo med relativistično ali pozitivistično tradicijo. 

Obe tradiciji imata nedvomno to prednost, da zmoreta gospodarno opisati značilnosti 

velikega števila ljudi ali organizacij. Obe poziciji tako predvidevata (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 52–53), da obstaja resničnost, ki je neodvisna od raziskovalca. 

Delo znanstvenika je tako zgolj identificiranje te predobstoječe realnosti, čeprav z vse 

večjimi težavami. S pozitivistične perspektive to brez težav dosežemo z načrtovanjem 

eksperimentov, pri katerih natančno izmerimo ključne dejavnike, s čimer testiramo 

vnaprej določene hipoteze. Iz relativistične pozicije predvidena težavnost neposrednega 

pristopa k »resničnosti« pomeni, da bomo običajno sprejeli več različnih perspektiv, 

tako s triangulacijo metod kot s pregledovanjem stališč in izkušenj velikega vzorca 

posameznikov. Toda tudi v tem primeru gre samo za verjetnost, da bodo zbrana gledišča 

natančneje osvetlila proučevane okoliščine. 



Empirična raziskava – Raziskava nakupnega obnašanja potrošnikov  

40 

3.3 Anketa 

Z izvedbo ankete smo želeli priti do odgovorov na vprašanja, ki so vezana na 

konkretne oblike zaznavanja zadovoljstva ter ravnanj potrošnikov, povezanih s tem 

pojmom. Odgovori na postavljena anketna vprašanja nam bodo dali poglobljen vpogled 

v razumevanje potreb in pričakovanj potrošnikov. Na njihovi podlagi pa bomo bodisi 

potrdili ali pa ovrgli postavljeni hipotezi o razlogih za zamenjavo izdelka oz. blagovne 

znamke. 

Naredili smo poskusno anketo, prikazana je v prilogi 1, s katero smo po eni strani 

testirali vsebinsko primernost vprašanj, po drugi strani pa smo ugotavljali, kako 

anketiranci dojemajo postavljena vprašanja in še posebej smiselnost odgovorov. Testno 

anketo smo napravili v osemdesetih primerkih, od katerih smo vse dobili vrnjene. Od 

teh smo iz nadaljnje obdelave zaradi pomanjkljivih odgovorov izločili tri anketne liste. 

Iz odgovorov v poskusni anketi je razvidno, da pri nekaterih vprašanjih anketiranci niso 

v celoti razumeli, kaj morajo narediti, zato smo vprašanja, predvsem pa navodila pri 

posameznem vprašanju ustrezno popravili. Iz ankete smo tudi umaknili poglavje o 

internetnem nakupovanju, saj nam pri naši nalogi ne pomaga. Tako smo prišli do 

anketnega vprašalnika (priloga 2), ki v kar največji meri odgovarja zastavljenim 

merilom poizvedovanja, tako v vsebinskem kot tudi v formalnem smislu. Predvsem so 

nas pri sestavljanju vprašalnika vodila naslednja splošna načela (povzeto po Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 167):  

− izogibanje žargonu in strokovnim izrazom, 

− postavljanje jasnih vprašanj, 

− izogibanje negativnim oblikam vprašanj, 

− izogibanje osebnim vprašanjem, 

− postavljanju dveh vprašanj v eni postavki, 

− izogibanje vprašanjem, ki kakorkoli namigujejo ali napeljujejo na »pravilen« 

odgovor. 

Anketni vprašalnik je sestavljen tako, da najprej podaja splošne podatke o 

anketirancu, nato pa obravnava tri medsebojno povezane sklope, in sicer: 

− splošne nakupovalne navade anketirancev, 

− vplive in spodbude, ki zadevajo nakupno odločanje, 

− zadovoljstvo potrošnikov. 

V okviru vsakega od naštetih sklopov smo se držali priporočil, ki jih podajajo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 166–168) glede vrste vprašanj in oblikovanja 

vprašalnika. Tako smo vprašalnik stopnjevali od sklopa do sklopa. V sklopu splošnih 

nakupovalnih navad anketirancev smo ponudili samo enostavna dejanska vprašanja, da 
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bi vprašanja o mnenjih in vrednotah prišla na vrsto v sklopu o vplivih in spodbudah, ki 

opredeljujejo nakupno odločanje potrošnikov. Zadnji, vsebinsko najbolj pomemben 

sklop, smo začeli z enostavnimi dejanskimi vprašanji, da bi ga zaključili z obsežnim 

zbiranjem vrednot in mnenj o vzrokih za zamenjavo blagovne znamke. Ker je bila 

celotna anketa namenjena ugotavljanju zadovoljstva kupcev in njihovemu nakupnemu 

odločanju, smo se držali priporočila Devetaka (2007, 378), ki v zvezi z ugotavljanjem 

zadovoljstva zagovarja uporabo enostavnih neposrednih lestvic, na primer: 1 – zelo 

nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 

– zelo zadovoljen. 

V anketi smo zaradi primerjave rezultatov ponovili tudi vprašanje, ki se nanaša na 

ravnanje potrošnikov ob izpadu izdelka s prodajnih polic. To vprašanje je pred leti 

postavilo združenje ERC Europe v svoji zelo obsežni raziskavi nakupnega obnašanja 

potrošnikov, ki je zajela kakih 20.000 anketirancev v enajstih evropskih državah, bilo pa 

je pretežno vezano na izpad prehrambnih izdelkov in le v manjši meri tudi na izpad 

industrijskih izdelkov, med katere sodijo tudi izdelki osebne nege. Zato smo se odločili 

za ponovitev tega vprašanja, ker menimo, da se bodo odgovori, vezani izključno na 

izpad izdelkov osebne nege, razlikovali od dobljenih odgovorov iz raziskave ECR 

Europe.  

3.3.1 Predstavitev vzorca 

Razdelili smo 441 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 400 uporabnih in 

veljavnih anket, odgovarjali pa so prebivalci 96 krajev po vsej Sloveniji v vseh 

starostnih razredih. Vzorec odgovorov 400 potrošnikov tako predstavlja populacijo 

1.663.869 prebivalcev republike Slovenije v starosti nad 15 let v času popisa leta 2002 

(tabela 3.2). Glede na dane podatke predstavlja izbran vzorec statistično množico 

prebivalcev v Sloveniji v letu 2002. Statistično enoto pa predstavlja posamezen 

prebivalec iz vzorca prebivalcev. Čeprav struktura prebivalstva glede na spol in 

starostni razred ni bila pogoj za vzorčenje, pa analiza prejetih odgovorov glede na 

starostni razred kaže na to, da smo z zbranimi anketami dobro povzeli siceršnjo 

strukturo prebivalstva v Sloveniji, nekoliko odstopa le v starostnem obdobju med 20 in 

24 let ter med 25 in 29 let. Odstopanje je tudi pri razmerju moških in žensk. Analiza 

strukture odgovorov glede na spol in starostne razrede v primerjavi s popisom 

prebivalstva leta 2002 je prikazana v tabeli 3.2.  
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Tabela 3.2 Primerjava vzorcev anketirancev s starostno in spolno strukturo prebivalstva v Sloveniji po popisu leta 2002 

Popis 2002 Popis 2002 v odstotkih Anketa Anketa v odstotkih Starostne 

skupine (v 

letih) 
skupaj moški ženske skupaj moški ženske skupaj moški ženske skupaj moški ženske 

0–4 88183 45545 42638          
5–9 96174 49383 46791          
10–14 115810 59362 56448          
15–19 130029 66417 63612 7,8 51,1 48,9 39 23 16 9,8 59,0 41,0 
20–24 147687 76190 71497 8,9 51,6 48,4 83 29 54 20,8 34,9 65,1 
25–29 144977 74456 70521 8,7 51,4 48,6 57 19 38 14,3 33,3 66,7 
30–34 140612 71306 69306 8,5 50,7 49,3 25 7 18 6,3 28,0 72,0 
35–39 153518 77366 76152 9,2 50,4 49,6 28 3 25 7,0 10,7 89,3 
40–44 152142 77125 75017 9,1 50,7 49,3 47 18 29 11,8 38,3 61,7 
45–49 158611 82023 76588 9,5 51,7 48,3 50 17 33 12,5 34,0 66,0 
50–54 138542 71061 67481 8,3 51,3 48,7 31 7 24 7,8 22,6 77,4 
55–59 105161 51517 53644 6,3 49,0 51,0 16 4 12 4,0 25,0 75,0 
60–64 103609 49407 54202 6,2 47,7 52,3 7 2 5 1,8 28,6 71,4 
65–69 95550 42069 53481 5,7 44,0 56,0 5 2 3 1,3 40,0 60,0 
70–74 83473 33254 50219 5,0 39,8 60,2 2 1 1 0,5 50,0 50,0 
75–79 59388 18608 40780 3,6 31,3 68,7 6 3 3 1,5 50,0 50,0 
80–84 29224 8183 21041 1,8 28,0 72,0 4 1 3 1,0 25,0 75,0 
85+ 21346 5304 16042 1,3 24,8 75,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

            Skupaj starost 
15-85+ 1663869 804286 859583 100,0 48,3 51,7 400 136 264 100,0 34,0 66,0 

Vir: Statistični urad RS 2002 in podatki iz ankete.  
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3.3.2 Obdelava anketnih odgovorov in njihova interpretacija 

Nakupne navade 

Daleč največ anketirancev kupuje izdelke osebne higiene v drogerijah, takšnih je 

kar 36 %, to pa povezujemo tako z izidi vpliva urejenosti trgovin kot tudi z izidi ocen 

založenosti posameznih trgovin. Sledijo hipermarketi, kamor po nakupih izdelkov 

osebne higiene zahaja 30,3 % vprašanih. Hkrati sta to dve kategoriji trgovin, ki sta 

najpogosteje v velikih trgovskih središčih, ki v Sloveniji predstavljajo prevladujoče 

nakupovalno okolje. Ostale tri kategorije trgovin v anketi (supermarketi, male trgovine 

in butične trgovine) so skupaj dobile 30,2 %, odgovora na to vprašanje pa nismo dobili 

od 3,5 % vprašanih.  

Graf 3.2 Deleži odgovorov na vprašanje, kje potrošniki kupujejo izdelke osebne 

nege 

hipermarket

supermarket

manjša trgovina

drogerija
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Večina anketirancev kupuje enkrat tedensko ali pa celo redkeje. Takšnih je skoraj 

60 %, od tega jih 56 % kupuje samo dva do trikrat mesečno ali še manj pogosto, kar je 

še posebej pomembno z vidika razpoložljivosti izdelkov na prodajnih policah, saj bo ob 

izpadu izdelka na prodajni polici v času povpraševanja teh potrošnikov minilo precej 

časa, preden se bodo isti potrošniki zopet vrnili v trgovino in bodo imeli možnost kupiti 

izdelek, ki ga ob njihovem prejšnjem obisku ni bilo. Nekaj več kot 23 % potrošnikov je 

takih, ki svoje nakupe opravljajo dva do trikrat tedensko, še manj, le nekaj več kot 17 % 

pa je takih, ki svoje nakupe opravljajo dnevno ali skoraj vsakodnevno. Graf 3.3 

prikazuje rezultate zbranih odgovorov. 
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Graf 3.3 Pogostost nakupov potrošnikov 
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Nenazadnje je za celovito razumevanje nakupnih navad pomembno vedenje o tem, 

kdaj potrošniki opravljajo svoje nakupe. Graf 3.4 prikazuje odgovore na vprašanje, kdaj 

potrošniki kupujejo. Največ med njimi (44,2 %) jih je izjavilo, da nakupe opravljajo 

tako med tednom kot med vikendom, sledijo pa jim tisti, ki to naredijo med tednom 

(39,5 %). Le manjši del anketirancev (16,3 %) pa je izjavil, da svoje nakupe opravi le ob 

koncu tedna.  

Graf 3.4 Čas potrošnikovih nakupov 
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Vendar pa na podlagi teh informacij še ne moremo zaključiti, da resnično največ 

ljudi kupuje med tednom, najmanj pa med vikendom. Zato bomo dobljene podatke 

interpretirali še malo drugače in bomo v izračunu upoštevali tudi dobljene podatke v 

prejšnjem vprašanju, torej kako pogosto potrošniki opravljajo nakupe, saj se lahko isti 

potrošnik med tednom večkrat vrne v trgovino po nakupih ali pa svoje nakupe opravi 

celo manj pogosto. Izračun je prikazan v prilogi 3, povzetek izračuna pa v tabeli 3.3, iz 

nje pa je razvidno, da je obisk trgovin v času med ponedeljkom in petkom več kot 20 % 

večji, kot je obisk v soboto in nedeljo.  
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Tabela 3.3 Preračun obiska trgovin  

Pripadajoče število potrošnikov 
Dnevi kupujejo med 

tednom 
kupujejo skozi 

cel mesec 
kupujejo med 

vikendom 

Skupaj 
potrošnikov na 

dan 
ponedeljek 48,50 63,54  112 
torek 48,50 63,54  112 
sreda 48,50 63,54  112 
četrtek 48,50 63,54  112 
petek 48,50 63,54  112 
sobota  63,54 28,19 92 
nedelja  63,54 28,19 92 

 

S stališča naše naloge je ta podatek pomemben zato, ker poudarja pomen 

neprestanega vsakodnevnega obnavljanja zalog na prodajnih policah, torej se morajo 

trgovci in pa proizvajalčevi ali zastopnikovi pospeševalci prodaje9 (predvsem, ko gre za 

obnavljanje zalog v hipermarketih in delno tudi v drogerijah) temu primerno 

organizirati in poskrbeti, da so police v trgovinah stalno založene.  

Vplivi in spodbude 

Za odgovore na vprašanja iz tega sklopa ankete smo določili pet stopenjsko lestvico 
v razponu od nima vpliva, preko majhnega in zmernega vpliva do velikega in zelo 
velikega vpliva. Če posamezne ocene prevedemo v točke, potem je bilo pri 
posameznem odgovoru skupno moč zbrati 2000 točk.  

Med elementi, ki vplivajo na odločitev potrošnikov za nakup izdelkov osebne nege, 
je po pomembnosti daleč na prvem mestu element kakovosti izdelka, ki je edini dobil 
povprečno oceno več kot štiri. Povedano drugače, ta element je skupno dobil 80,9% 
vseh možnih točk. K taki oceni so največ prispevali tisti, ki so menili, da ima ta element 
velik vpliv (55,8% vseh zbranih odgovorov), ter tisti (26,5% vseh zbranih odgovorov), 
ki menijo, da ima ta element zelo velik vpliv na nakupno odločitev izdelkov osebne 
nege. V tem kontekstu je pomenljivo, da nihče od vprašanih ni odgovoril, da ta element 
nima vpliva na njihovo odločitev. Na drugem mestu po pomembnosti vpliva mu sledi 

element zaupanja v blagovno znamko s povprečno oceno 3,60, oziroma z zbranimi 
71,3% vseh možnih točk. Ta ocena je v primerjavi s prejšnjo nižja zato, ker pri tej oceni 
le 60% potrošnikov meni, da ima ta element velik oziroma zelo velik vpliv na njihovo 
odločitev. Še več, 3% vprašanih meni, da ta element nima vpliva na njihovo odločitev 
za nakup izdelkov osebne nege. Takšna ocena je za podjetja v branži, ki dolgoročno 
gradijo svoj uspeh ravno na prepoznavnosti in pripadnosti blagovni znamki, zelo 
pomemben pokazatelj. Nakupna odločitev je odvisna tudi od primerne cene, ki jo v naši 

raziskavi najdemo na četrtem mestu s povprečno oceno 3,07 (61 % točk) in je tik za 
                                                 
9 Pospeševalci prodaje – angl. Merchandizers, njihova primarna vloga je skrb za založenost 

polic, splošen videz izdelkov na policah, obveščanje vodstva trgovin o novostih ter spremljanje 
prodaje v trgovinah 
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elementom priporočila, ki je dobil oceno 3,08 (61,2 % točk). Pri oceni vpliva 
primernosti cene je že 5 % vprašanih menilo, da cena nima vpliva na njihovo odločitev 
in le 5,5 % je bilo takih, ki so menili, da ima cena zelo velik vpliv na njihovo odločitev 
za nakup izdelkov osebne nege.  

Ugotovimo lahko, da imamo na prvih štirih mestih dva elementa, ki sta imanentna 
izdelku samemu, ter dva elementa, ki zadevata individualno dojemanje potrošnikov. 
Zadnji, s povprečno oceno več kot tri oziroma z zbranimi več kot 60 % vseh točk pa jim 
sledi element razpoložljivosti želenega izdelka na prodajni polici. V kontekstu navedbe 
iz uvoda naše naloge, kjer smo dejali, da bomo privzeli, da že imamo izdelek, za 
katerega smo ustvarili ustrezno povpraševanje, je razvrstitev kriterija izbire glede na 
razpoložljivost želenega izdelka tik za prej naštetimi pomembna, saj predstavlja prvi 
element, ki ni neposredno vezan na atribute izdelka. Takšna uvrstitev pa je pomembna 
še iz dveh razlogov – gre za element, ki je neposredno vezan na logistično funkcijo 
podjetja in vseh ostalih podjetij, ki sestavljajo dobavno verigo do potrošnika. In drugič 
zato, ker je eden od primarnih ciljev inoviranja mikro-logističnih procesov vezan ravno 
na izboljšave razpoložljivosti izdelkov na prodajnih policah. 

Graf 3.5 Vpliv na nakupno odločitev izdelka osebne nege 
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Nenazadnje velja posebej omeniti še razvrstitev elementa, ki je dobil najnižjo oceno 

med elementi, ki vplivajo na nakupno odločitev potrošnikov. Izkazalo se je, da širina 

ponudbe, ko bi podjetje tržilo celo linijo izdelkov z veliko različnimi variantami znotraj 

linije, kar predstavlja globino ponudbe, ne pomeni prednosti pri nakupnem odločanju 

potrošnikov. Kajti anketa je pokazala, da je med devetimi ponujenimi elementi, med 

katerimi so se anketiranci lahko odločali v zvezi z vplivi o nakupnih odločitvah, daleč 
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najnižjo oceno med vsemi z zbranimi 40,7 % vseh možnih točk, dobil prav ta element. 

Pri tem je kar 39,8 % vprašanih menilo, da ta element nima prav nikakršnega vpliva na 

njihovo odločitev. Taka ocena je zato lahko vodilo izdelovalcem, da je bolje, če se 

posvetijo trženju nekoliko manjšega obsega izdelkov, zato pa te bolje pokrijejo s 

promocijskimi in prodajnimi prijemi ter ustrezno distribucijo. Pri tem se postavlja 

vprašanje, kako daleč velja iti pri tem in kolikšno je dejansko tisto optimalno število 

izdelkov, ki jih velja tržiti, da bi prišli do optimalnega poslovnega rezultata. Odgovor je, 

poleg strateških opredelitev podjetja, v mesečnem spremljanju poslovnega izida glede 

na posamezen izdelek in v opuščanju tistih izdelkov, ki so na dnu uspešnosti po vsaj 

dveh kombiniranih kriterijih – vrednosti prodaje in dosežene marže. 

Analiza ankete kaže na to, da urejenost trgovin pomembno vpliva na nakupno 

odločanje, ko gre za izdelke osebne higiene. Povprečna ocena 3,36 se nahaja v razponu 

med zmerno močnim (33,8 % vseh odgovorov) in velikim vplivom (36,3 % vseh 

odgovorov) in govori o tem, da potrošniki raje kupujejo v urejenem okolju. Nenazadnje 

se to potrjuje tudi s tem, da so anketiranci razvrstili nakupe v drogerijah in 

hipermarketih na prvi dve mesti med trgovinami, kjer kupujejo. Oceno vpliva urejenosti 

trgovin na nakupno odločitev bomo pri obravnavi zadovoljstva potrošnikov uporabili 

tudi za primerjavo o tem, kako so porazdeljeni odgovori anketirancev pri vprašanju o 

ravnanju potrošnikov, če na prodajni polici ne najdejo želenega izdelka. Zanimalo nas 

bo ali je pri različnih ocenah vpliva urejenosti trgovin različna tudi odločitev 

potrošnikov ob izpadu izdelka s prodajne police. 

Poleg urejenosti trgovin smo že pri obravnavi nakupnih navad omenili, da velja 

dobljene podatke o tem, kje potrošniki kupujejo izdelke za osebno nego, gledati tudi 

skozi prizmo odgovorov potrošnikov o tem, kako ocenjujejo založenost posameznih 

trgovin z izdelki za osebno higieno. V ta namen smo določili pet kriterijev, po katerih 

smo trgovine (hipermarkete, supermarkete, manjše trgovine, drogerije in butične 

trgovine) želeli oceniti. Kriteriji imajo pri izračunu skupne ocene založenosti enake 

uteži, saj nismo hoteli izpostavljati nobenega kriterija posebej. Pri prvem kriteriju so 

anketiranci ocenjevali ali so izbrane kategorije trgovin primerno založene, pri drugem je 

kriterij predstavljala količina ponudbe v posamezni trgovini, tretji pa je poizvedoval po 

oceni razpoložljivosti želenih izdelkov v času nakupa. Četrti in peti kriterij sta 

obravnavala cenovni razpon ponudbe in vprašanje kakovosti izdelkov v navedenih 

trgovinah. Dobljene rezultate prikazuje tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 Dobljene ocene po navedenih kriterijih za izbrane trgovine 

Ocena založenosti trgovin 
Vrsta trgovine 

primernost 
količina 
ponudbe 

razpoložljivost 
izdelkov 

cenovni 
razpon 

kvaliteta 
izdelkov 

hipermarket 3,9 4,2 4,0 3,9 3,7 
supermarket 3,7 3,9 3,7 3,7 3,5 
manjša trgovina 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 
drogerija 4,3 4,1 4,1 3,8 4,3 
butična trgovina 3,4 3,3 3,3 3,0 3,7 

* podatki predstavljajo povprečno oceno (možne ocene od 1 do 5) 
** ocena 1 = slabo, 5 = odlično 

Glede na gornje rezultate lahko zaključimo skupno povprečno oceno, ki je 

predstavljena v tabeli 3.5. 

Tabela 3.5 Skupna ocena založenosti trgovin glede na izbrane kriterije 

Vrsta trgovine Ocena založenosti trgovin 
hipermarket 3,9 
supermarket 3,7 
manjša trgovina 2,5 
drogerija 4,1 
butična trgovina 3,3 

* podatki predstavljajo povprečno oceno (možne ocene od 1 do 5) 
** ocena 1 = slabo, 5 = odlično 

Drogerije, ki so skupno dobile najboljšo povprečno oceno založenosti trgovine po 

izbranih merilih, so hkrati dobile najboljšo povprečno oceno v treh od petih kategorij, ki 

sestavljajo skupno oceno, to je v splošni primernosti ponudbe (84,7 % vseh možnih 

točk), v razpoložljivosti želenih izdelkov na prodajnih policah v času nakupa (80,6 % 

vseh možnih točk) in pri kriteriju kakovosti izdelkov z zbranimi kar 85,4 % vseh 

možnih točk. V preostalih dveh kategorijah, količini ponudbe in cenovnem razponu 

ponudbe, so najboljšo oceno dobili hipermarketi, ki pa so v celoti gledano nekoliko 

zaostali za drogerijami. Pri razumevanju ocene drogerij je pomemben tudi podatek, da 

potrošniki pri nobenem od kriterijev založenosti drogerijam niso dali ocene slabo ali 

zadovoljivo. To pa ne velja več za hipermarkete, katerim so potrošniki pri vseh izbranih 

kriterijih založenosti že namenili tudi oceni slabo in zadovoljivo. Supermarketi so s 

skupno oceno 3,7 na tretjem in butične trgovine s skupno oceno 3,3 na četrtem mestu 

skupne razvrstitve merjenja založenosti trgovin. Zadnje mesto za manjše trgovine ne 

preseneča in realno odraža stanje založenosti trgovin z izdelki za osebno nego. Zato 

glede na dobljen rezultat ni težko ugotoviti, kam naj podjetja usmerijo svoje napore, ko 

gre za zagotavljanje prisotnosti izdelkov podjetja na prodajnih policah.  
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Zadovoljstvo 

Samo 35 % vprašanih je na vprašanje, ali na prodajni polici z izdelki osebne 

higiene vedno najdejo želeni izdelek, izjavilo, da vedno najdejo želeni izdelek. Za 

proizvajalce izdelkov osebne higiene je to zaskrbljujoče nizka raven razpoložljivosti, ki 

v precejšnji meri negira izsledke raziskave ECR Europe (2003, 16), ki ocenjuje, da se na 

poti do prodajnih polic izgubi le med 8 do 10 odstotkov blaga. Odgovore na to 

vprašanje smo zato še dodatno analizirali tudi skozi primerjavo z odgovori na vprašanje 

kje potrošniki kupujejo izdelke osebne higiene. Želeli smo ugotoviti ali na tak rezultat 

morda vpliva potrošnikova preferenca nakupov v določenem prodajnem okolju. Sinteza 

odgovorov na ti dve vprašanji je dala zanimiv izid, saj je pokazala zelo podobno 

distribucijo odgovorov razpoložljivosti izdelkov ne glede na vrsto trgovine. Tabela 3.6 

prikazuje izide te primerjave.  

Tabela 3.6 Delež odgovorov razpoložljivosti izdelka glede na vrsto trgovine (v %) 

Ali vedno najde želeni izdelek osebne higiene Kje kupuje izdelke osebne 

higiene  Da Ne 

Hipermarket 39 61 

Supermarket 38 62 

Manjša trgovina 36 64 

Drogerija 30 70 

Butična trgovina 36 64 

 

Tudi zato je pomembno, da podjetja, ki tržijo tovrstne izdelke, v prihodnje 

posvetijo tej problematiki več pozornosti. V dejavnosti za izboljšanje stanja naj zato ne 

bodo vključeni samo udeleženci, ki predstavljajo logistiko dobavne verige, ampak tudi 

ostali udeleženci, povezani v večfunkcijski prodajno-logistični tim. V povezavi s tem 

vprašanjem smo zastavili tudi vprašanje, ali potrošniki v primeru, da na prodajni polici 

ne najdejo izdelka, katerega iščejo, o izdelku vprašajo osebje prodajalne. Več kot 85 % 

vprašanih je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno. Tako prejšnji podatek o tem, da le 

35 % vprašanih najde želeni izdelek na prodajni polici, dobi še drugačno težo, saj 

sklepamo, da prodajno osebje v trgovini pozna zaloge blaga v priročnih skladiščih 

trgovin in bi tudi poiskalo izdelek ter ga dalo na razpolago potrošniku, če bi ta res bil na 

voljo v trgovini. Zato menimo, da je izpad izdelka s prodajnih polic posledica bodisi 

težav v predhodnih stopnjah dobavne verige in ne slabega managementa v sami 

trgovini, čeprav, kot kažejo izidi raziskave ECR Europe (2003, 24), tudi vpliv slabega 

managementa znotraj posamezne prodajalne ni izključen. Ali pa je posledica dejstva, da 

posamezna trgovina bodisi ne nudi tolikšnega obsega izdelkov ali pa je proizvajalec 

posamezen izdelek že umaknil iz prodaje in ga ne trži več.  
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Posebno mesto v raziskavi je bilo namenjeno vprašanju, kako se potrošniki 

odločajo v primeru, ko na policah v času njihovega nakupa ne najdejo želenega izdelka. 

Dobljene odgovore smo primerjali s tistimi iz predhodno opisane raziskave združenja 

ECR Europe. Za razliko od te raziskave je naša raziskava pokazala precejšno pripadnost 

blagovni znamki, saj je več kot polovica vprašanih izjavila, da bi želeni izdelek kupilo 

drugje, še nadaljnjih 6,5 % pa bi se vrnilo po želeni izdelek kasneje. Blagovno znamko 

bi v primeru izpada izdelka na polici v času njihovega nakupa zamenjalo le 17,3 % 

vprašanih, kar je precej manj, kot ga kaže izid raziskave ECR Europe. Ocenjujemo, da 

je razlika v odločitvah lahko posledica več vplivov. Predvsem je pomembno, da smo v 

naši raziskavi obravnavali samo izdelke osebne higiene, medtem, ko je raziskava ECR 

Europe zajemala širši krog industrijskih izdelkov. Nadalje, raziskava ECR Europe je 

bila opravljena v širšem evropskem okolju, naša raziskava pa se omejuje le na 

Slovenijo. Med ostalimi vplivi pa na osnovi statističnega poročila evropske komisije o 

ravnanjih potrošnikov (European Commision 2009) lahko navedemo še vplive zaradi 

različne kupne moči potrošnikov v Evropi v primerjavi s Slovenijo, vpliv povezan z 

različno starostno strukturo prebivalstva po državah, vpliv časa, ki ga potrošniki v 

različnih državah porabijo za nakupovanje, vpliv varčevanja in s tem na delež 

prihodkov, katere potrošniki namenjajo nakupom ter nenezadnje na strukturo in sestavo 

potrošnikovih nakupov.  

Graf 3.6 Primerjava dobljenih izidov dveh raziskav 
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Vir: ECR Europe 2003 in analiza avtorja. 

Primerjava med izidoma obeh raziskav kaže na pomembno razliko med dvema 

odločitvama, ki sta ena drugi po vsebini skoraj diametralno nasprotni. Še zdaleč ni 

vseeno, ali se potrošnik odloči za zamenjavo blagovne znamke ali pa poišče želeni 

izdelek v drugi trgovini. Zato nas je zanimalo, ali ima v tem primeru ocena vpliva 

urejenosti trgovin kakšen vpliv na potrošnikovo odločitev in ravnanje. Napravili smo 
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sintezo in medsebojno primerjali izide pri obeh vprašanjih ter prišli do ugotovitve, da 

potrošniki pri izpadu želenega izdelka na prodajni polici ravnajo podobno, ne glede na 

to kakšno oceno vpliva na nakupno odločitev predstavlja urejenost trgovin. Odstopanja 

v porazdeljenosti odgovorov za posamezno odločitev glede na oceno vpliva so v celoti 

gledano majhne. Izkazalo se je tudi, da prej ugotovljena potrošnikova pripadnost 

blagovni znamki velja ne glede na oceno vpliva urejenosti trgovin. Tabela 3.7 kaže na 

porazdelitev odgovorov ravnanj potrošnikov glede na oceno vpliva urejenosti trgovin na 

nakupno odločitev. 

Tabela 3.7 Primerjava nakupnih odločitev glede na urejenost trgovin (v %) 

Potrošnikova odločitev, če na policah ne najde želenega 

izdelka 
Vpliv na nakupno odločitev 

glede na urejenost trgovine 
1 2 3 4 5 

Ne vpliva 27,3 27,3 0,0 36,4 9,0 

Majhen vpliv 30,0 10,0 8,0 44,0 8,0 

Zmeren vpliv 24,6 17,9 5,2 48,5 3,8 

Velik vpliv 15,2 18,6 5,5 55,2 5,5 

Zelo velik vpliv 6,4 14,9 10,6 55,3 12,8 

Legenda: 1 – nakup podobnega izdelka; 2 – nakup izdelka druge blagovne znamke; 3 – ne 
kupi ničesar; 4 – nakup izdelka drugje, 5 – se vrne kasneje. 
 

Zato pa so izidi odločitev potrošnikov ob izpadu izdelka s prodajne police toliko 

bolj pomenljivi, če jih primerjamo z odstotkom tistih, ki trdijo, da želenega izdelka ne 

najdejo vedno na prodajni polici, saj so glede na dobljen rezultat velikokrat postavljeni 

pred takšno izbiro. Še bolj pa so izidi zgovorni, če jih primerjamo z odgovori, ki 

pojasnjujejo, koliko vprašanih dejansko zamenja blagovno znamko. Analiza odgovorov 

razkriva, da večina vprašanih zamenja blagovno znamko, od tega je takih, ki to storijo 

pogosto, 16,3 %, največ, kar 56,4 % pa je takih, ki so izjavili, da včasih zamenjajo 

blagovno znamko. Redko zamenja blagovno znamko 23,8 % vprašanih, nikoli pa je ne 

zamenja le 3,5 % vprašanih. Izid izvedene ankete je podan v grafu 3.7. 
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Graf 3.7 Struktura odgovorov na anketno vprašanje: Ali kdaj menjate blagovno 

znamko izdelka osebne higiene? 
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Dobljen izid velja analizirati tudi skozi prizmo odgovorov, ki ponazarjajo 

zadovoljstvo v zvezi z uporabo izdelkov osebne nege. Predpostavili smo, da so vprašani 

kupili katerikoli izdelek za osebno nego, nato pa smo jih poprosili, da obkrožijo štiri 

zelo splošne trditve v zvezi z njihovim zadovoljstvom. Tu je velika večina, 83,3 % 

vprašanih izrazila mnenje, da so v glavnem zadovoljni s kupljenim izdelkom za osebno 

nego. Zelo zadovoljnih z izdelki je 7,3 % vprašanih, takšnih, ki so le redko zadovoljni, 

je 8,4 %, nikoli pa ni zadovoljen 1 % vprašanih. 

Graf 3.8 Struktura odgovorov v zvezi s trditvijo o zadovoljstvu potrošnikov s 

kupljenim izdelkom za osebno nego 

zelo
zadovoljen

v glavnem
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Primerjava odgovorov na gornji dve vprašanji nam kaže pisano paleto medsebojnih 

zvez, od tega, da tudi tisti, ki so s kupljenim izdelkom zadovoljni, ravno tako menjajo 

blagovno znamko, pa do tega, da ni povsem nujno, da bo potrošnik, ki je le redko ali 

celo nikoli ni zadovoljen z izbranim izdelkom, kasneje zamenjal blagovno znamko. 

Zato je množica odgovorov, ki so pri posameznem zaznavanju zadovoljstva razpršeni 

med več možnih izidov, ki opredeljujejo odločitev o zamenjavi izdelka ali blagovne 
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znamke, in se torej ne nagibajo na nobeno stran, ampak zavzemajo nekakšno vsesplošno 

in vseobsegajočo držo, tudi odraz tega, da je zaznavanje zadovoljstva pri potrošnikih 

različna in potrjuje že prej zapisano misel Faulknerja, da je vedenje o tem, kdaj je 

potrošnik zadovoljen zelo precizna umetnost in zelo neprecizna znanost. Tabela 3.8 

kaže njihova medsebojna razmerja.  

Tabela 3.8 Menjava blagovne znamke glede na zadovoljstvo potrošnikov 

Menjava blagovne znamke Zadovoljstvo s kupljenim 
izdelkom pogosto včasih redko nikoli 

zelo zadovoljen 3 9 14 3 
v glavnem zadovoljen 59 197 65 7 
redko zadovoljen 1 15 13 4 
nikoli zadovoljen 0 2 1 1 

* podatki ponazarjajo število odgovorov 

Kljub prej navedeni širini odgovorov pa lahko iz tabele 3.8 vendarle ugotovimo, da 

se potrošniki navkljub izraženemu zadovoljstvu z izdelkom, ki ga predstavljata 

kategoriji zelo zadovoljen in v glavnem zadovoljen, v pretežni meri nagibajo k 

zamenjavi izdelka. Tako se v opredelitvi teh potrošnikov kar 75 % odgovorov nahaja v 

pomenkah pogosto in včasih. Ta izid lahko primerjamo z uvodoma navedeno Kotlerjevo 

trditvijo o 44 % tistih, ki kljub izražanju zadovoljstva z določenim izdelkom, v praksi 

vendarle zamenjajo izdelek oz. blagovno znamko.  

Analiza odgovorov na vprašanje o vzrokih za zamenjavo blagovne znamke je 

nadalje pokazala, da je vpliv posameznih elementov na zamenjavo pomemben. Tudi tu 

je bilo, glede na pet stopenjsko lestvico, ki se je gibala od ocene nepomemben vpliv, 

preko ocene skoraj nepomemben in dokaj pomemben vpliv, do ocene pomemben in zelo 

pomemben vpliv, možno zbrati 2000 točk. Med vsemi, v anketi ponujenimi vzroki za 

zamenjavo, je največ točk (81,5 % vseh možnih točk) zbral element kakovosti izdelka, 

torej element, ki spada v P1 marketinškega spleta. Več kot 2/3 vseh možnih točk pa sta 

za njim zbrala dva elementa, ki spadata v P2 marketinškega spleta. To sta cena izdelka z 

zbranimi 69,5 % vseh možnih točk in element primerjalne cene s konkurenco. Slednji je 

zbral 67,3 % vseh možnih točk. Prvi vpliv, ki ga lahko prištevamo v P4 marketinškega 

spleta, promocijska akcija konkurence, je zbral 60,5 % vseh možnih točk. Temu sledi 

element izpada izdelka s prodajne police, element za katerega smo že rekli, da je vezan 

na aktivnosti dobavne verige in s tem na P3 marketinškega spleta. Zbral je 60,5 % vseh 

možnih točk. Za njim so se glede na zbrano skupno število točk zvrstili še element 

priporočila konkurenčnega izdelka, želja, da se preizkusi več različnih izdelkov, 

naveličanost z istim izdelkom, oglaševanje konkurence in izgled izdelka. Potrošniki so 

najmanjši vpliv na zamenjavo blagovne znamke namenili elementu nakupa po internetu. 

Ta je zbral samo 36 % vseh možnih točk.  
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3.4 Regresijska in faktorska analiza 

3.4.1 Opredelitev metod in postopkov 

Na podlagi izhodišč in postavljenih hipotez, ki so predstavljene v poglavju 3.1, 

bomo v nadaljevanju izvedli regresijsko in faktorsko analizo, s katero bomo analizirali 

odvisnosti, ki izhajajo iz dobljenih odgovorov na vprašanje, kaj je vzrok za zamenjavo 

blagovne znamke. S pomočjo regresijske analize želimo poiskati funkcijo, ki najbolje 

podaja medsebojno odvisnost pojavov (Jesenko 2001, 201). V regresijski analizi bomo 

uporabili model multiple regresije, ki ga bomo obdelali z metodo linearne odvisnosti. 

Pri faktorski analizi pa bomo s korelacijsko matriko najprej opredelili medsebojne 

odvisnosti izbranih spremenljivk, nato pa bomo opravili oceno faktorskega modela s 

pomočjo metode glavnih osi. Ta postopek bomo najprej opravili brez rotacije 

dejavnikov, nato pa še s poševno rotacijo dejavnikov. Izračune, dobljene v obeh 

analizah, bomo sproti prikazovali in interpretirali. Navedene analize smo opravili s 

programskim paketom SPSS 13.0 za Windows. 

3.4.2 Regresijska analiza 

Predstavitev odvisne in neodvisnih spremenljivk 

Iz množice spremenljivk smo se predvsem osredotočili na tiste spremenljivke, ki 

nam lahko pomagajo pri odgovoru na postavljeni hipotezi. V našem primeru so to 

spremenljivke: 

A. Odvisna spremenljivka 

− menj_bl_zn: ponazarja odločitev potrošnikov o tem, ali menjajo blagovno 

znamko in v primeru, če jo zamenjajo, kako pogosto to storijo. 

B. Neodvisne spremenljivke 

− vzr_zam_ni_izdelka: izpad izdelka s prodajne police vodi v odločitev za 

zamenjavo blagovne znamke,  

− vzr_zam_prip_konk: priporočilo prijatelja/ice kot vzrok za zamenjavo in 

nakup konkurenčnega izdelka, 

− vzr_zam_cena: opredeljuje vlogo cene v kontekstu vrednosti, ki jo izdelek 

nudi potrošniku, pri zamenjavi blagovne znamke,  

− vzr_zam_akci_konk: vzrok za zamenjavo blagovne znamke je v tem, da je 

konkurenčni izdelek v prodaji po akcijski ceni,  

− vzr_zam_drag_konk: izdelek je drag v primerjavi s konkurenčnimi izdelki, 

od tu vzrok za zamenjavo izdelka z izdelkom druge blagovne znamke, 

− vzr_zam_oglaš_konk: oglaševanje konkurence je vzrok za zamenjavo 

blagovne znamke izdelka, 
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− vzr_zam_več_izd: želja potrošnika, da preizkusi več različnih izdelkov, 

vodi v zamenjavo blagovne znamke, 

− vzr_zam_ni_in: izdelek ni več v »modi«, kar je vzrok za zamenjavo 

izdelka in s tem posledično za zamenjavo blagovne znamke, 

− vzr_zam_kval_pod_prič: vzrok za zamenjavo blagovne znamke je v 

kakovosti izdelka, ki ne dosega pričakovanj potrošnika, 

− vzr_zam_izgl_izd: videz izdelka predstavlja vzrok, zaradi katerega 

potrošnik izdelek zamenja, 

− vzr_zam_nak_www: možnost nakupa konkurenčnega izdelka po internetu 

je vzrok, zaradi katerega se potrošnik odloči zamenjati blagovno znamko, 

− vzr_zam_navel: naveličanost uporabe istega izdelka predstavlja vzrok za 

zamenjavo blagovne znamke izdelka. 

Kot navedeno spremenljivka menj_bl_zn predstavlja odvisno spremenljivko, ostale 

naštete spremenljivke pa so neodvisne spremenljivke, ki pojasnjujejo odvisno 

spremenljivko. Podatki za spremenljivko menj_bl_zn, ki jo predstavljajo odgovori na 

vprašanje o tem, ali potrošniki menjajo blagovno znamko, so podani v obliki štirih 

pomenk, in sicer pogosto, včasih, redko in nikoli. Medtem pa odgovori na neodvisne 

spremenljivke pojasnjujejo, kako pomemben je vpliv posameznega dejavnika na 

odločitev o zamenjavi blagovne znamke, ki se gibljejo v razponu petih korakov med 

nepomemben do zelo pomemben razlog oz. dejavnik.  

Histogram frekvenčne porazdelitve odgovorov za odvisno spremenljivko kaže, da 

večina vprašanih včasih zamenja blagovno znamko, sicer pa je krivulja frekvenčne 

razdelitve normalna in le malo zamaknjena v levo.  

Graf 3.9 Histogram frekvenčne porazdelitve za odgovor: Ali kdaj menjate 

blagovno znamko izdelka osebne higiene?  
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S pomočjo programskega paketa SPSS smo napravili intervalno oceno povprečne 

odločitve o zamenjavi blagovne znamke, saj nas je zanimalo, v kakšnem razponu se pri 

danem vzorcu potrošnikov v povprečju giblje odločitev o zamenjavi blagovne znamke.  

Tabela 3.9 Opisne statistike za spremenljivko menjava blagovne znamke 

 

 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

menj bl zn 399 1 4 2,15 0,036 0,722 

Valid N (listwise) 399           

 

Ugotavljamo, da je točkovna ocena povprečne odločitve 2,15, standardna napaka 

ocene povprečja pa 0,036. Izračun je napravljen po stopnji tveganja α=0,05, kateremu 

odgovarjajoči »z« (dvostranski interval zaupanja) je 1,96. α=0,05 pove, da je 5 % 

vzorca takšnega, da na njegovi osnovi ocenjen interval zaupanja ne vključuje prave 

vrednosti povprečja, ostalih 95 % vzorca pa je takih, da na njihovi osnovi ocenjen 

interval zaupanja vključuje prave vrednosti. S pomočjo formule za izračun intervalne 

ocene  
_                _     _
x-(z.se(x)) < X < x+(z.se(x)) α = 0,05; z = +/- 1,96  

dobimo naslednji izračun: 
  _

2,15 - (1,96 . 0,036) <X< 2,15 + (1,96 . 0,036)  

in rezultat: 
  _

2,08 <X< 2,22 , 

iz katerega zaključimo, da na podlagi vzorca anketnih odgovorov ocenjujemo, da se 

potrošniki v povprečju gibljejo znotraj odgovora, ki ga predstavlja pomenka včasih. 

Trditev postavljamo pri stopnji tveganja α=0,05. Na drugi strani pa tak razpon poleg 

navedenega kaže tudi na to, da se potrošniki v povprečju bolj nagibajo k odgovoru, ki 

ga predstavlja pomenka pogosto, kot pa k odgovoroma, ki sta opredeljena s pomenkama 

redko ali nikoli. 

Tudi histogrami frekvenčnih porazdelitev odgovorov neodvisnih spremenljivk 

kažejo na normalno krivuljo frekvenčne razdelitve pri skoraj vseh spremenljivkah. V 

levo je zamaknjena le pri spremenljivkah nakupa po internetu in modnosti izdelka. 

Zamaknjena v desno pa pri spremenljivki kakovosti izdelka. V teh treh primerih krivulja 

frekvenčne porazdelitve kaže gostitev odgovorov na eni oziroma drugi strani lestvice. 

Priloga 4 podaja histograme frekvenčnih porazdelitev za neodvisne spremenljivke.  
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Izračuni regresijske analize 

Že v točki 3.3.2 smo ugotovili, da na morebitno potrošnikovo odločitev za 

zamenjavo blagovne znamke vpliva več dejavnikov, zato smo se na podlagi tega ter 

glede na prvo postavljeno hipotezo, da je vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco 

na odločitev potrošnika za nakup konkurenčnega izdelka negativna, odločili, da bomo 

izvedli multiplo regresijsko analizo, kjer bomo poleg odvisne spremenljivke menj_bl_zn 

iz nabora predstavljenih neodvisnih spremenljivk izbrali vse spremenljivke razen 

vzr_zam_ni, ki jo bomo obravnavali posebej.  

V prilogi 7 smo podali oceno regresijske funkcije, ki opisuje spreminjanje odločitve 

v zvezi z zamenjavo blagovne znamke v odvisnosti od navedenih dejavnikov. Tako 

postavimo enačbe: 

Splošni multivariantni linearni regresijski model:  

yi = α + ß1x1 + ß2x2 + …+ßkxk + εi 

Prava vrednost za regresijsko hiperravnino:  

y' = α + ß1x1 + ß2x2 + …+ßkxk 

Ocena regresijske hiperravnine:  

y'’ = α + b1x1 + b2x2 + …+bkxk 

V našem primeru tako imamo:  

menj_bl_zn˝ = a + b1*nakup_www + b2*cena + ........+ bk*navel 

Gre za parcialne regresijske koeficiente, kjer b1 pove, za koliko se spremeni y’’, če 

se x1 spremeni za eno enoto, pri čemer so vsi ostali xk nespremenjeni. Ker pa nimamo 

pravih podatkov, ocenjujemo na podlagi vzorca. Na osnovi podanega dobimo: 

menj_bl_zn˝ = 2,822 – 0,043*nakup_www – 0,020*cena + 0,046*oglaš_konk – 
0,034*prip_konk – 0,059*akcija_konk – 0,031*drag_konk – 0,134*poiz_več_izd + 
0,031*ni_in + 0,039*kval_pod_prič + 0,014*izgl_izd - 0,045*navel 

V fazi analize smo upoštevali tudi velikost in smer korelacij neodvisnih 

spremenljivk. Odvisne spremenljivke naj ne bi imele visoke kolinearnosti, saj to kaže na 

njihovo visoko redudandnost, s čimer je statistična učinkovitost znižana (Kočevar 2002, 

8). Zato nas zanima, kakšna je korelacija, tj., ali gre med neodvisnimi spremenljivkami 

za multikolinearnost, torej za medsebojno odvisnost med izbranimi neodvisnimi 

spremenljivkami. Zaradi velikega števila spremenljivk in s tem velikosti izračuna 

korelacije, tabelo izračuna podajamo v prilogi 5. 

Izračun pokaže, da se medsebojni korelacijski koeficienti med neodvisnimi 

spremenljivkami (r(neodv.spr, neodv.spr)) gibljejo v razponu med r(nak_www, kval_pod_prič) = -0,149 

in r(cena, drag_konk) = 0,450, kar je v redu, saj ta razpon pomeni le zelo šibko do srednjo 

moč medsebojnih odvisnosti, ki je v vseh razmerjih, razen štirih, pozitivna. Negativna je 
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le pri medsebojni odvisnosti kakovosti in nekaterih drugih neodvisnih spremenljivkah. 

To velja za neodvisne spremenljivke: akcijo konkurence, oglaševanje konkurence, 

nakupe po internetu ter odgovor, da izdelek ni več moderen. Kljub izkazani primernosti 

pa smo izvedli še preizkuse neodvisnosti, kjer za vsak par neodvisnih spremenljivk 

postavimo ničelno domnevo: 

H0: ρ neodv_spr, neodv_spr = 0 in H1 : ρ neodv_spr, neodv_spr ≠ 0 

Iz tabele 5 vidimo, da je Sig (natančna stopnja tveganja), ki je v korelacijski matriki 

podana enostransko, pri marsikaterem paru neodvisnih spremenljivk Sig enak 0,000. 

Navkljub dejstvu, da moramo ta rezultat množiti še z 2, da dobimo Sig (dvostranski), pa 

zopet dobimo enak rezultat, tj. 0,000. Zato lahko sprejmemo sklep, da na podlagi vzorca 

odgovorov potrošnikov v zvezi z vplivi na zamenjavo blagovne znamke lahko pri teh 

parih z dovolj nizko stopnjo tveganja zavrnemo ničelno domnevo, da neodvisni 

spremenljivki nista medsebojno povezani. Lahko torej trdimo, da sta spremenljivki 

povezani. Zato presojamo, da je multikolinearnost problematična. H0 torej lahko 

zavrnemo, saj jo lahko zavrnemo pri dovolj nizki stopnji tveganja, vendar pa s tem ni 

izpolnjena ena od predpostavk za izračun regresijskega modela. Zaradi tega izbranega 

regresijskega modela ne nadaljujemo po začrtani poti, ampak za nadaljnji izračun 

izbremo tiste spremenljivke, ki bodo po našem mnenju zadostile vsem kriterijem. Na ta 

način smo izbrali spremenljivke cene v primerjavi s konkurenco, kakovosti in 

naveličanosti, ki smo jih že predstavili. Njihove medsebojne odvisnosti predstavlja 

tabela 3.10, iz katere je razvidno, da se medsebojni korelacijski koeficienti med 

neodvisnimi spremenljivkami (r(neodv.spr, neodv.spr)) gibljejo v razponu med r(drag_konk, navel)= 

0,022 in r(drag_konk, kval_pod_prič)= 0,090, kar je v redu, saj ta razpon pomeni le razmeroma 

šibko moč medsebojnih odvisnosti, ki pa je v vseh razmerjih pozitivna. Napravili smo 

tudi preizkuse neodvisnosti, na tem mestu prikazujemo le tistega z najnižjo vrednostjo. 

Postavimo ničelno domnevo za ta par:  

H0 : ρ drag_konk,kval_pod_prič = 0 in H1 : ρ drag_konk,kval_pod_prič ≠ 0 

Iz tabele 3.10 razberemo, da je Sig (natančna stopnja tveganja) enostranski za ta par 

neodvisnih spremenljivk 0,036. Dvostranski je tako 0,072. Sprejmemo sklep, da na 

podlagi odgovorov potrošnikov v zvezi z vplivi na zamenjavo blagovne znamke ne 

moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja zavrniti ničelne domneve, da sta neodvisni 

spremenljivki medsebojno nepovezani. Ne moremo torej trditi, da sta spremenljivki 

povezani. Presojamo, da multikolinearnost ni problematična. H0 torej ne moremo 

zavrniti, saj bi jo lahko zavrnili le pri stopnji tveganja 0,072, kar pa je nesprejemljivo. 

Enako je pri ostalih parih neodvisnih spremenljivk, kjer velja, da je stopnja tveganja še 

višja in zato multikolinearnost ni problematična. Kar pomeni, da med neodvisnimi 

spremenljivkami ni popolne linearne odvisnosti. 
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Tabela 3.10 Medsebojne odvisnosti izbranih neodvisnih spremenljivk 

Correlations 

 
menj bl 

zn 

vzr zam 
kval pod 

prič 

vzr zam 
drag 
konk 

vzr zam 
navel 

Pearson 
Correlation 

menj bl zn 1,000 0,036 -0,116 -0,139 

  vzr zam kval pod prič 0,036 1,000 0,090 0,053 
  vzr zam drag konk -0,116 0,090 1,000 0,022 
  vzr zam navel -0,139 0,053 0,022 1,000 
Sig. (1-tailed) menj bl zn . 0,238 0,010 0,003 
  vzr zam kval pod prič 0,238 . 0,036 0,144 
  vzr zam drag konk 0,010 0,036 . 0,331 
  vzr zam navel 0,003 0,144 0,331 . 
N menj bl zn 396 396 396 396 
  vzr zam kval pod prič 396 396 396 396 
  vzr zam drag konk 396 396 396 396 
  vzr zam navel 396 396 396 396 

 

Tabela 3.11 Varianca in korelacijski koeficient za model 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0,187(a) 0,035 0,028 0,710 

a Predictors: (Constant), vzr zam navel , vzr zam drag konk, vzr zam kval pod prič 
 

Na podlagi vzorčnih podatkov je SPSS izračun v tabeli 3.11 podal vrednost 

(popravljenega) determinacijskega koeficienta (R2=0,028), kar pomeni, da smo samo 

slabe tri odstotke variance ocene zamenjave blagovne znamke uspeli pojasniti z 

vplivom neodvisnih spremenljivk. Preostalih 97,2 % variance povzročajo neznani, med 

njimi vsaj slučajni dejavniki. 0,028 je tako bistveno manj, kot je zaželenih 0,3–0,4. 

Hkrati pa na podlagi korelacijskega koeficienta (r=0,187) ocenjujemo, da je v izbranem 

vzorcu potrošnikov linearna odvisnost odločitve o zamenjavi blagovne znamke glede na 

ceno konkurence, naveličanost z izdelkom in kakovost izdelka pozitivna in razmeroma 

šibka. Navkljub zadržkom, ki izhajajo iz gornjega povzetka izračuna – saj ta ne dosega 

nekaterih priporočil o primernosti takega izračuna – pa smo se odločili, da z regresijsko 

analizo nadaljujemo. V našem primeru tako imamo:  

menj_bl_zn˝ = a + b1*kval_pod_prič + b2*drag_konk + b3*navel 
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Tabela 3.11 Izračun vplivov dejavnikov na odvisno spremenljivko 

Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 Model 
B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 2,491 0,197   12,658 0,000 
  vzr zam kval pod prič 0,039 0,036 0,054 1,083 0,279 
  vzr zam drag konk -0,081 0,034 -0,118 -2,372 0,018 
  vzr zam navel -0,081 0,029 -0,139 -2,795 0,005 

a Dependent Variable: menj bl zn 

Tabela 3.12 Anova 

ANOVA(b) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7,253 3 2,418 4,733 0,003(a) 

  Residual 200,252 392 0,511     
  Total 207,505 395       

a Predictors: (Constant), vzr zam kval pod prič, vzr zam navel , vzr zam drag konk 
b Dependent Variable: menj bl zn 

S pomočjo izračunov, prikazanih v tabelah 3.11 in 3.12, vnesemo podatke v naš 

linearni regresijski model: 

menj_bl_zn˝ = 2,491 + 0,039*kval_pod_prič – 0,081*drag_konk – 0,081*navel 

Naredimo še analizo variance, s katero preskušamo ničelno domnevo, da so vse 

vrednosti za ßk enake nič. 

H0: ß1=ß2 =ßk=0 

H1: vsaj en ßk≠0 

F=4,733 

R2=0,028 

Napravimo F-test: 

Fm1=k; m2=n-k-1; α k=število neodvisnih spremenljivk 

Fm1=3; m2=392; α=0,05  

Fm1=2,60 

Na podlagi vzorca odgovorov o zamenjavi blagovne znamke lahko pri 

zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da vsaj eden 

izmed vključenih dejavnikov (kakovost, cena, naveličanost) značilno vpliva na 

odločitev o zamenjavi blagovne znamke. Na podlagi vzorca odgovorov o zamenjavi 

blagovne znamke ocenjujemo, da lahko približno 3 % variance zamenjave blagovne 

znamke pojasnimo z linearno odvisnostjo od kakovosti, cene v primerjavi s konkurenco 

in naveličanostjo. Preostalih 97 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 
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dejavniki. Preverili smo tudi, ali so vse izbrane spremenljivke pomembne. V tabeli 

Coefficients preverimo podatke o Sig, in sicer kako odgovarjajo kriteriju Sig ≤ 0,05, kar 

pomeni, da spremenljivka pomembno vpliva na y. Izračun pokaže, da spremenljivka 

kakovost pod pričakovanji ne ustreza temu kriteriju.  

Na podlagi vzorca odgovorov o zamenjavi blagovne znamke ocenjujemo, da se 

ocena zamenjave blagovne znamke zniža za 0,081, če se naveličanost z izdelkom 

poveča za eno enoto, pri čemer sta spremenljivki kakovost pod pričakovanjem in cene v 

primerjavi s konkurenco nespremenjeni. Oceno postavljamo pri stopnji tveganja α=0,05. 

Povedano drugače, ocena se pomakne bolj proti odločitvi za zamenjavo, kot pa se 

nagiba k odločitvi o vztrajanju pri obstoječi blagovni znamki. Zaradi popolnoma 

identičnega izračuna lahko to isto oceno ob nespremenjenih ostalih dveh spremenljivkah 

ter ob stopnji tveganja α=0,05 postavimo tudi za vpliv spremenljivke cene v primerjavi 

s konkurenco na odvisno spremenljivko zamenjave blagovne znamke. 

V nadaljevanju regresijske analize zaradi prej ugotovljenega vpliva spremenljivke 

kakovosti na y, to izločimo iz analize. Tako dobimo nov izračun, predstavljen v tabelah 

3.14, 3.15 in 3.16: 

Tabela 3.14 Varianca in korelacijski koeficient za model 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,178(a) 0,032 0,027 0,713 

a Predictors: (Constant), vzr zam drag konk, vzr zam navel 

Tabela 3.15 Anova 

ANOVA(b) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6,585 2 3,293 6,472 0,002(a) 
  Residual 200,963 395 0,509     
  Total 207,548 397       

a Predictors: (Constant), vzr zam drag konk, vzr zam navel 
b Dependent Variable: menj bl zn 

Tabela 3.16 Izračun vplivov dejavnikov na odvisno spremenljivko 

Coefficients(a) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients Model 

B Std. Error Beta 
t Sig. 

1 (Constant) 2,632 0,144   18,301 0,000 
 vzr zam navel -0,078 0,029 -0,135 -2,720 0,007 
 vzr zam drag konk -0,078 0,034 -0,114 -2,299 0,022 

a Dependent Variable: menj bl zn 
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Z dvema izbranima spremenljivkama smo zadržali nivo pojasnjenega vpliva, saj 

smo še vedno skoraj tri odstotke ocene zamenjave blagovne znamke uspeli pojasniti z 

vplivom neodvisnih spremenljivk. Preostalih 97,3 % variance povzročajo neznani, med 

njimi vsaj slučajni dejavniki. Hkrati pa na podlagi korelacijskega koeficienta (r=0,178) 

ocenjujemo, da je v izbranem vzorcu potrošnikov linearna odvisnost odločitve o 

zamenjavi blagovne znamke glede na ceno v primerjavi s konkurenco in naveličanosti z 

izdelkom pozitivna in razmeroma šibka. Ker pa je podatek za beta negativen, 

korigiramo prejšnjo navedbo in ocenjujemo, da je v izbranem vzorcu potrošnikov 

linearna odvisnost odločitve o zamenjavi blagovne znamke glede na ceno konkurence in 

naveličanosti z izdelkom negativna in razmeroma šibka. Novi izračun nam daje tudi 

novo oceno regresijske funkcije: 

menj_bl_zn˝ = 2,632 – 0,078*drag_konk – 0,078*navel 

Na podlagi vzorca odgovorov o zamenjavi blagovne znamke ocenjujemo, da se 

ocena zamenjave blagovne znamke zniža za 0,078, če se naveličanost z izdelkom 

poveča za eno enoto, pri čemer pa spremenljivka cene v primerjavi s konkurenco ostane 

nespremenjena. Oceno postavljamo pri stopnji tveganja α=0,05. Na podlagi vzorca 

odgovorov o zamenjavi blagovne znamke tudi ocenjujemo, da se ocena zamenjave 

blagovne znamke zniža za 0,078, če se spremenljivka cene v primerjavi s konkurenco 

poveča za eno enoto, pri čemer pa je spremenljivka naveličanosti z izdelkom 

nespremenjena. Oceno postavljamo pri stopnji tveganja α=0,05. S tem lahko 

postavljeno hipotezo o tem, da je vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco na 

odločitev potrošnika za nakup konkurenčnega izdelka negativna, statistično potrdimo. 

Kako pa je z drugo hipotezo, ki pravi, da izpad izdelka s prodajnih polic negativno 

vpliva na potrošnikovo odločitev o nakupu konkurenčnega izdelka? Histogram 

porazdelitve odgovorov pri spremenljivki vzr_zam_ni_izdelka, ki predstavlja izpad 

izdelka s prodajnih polic kot razlog za zamenjavo blagovne znamke, nam kaže zelo 

enakomerno porazdelitev, ki ni zamaknjena ne v eno ne v drugo smer. Ravno tako nam 

kaže, da potrošniki menijo, da je izpad izdelka s prodajnih polic dokaj pomemben 

razlog za zamenjavo blagovne znamke, saj je povprečna vrednost odgovora znotraj te 

pomenke. Preostale pomenke, ki jih je bilo možno navesti so: nepomembno, skoraj 

nepomembno, pomembno in zelo pomembno. Tudi tu smo s pomočjo programskega 

paketa SPSS napravili intervalno oceno povprečne vrednosti dobljenega rezultata, saj 

nas je zanimalo, v kakšnem razponu se pri danem vzorcu potrošnikov v povprečju giblje 

razlog o zamenjavi blagovne znamke glede na izpad izdelka s prodajnih polic.  
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Graf 3.10 Histogram frekvenčne porazdelitve za oceno: Kaj je po vašem vzrok 

za zamenjavo blagovne znamke – želenega izdelka ni na prodajni 

polici 
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Tabela 3.17 Opisna statistika za spremenljivko izdelka ni na prodajni polici 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
vzr zam ni izdelka 399 1 5 3,03 0,065 1,291 
Valid N (listwise) 399           

 

Točkovna ocena povprečne odločitve 3,03, standardna napaka ocene povprečja pa 

0,065. Izračun je napravljen po stopnji tveganja α=0,05. 
  _

3,03 - (1,96 . 0,065) <X< 3,03 + (1,96 . 0,065)  
  _

2,90 <X< 3,16  

Na podlagi vzorca anketnih odgovorov ocenjujemo, da se potrošniki v povprečju 

gibljejo med pomenko skoraj nepomemben razlog in pomenko dokaj pomemben razlog. 

Trditev postavljamo pri stopnji tveganja α=0,05. Z drugimi besedami, tak razpon kaže 

tudi na to, da se potrošniki v povprečju bolj nagibajo k razlogu, ki ga predstavlja 

pomenka nepomemben razlog, kot pa k odgovoroma, ki sta opredeljena s pomenkama 

pomemben razlog oz. zelo pomemben razlog. 

Za razliko od predhodne analize bomo to analizo naredili z linearno bivariantno 

regresijo, kajti predpostavljamo, da na spreminjanje vrednosti odvisne spremenljivke 

vpliva ena sama spremenljivka. Predvidevamo, da bomo zato uspeli pojasniti le majhen 

del skupne variabilnosti odvisne spremenljivke. Kot že prej bomo tudi tokrat postavili 

regresijsko funkcijo, ki se v tem primeru glasi: 
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menj_bl_zn˝ = a + b1*vzr_zam_ni_izdelka 

SPSS-izračuni za navedeno so naslednji: 

Tabela 3.18 Varianca in korelacijski koeficient za model 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,148(a) 0,022 0,019 0,716 

a Predictors: (Constant), vzr zam ni izdelka 

Tabela 3.19 Anova 

ANOVA(b) 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,517 1 4,517 8,809 0,003(a) 
  Residual 203,031 396 0,513     
  Total 207,548 397       

a Predictors: (Constant), vzr zam ni izdelka 
b Dependent Variable: menj bl zn 

Tabela 3.20 Izračun vplivov dejavnikov na odvisno spremenljivko 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Model 

B Std. Error Beta 
t Sig. 

1 (Constant) 2,396 0,092  26,168 0,000 
 vzr zam ni izdelka -0,082 0,028 -0,148 -2,968 0,003 

a Dependent Variable: menj bl zn 

Izračun, predstavljen v tabeli 3.18, pokaže popravljen determinacijski koeficient 

(R2=0,019), kar pomeni, da smo samo slaba dva odstotka variance ocene zamenjave 

blagovne znamke uspeli pojasniti z vplivom neodvisne spremenljivke. Preostalih 98,1 % 

variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Hkrati pa na podlagi 

korelacijskega koeficienta (r=0,148) ocenjujemo, da je v izbranem vzorcu potrošnikov 

linearna odvisnost odločitve o zamenjavi blagovne znamke glede na izpad izdelka s 

prodajnih polic pozitivna in razmeroma šibka. Zaradi negativnega podatka beta zadnjo 

navedbo popravimo, in sicer: ocenjujemo, da je v izbranem vzorcu potrošnikov linearna 

odvisnost odločitve o zamenjavi blagovne znamke glede na izpad izdelka s prodajnih 

polic negativna in razmeroma šibka. Regresijska funkcija pa je: 

menj_bl_zn˝ = 2,396 – 0,082*vzr_zam_ni_izdelka 

Na podlagi vzorca odgovorov o zamenjavi blagovne znamke ocenjujemo, da se 

ocena zamenjave blagovne znamke zniža za 0,082, če se ocena izpada blagovne znamke 

na prodajni polici poveča za eno enoto. 
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Napravimo še t-preizkus s postavitvijo dveh hipotez in preverimo polje Sig. iz 

tabele 3.20: 

H0: ß=0 

H1: ß≠0 

b -0,08
se(b) 0,028

-2,93t =  =  =
 

Izračun pokaže, da smo daleč v kritičnem območju sprejema, saj bi ob 

dvostranskem preizkusu morali biti znotraj -1,96, kar nam kaže naslednji izračun: 

tα/2=0,025; m=n-2; 

je odčitan tabelarični podatek 1,96. 

Iz podatka Sig pa odčitamo zanemarljivo tveganje. Na podlagi vzorca odgovorov o 

zamenjavi blagovne znamke lahko z zanemarljivim tveganjem zavrnemo ničelno 

domnevo (H0) in sprejmemo sklep, da se ocena odgovorov o zamenjavi blagovne 

znamke v povprečju zniža, če se vrednost ocene odgovorov o izpadu izdelka s prodajnih 

polic zviša. S tem lahko postavljeno hipotezo o vplivu izpada izdelka s prodajnih polic 

na odločitev o nakupu konkurenčnega izdelka statistično potrdimo, saj se bodo 

potrošniki bolj nagibali k odločitvi o pogostejši zamenjavi, če bo ocena o vplivu vzroka 

višja. 

3.4.3 Faktorska analiza 

S faktorsko analizo bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, ali obstajajo nekateri 

skupni dejavniki, ki bi pojasnili delovanje vpliva vzrokov na odločitev o zamenjavi 

blagovne znamke. Zato bomo ravno tako kot pri regresijski analizi uporabili enake 

spremenljivke. 

Že pri regresijski analizi smo pri predstavitvi porazdelitve odgovorov za posamezne 

spremenljivke ocenili, da so odgovori za spremenljivke normalno porazdeljeni, torej, da 

se ne nagibajo na eno ali drugo stran. Od te ocene odstopajo le porazdelitve odgovorov 

za dve spremenljivki, in sicer za spremenljivko nakupov po internetu, in za 

spremenljivko kakovosti izdelka. V nadaljevanju bomo zato s pomočjo korelacijske 

matrike ocenili, kako močne so odvisnosti med posameznimi spremenljivkami. Tabelo s 

podatki zaradi njene velikosti podajamo v prilogi 6, iz nje pa lahko razberemo, da je 

medsebojna odvisnost oz. povezanost med posameznimi spremenljivkami relativno 

nizka. Še največja odvisnost je med obema vzrokoma, ki zadevata ceno med 

konkurenčnimi izdelki, in med vzrokoma, ki zadevata akcijo konkurence in ceno 

izdelkov. Tudi kazalec akcijske dejavnosti konkurence in cena izdelka se kažeta v 

razmeroma močni soodvisnosti. Naš faktorski model nadaljujemo z oceno, kolikšen 
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delež variance posameznih spremenljivk je pojasnjen s skupnimi dejavniki 

(komunaliteta). To bomo naredili z metodo glavnih osi. 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode glavnih osi (angl. principal axis 

factoring) 

V tem postopku je pomembno poudariti, da na podlagi zgoraj navedene 

korelacijske matrike ocenjujemo, da je linearno povezanost med izbranimi koeficienti 

mogoče pojasniti z dvema skupnima dejavnikoma, zato bomo pri številu dejavnikov v 

programu SPSS pri ukazu Analyse-Data reduction-Factor ter dalje v Extraction pri 

izboru metode glavnih osi izbrali 2. Že iz scree grafikona pa bomo videli, ali nam je 

predpostavka z dvema skupnima dejavnikoma uspela.  

Graf 3.11 Scree diagram za metodo glavnih osi 

 

Vidimo, da smo bili uspešni in da smo pri tej metodi prišli do želenih rezultatov, saj 

smo dobili oceno faktorskih uteži in oceno komunalitet. Postopek je torej konvergiral, 

zato postopka ne bo treba ponavljati s katero od drugih metod faktorske analize (npr. 

metoda največjega verjetja). Iz scree diagrama tudi vidimo, da se krivulja »prelomi« pri 

dveh dejavnikih.  

Nadalje lahko iz tabele 3.21, ki prikazuje komunalitete za izbrane spremenljivke, 

razberemo, da imamo najvišje deleže pojasnjene variance s skupnima dejavnikoma pri 

oceni vpliva cene na zamenjavo blagovne znamke (47 % variabilnosti), pri oceni 

oglaševanja konkurence (41,5 % variabilnosti), razmeroma visok delež pojasnjene 

variance pa imamo tudi pri oceni vpliva cene konkurenčnih izdelkov na zamenjavo 

blagovne znamke (39,7 %). Zato pa imamo izredno nizek delež pojasnjene variance pri 

oceni vpliva izpada izdelka s prodajnih polic (11,9 % variabilnosti) in predvsem pri 
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oceni vpliva kakovosti na zamenjavo blagovne znamke (samo 3,9 % variabilnosti). Tu 

na ocene skoraj v celoti vplivajo specifični dejavniki. 

Tabela 3.21 Komunalitete za izbrane spremenljivke 

Communalities 

 Initial Extraction 
vzr zam ni izdelka 0,107 0,119 
vzr zam prip konk 0,188 0,194 
vzr zam cena 0,302 0,470 
vzr zam akci konk 0,307 0,375 
vzr zam drag konk 0,290 0,397 
vzr zam oglaš konk 0,338 0,415 
vzr zam poiz več izd 0,208 0,227 
vzr zam ni in 0,221 0,329 
vzr zam kval pod prič 0,087 0,039 
vzr zam izgl izd 0,204 0,235 
vzr zam nak www 0,240 0,329 
vzr zam navel 0,220 0,257 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Iz tabele 3.22 razberemo, da lahko z enim dejavnikom pojasnimo približno 26 % 

celotne variabilnosti, medtem ko z dvema dejavnikoma pojasnimo skoraj 40 % celotne 

variabilnosti.  

Tabela 3.22 Pojasnjena varianca vplivov vzrokov menjave blagovne znamke 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Factor 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 3,107 25,891 25,891 2,431 20,257 20,257 
2 1,614 13,446 39,338 0,955 7,957 28,214 
3 1,100 9,164 48,502    
4 0,936 7,797 56,299       
5 0,891 7,429 63,728       
6 0,785 6,538 70,265       
7 0,735 6,125 76,391       
8 0,689 5,741 82,131       
9 0,613 5,109 87,241       

10 0,527 4,394 91,635       
11 0,517 4,307 95,941       
12 0,487 4,059 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Iz matrike faktorskih uteži v tabeli 3.23 razberemo, da so za prvi dejavnik razvidne 

razmeroma visoke uteži za oceno vpliva oglaševanja konkurence kot tudi za oceno 
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promocijskih dejavnosti konkurence. Medtem pa bi za oceno vpliva cene izdelka in 

cene konkurenčnega izdelka lahko rekli, da tako prvi kot drugi dejavnik močno vplivata 

na njiju. 

Tabela 3.23 Matrika faktorskih uteži 

Factor Matrix(a) 

Factor 
 

1 2 
vzr zam ni izdelka 0,341 0,054 
vzr zam prip konk 0,429 0,099 
vzr zam cena 0,487 0,482 
vzr zam akci konk 0,560 0,247 
vzr zam drag konk 0,486 0,402 
vzr zam oglaš konk 0,639 -0,080 
vzr zam poiz več izd 0,455 -0,141 
vzr zam ni in 0,452 -0,352 
vzr zam kval pod prič 0,039 0,194 
vzr zam izgl izd 0,461 -0,152 
vzr zam nak www 0,416 -0,394 
vzr zam navel 0,369 -0,348 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. a 2 factors extracted. 8 iterations required. 

Poleg tega drugi dejavnik vpliva še na oceno vpliva možnosti nakupa po internetu, 

na oceno vpliva naveličanosti z izdelkom in dejstvom, da izdelek ni več moden oz. 

popularen. Najmanjšo utež tako pri prvem kot pri drugem dejavniku pa ima ocena 

vpliva kakovosti na zamenjavo blagovne znamke.  

Poševna rotacija dejavnikov 

V nadaljevanju bomo izvedli še poševno rotacijo dejavnikov in ocenili uteži, ki 

predstavljajo regresijske koeficiente (tabela 3.24), in tudi uteži, ki predstavljajo 

korelacijske koeficiente med posamezno spremenljivko in so izkazane v tabeli 3.25.  
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Tabela 3.24 Ocena uteži regresijskih koeficientov 

Pattern Matrix(a) 

Factor 
 

1 2 
vzr zam ni izdelka 0,199 0,240 
vzr zam prip konk 0,226 0,329 
vzr zam cena -0,020 0,690 
vzr zam akci konk 0,208 0,530 
vzr zam drag konk 0,039 0,620 
vzr zam oglaš konk 0,508 0,294 
vzr zam poiz več izd 0,425 0,138 
vzr zam ni in 0,582 -0,045 
vzr zam kval pod prič -0,118 0,188 
vzr zam izgl izd 0,438 0,131 
vzr zam nak www 0,588 -0,102 
vzr zam navel 0,520 -0,089 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 13 iterations. 

Tabela 3.25 Ocena uteži korelacijskih koeficientov 

Structure Matrix 

Factor 
 

1 2 
vzr zam ni izdelka 0,255 0,286 
vzr zam prip konk 0,303 0,381 
vzr zam cena 0,140 0,685 
vzr zam akci konk 0,331 0,578 
vzr zam drag konk 0,183 0,629 
vzr zam oglaš konk 0,577 0,412 
vzr zam poiz več izd 0,457 0,237 
vzr zam ni in 0,572 0,090 
vzr zam kval pod prič -0,074 0,161 
vzr zam izgl izd 0,468 0,233 
vzr zam nak www 0,565 0,035 
vzr zam navel 0,500 0,032 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Tabela 3.26, ki prikazuje medsebojno korelacijo med obema dejavnikoma, kaže na 

zmerno medsebojno odvisnost obeh dejavnikov. Sicer pa matriko faktorskih uteži 

prikazujemo v grafu 3.12. 
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Tabela 3.26 Medsebojna korelacija dveh dejavnikov 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 
1 1,000 0,232 
2 0,232 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Iz prikaza je razvidno, da trije vplivi vzrokov za zamenjavo blagovne znamke 

konvergirajo k prvemu dejavniku, pet vplivov vzrokov za zamenjavo blagovne znamke 

pa se suče okoli drugega dejavnika. Nekje vmes, med obema faktorjema, pa so štirje 

vplivi. Tako k prvemu dejavniku konvergirajo vplivi, povezani s ceno in kakovostjo 

izdelkov, torej vplivi, ki jih lahko štejemo med primarne vplive, torej tiste, na katere se 

potrošnik najprej odzove. K drugemu dejavniku pa konvergirajo vplivi, ki bi jih lahko 

povzeli s skupnim imenovalcem mehki vplivi in odražajo subjektiven odnos potrošnika 

do posameznega izdelka, npr. možnost nakupa po internetu, izpad izdelka s prodajnih 

polic, želja poizkusiti več različnih izdelkov ali pa videz izdelka. Vmes pa so vplivi, ki 

jih v glavnem ustvarjajo proizvajalci oz. prodajalci izdelkov in so vezani na oglaševanje 

in promocijo izdelkov.  

Graf 3.12 Porazdelitev vplivov med dva dejavnika  
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3.5 Zaključki empirične raziskave  

Z regresijsko analizo smo obe postavljeni hipotezi statistično potrdili, hkrati pa je 

analiza pri tem pokazala na šibkost vplivov nekaterih neodvisnih spremenljivk na 

odvisno spremenljivko, predvsem to velja za spremenljivko vpliva kakovosti izdelka na 

odločitev o zamenjavi blagovne znamke. Kakovost izdelka je dobila najvišjo srednjo 

vrednost odgovora o pomembnosti vzroka za zamenjavo blagovne znamke, po drugi 

strani pa ima med vsemi neodvisnimi spremenljivkami najnižjo izkazano medsebojno 

odvisnost z odvisno spremenljivko. Kljub temu pa na osnovi izračunanih srednjih 

vrednosti odgovorov za neodvisne spremenljivke ugotavljamo, da smo uporabili 

primeren nabor teh. Regresijska analiza je tudi pokazala, da je večina izbranih 

neodvisnih spremenljivk vplivala na odločitev o zamenjavi blagovne znamke na način, 

da se odločitev o zamenjavi statistično v glavnem nagiba k pogostejši menjavi, če se 

ocena vzroka bolj nagiba k višji oceni, tj. oceni, da je vzrok pomemben ali celo zelo 

pomemben. Ta ocena velja tudi za vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco.  

Vpliv izpada izdelka na prodajni polici je prikazovala spremenljivka 

vzr_zam_ni_izd, za njo pa prav tako velja ugotoviti šibkost njenega vpliva na odvisno 

spremenljivko. Hkrati pa je ta neodvisna spremenljivka vplivala na odločitev o 

zamenjavi blagovne znamke na način, da se odločitev o zamenjavi statistično nagiba k 

pogostejši menjavi, če se ocena vzroka bolj nagiba k višji oceni, tj. oceni, da je vzrok 

pomemben ali celo zelo pomemben. K temu pa je treba dodati, da se ta vpliv pojavlja v 

vrhu vplivov, ki vodijo k potrošnikovi odločitvi o zamenjavi blagovne znamke. Za 

takšno jo ima skoraj dve tretjini vprašanih. Vendar pa je naša raziskava za razliko od 

raziskave ECR Europe pokazala, da bodo potrošniki pred zamenjavo blagovne znamke 

izdelka raje poizkusili izdelek najti v drugi prodajalni ali pa bodo iskani izdelek 

nadomestili s podobno različico oz. velikostjo izdelka. Izidi raziskave ECR Europe pa 

daleč na prvo mesto postavljajo potrošnikovo odločitev za izbor konkurenčnega izdelka, 

na drugo mesto pa zamenjavo trgovine. 

Pri faktorski analizi je grafična porazdelitev pokazala na gostitve spremenljivk 

bodisi okoli ene bodisi okoli druge osi, ki sta predstavljali naša dva dejavnika. Prvi 

dejavnik predstavlja primarne, zelo eksistencialne vzgibe, ki vodijo v zamenjavo 

blagovne znamke, torej vzroki, kot sta cena in kakovost izdelka. Na drugi strani pa 

imamo dejavnik, pri katerem najdemo vzroke za zamenjavo, na katere potrošniki 

gledajo bolj subjektivno in šele v drugem planu. O tem priča tudi šibka medsebojna 

odvisnost med dvema dejavnikoma. V prid uporabi dveh faktorjev govori tudi dokaj 

zmerna pojasnjenost celotne variabilnosti. Tako smo z enim dejavnikom lahko pojasnili 

približno 26 % celotne variabilnosti, medtem ko smo z dvema pojasnili skoraj 40 % 

celotne variabilnosti. Na osnovi korelacijske matrike smo ugotovili, da je povezanost 
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med posameznimi kazalci relativno majhna, kar pomeni, da na kazalce v veliki meri 

vplivajo specifični dejavniki. 

Raziskava je dala tudi jasen odgovor na trditev iz uvoda naloge, kjer smo, 

povzemajoč Kotlerja, menili, da je takšnih potrošnikov, ki zamenjajo izdelek ali 

blagovno znamko navkljub navajanju, da so z izdelkom zadovoljni, še precej več, kot 

navaja Kotler. Skozi raziskovanje nakupnega vedenja potrošnikov, ko gre za nakupe 

izdelkov za osebno higieno, smo ugotovili, da je v primerjavi z ugotovitvami Kotlerja 

takšnih skoraj dvakrat več. Potrdili pa smo tudi naše razmišljanje, da na zamenjavo 

poleg kakovosti in zadovoljstva vplivajo še drugi dejavniki, npr. priporočilo ali pa 

razpoložljivost izdelka na prodajni polici.  
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4 MODEL INOVIRANJA LOGISTIČNE ORGANIZIRANOSTI 

Za uvod v naslednje poglavje se nam zdi primerno, da navedemo naslednjo misel 

Lencionija (2002, vii): »Ne finance. Ne strategija. Ne tehnologija. Timsko delo je tisto, 

ki ostaja kot zadnja konkurenčna prednost, tako zaradi svoje moči kot zaradi tega, ker je 

tako redko.« 

Izhajajoč iz izidov empirične raziskave, kjer se je nedvomno pokazalo, kako 

pomembno vlogo igra razpoložljivost izdelka na prodajni polici na potrošnikovo 

zadovoljstvo, bomo v tem poglavju predstavili izvedbo zamisli o inoviranju mikro-

logističnih procesov, kjer bo naša pozornost veljala vpeljavi večfunkcijskega prodajno-

logističnega tima kot organizacijske oblike, s katero želimo prispevati k izboljšavi 

kakovosti preskrbe po celotni dobavni verigi. V vpeljavi večfunkcijskega tima in 

izvajanju logistične funkcije v njem vidimo namreč možnost za realizacijo ideje o 

dobaviteljevem vodenju zalog pri svojem kupcu z namenom omilitve vpliva učinka 

bikovke. Izboljšava na tem področju nam bo nato posledično omogočila pogoje za 

izvajanje dobaviteljevega vodenja zalog pri svojem kupcu, s tem pa za nenehno 

zagotavljanje prisotnosti izdelka na prodajnih policah. Kajti ni samo zadovoljstvo 

kupcev tisti dejavnik, na katerega vpliva izpad izdelka s prodajnih polic. Dejstvo, da 

poleg naše raziskave tudi ugotovitve in izidi drugih tovrstnih raziskav (ECR Europe 

2003) kažejo na to, da se izpad izdelkov s prodajnih polic giblje od nekaj odstotkov pa 

vse tja do 30 odstotkov, je tako za proizvajalce izdelkov kot za vse udeležence dobavne 

verige ekonomsko nesprejemljivo in dolgoročno nevzdržno, saj to ne zagotavlja 

trajnostnega razvoja. Samo po oceni ECR Europe (2003, 26) naj bi izpad izdelkov in ob 

odločitvi potrošnikov, da v tem primeru ne kupijo ničesar, prinesel udeležencem za štiri 

milijarde evrov izgube. 

Zasnova modela logistične organiziranosti bo prispevala k razumevanju kako:  

− organizirati in povezati delovanje različnih funkcij podjetja znotraj 

večfunkcijskega prodajno-logističnega tima, 

− vpeljava prodajno-logističnega tima prispeva k izboljšavi kakovosti preskrbe po 

celotni dobavni verigi, 

− je mogoče zasnovo dobaviteljevega managementa zalog pri kupcu vpeljati in 

uspešno izvajati tudi med udeleženci preskrbovalne verige, ki so daleč od 

končnega potrošnika, 

− priti do ustreznih podatkov, s katerimi bi ocenili vpliv učinka biča v vršnem 

koncu preskrbovalne verige, in ali je vpliv mogoče omiliti samo z izvajanjem 

dobaviteljevega managementa zalog med dvema udeležencema ali pa mora biti 

taka zasnova vpeljana v odnose med vsemi členi preskrbovalne verige, 

− kakovostno zagotavljati razpoložljivost izdelkov na tržni polici in s tem vplivati 

na kasnejše vračanje potrošnikov k nakupu istega izdelka. 
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4.1 Inoviranje mikro-logistične organiziranosti z vpeljavo večfunkcijskega 

prodajno-logističnega tima 

Temeljna ideja vpeljave večfunkcijskega prodajno-logističnega tima sloni na 

potrebi po zamenjavi ozkih medsebojnih stikov med dvema partnerjema v dobavni 

verigi, ki temeljijo zgolj na opravljanju njunih operativnih nalog, z bolj širokim 

sodelovanjem, ki bi omogočalo kakovosten premik v izvajanju nalog vseh funkcij, ki 

sodelujejo v poslovnih procesih med tema dvema partnerjema. Tako Veselko (2003, 1) 

navaja, da načrtovanje prodaje in proizvodnje zahteva širši pristop, pogled preko 

fizičnih meja organizacije. Zahteva vpletenost vsakega posameznega člana oskrbovalne 

verige pri oblikovanju skupnih načrtov in vzdrževanju potrebnih zmogljivosti na 

podlagi informacij in signalov s trga. Takšen pristop omogoča: 

− hitrejše prepoznavanje in odkrivanje zastojev v delovanju dobavne verige, 

− hitrejše odkrivanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem, 

− pravočasen odziv na nastale spremembe. 

Kljub tako izraženi širini, pa se bomo v naši nalogi osredotočili na vprašanja in 

zasnovo v tistem delu, ki pripada logističnim udeležencem tovrstnega povezovanja. Še 

pred tem pa moramo opozoriti na možen negativen pojav, ki ga opisuje Brown (2002, 

8), ko večfunkcijski tim nadaljuje s proizvajanjem istovrstnih konfliktov oz. z načini 

reševanja nastalih problemov, zaradi odpravljanja katerih je bil dejansko organiziran. To 

je tem bolj pomembno, ker tim ne poveže samo dva poslovna partnerja, ampak mora 

medsebojno povezati tudi številne funkcije znotraj podjetja. Zato je treba (Brown, 

ibidem): 

− razviti skupen jezik,  

− jasno opredeliti namen organiziranja takšnega tima,  

− določiti poslovne cilje, ki naj jih tim doseže.  

Če bi na tim gledali samo v okviru enega podjetja, potem bi to podjetje po 

Homburgu, Workmanu in Jensenu (2000, 467–469) pri razvijanju organizacijske 

strukture imelo naslednje tri temeljne možnosti organiziranja: 

− osredotočanje na kupca, pri tem je posamezen kupec ali pa je več kupcev tistih, 

ki predstavljajo osnovo za strukturiranje organizacije,  

− osredotočanje na izdelek, v tem primeru je izdelek ali skupina izdelkov tista 

osnova, ki predstavlja izhodišče za strukturiranje organizacije, 

− osredotočanje na teritorialnost, tu pa osnovo za strukturiranje organizacije 

predstavlja zemljepisni teritorij ali teritoriji. 

Isti strokovnjaki nadalje ugotavljajo, da je treba, če hočemo resnično doseči 

osredotočanje na kupca in njegovo dejavno vključevanje v procese, razviti 
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organizacijsko strukturo, ki bo osredotočena na kupca. Zato velja v organizacijah, kjer 

prevladuje osredotočanje na izdelek ali pa na geografski teritorij, to organizacijsko 

strukturo sčasoma preoblikovati v na kupca osredotočeno organizacijsko strukturo. Pri 

tem strukturiranju pa je treba na novo opredeliti naloge posameznih nosilcev 

povezovanja. Tako prodajniku ni več potrebno širše znanje, npr. o transportu ali 

dobavni verigi, ali pa neko ozko strokovno finančno znanje, ampak se bo lahko 

posvečal vprašanjem, povezanim neposredno s prodajo oz. trženjem izdelka. Ali, 

povedano drugače, organizacijske enote posamezne organizacije bodo morale biti zelo 

prepustne, oddelki in hierarhija bodo precej nerazločno definirani, hierarhija bo tudi 

zelo plitka in posredna, posamezniki pa bodo imeli mnogo več avtonomije (Achrol 

1991, 80). 

Večanje pomena večfunkcijskega povezovanja in hkraten upad funkcijskih meja 

avtorji Sinkula (1994), Slater in Narver (1995), Laworski in Kohli (1993) in Griffin 

(1997) pripisujejo: 

− potrebi po ustvarjanju novih znanj v podjetjih, 

− potrebi po izmenjavi informacij čez funkcijske meje, 

− potrebi po hitrejšem odzivu na tržne spremembe.  

Vsebinsko organiziranje večfunkcijskega tima umeščamo med nove lastnosti 

organizacijskih vidikov delovanja. Gre za tipološko razvrstitev inovacije, kamor Mulej 

in Ženko (2002, 11–12) po vsebini umešča še: 

− novo vsebino/program poslovanja oz. delovanja, 

− nove lastnosti izdelkov ali proizvodnih postopkov, 

− nove lastnosti vodenja ljudi v organizacijah in družbi kot celoti, 

− nove lastnosti vodenja in dela. 

Med pionirje tovrstnega večfunkcijskega povezovanja v praksi prav gotovo lahko 

postavimo podjetji Wal-Mart in Procter&Gamble. Grean in Shaw (2001, 6–7) opisujeta 

takšno povezovanje, ki je obema partnerjema, izraženo denarno, v dvanajstih letih 

posledično prineslo enajstkratno povečanje obsega poslovanja. Pri tem povezovanju 

posebej izpostavljata doslednost in angažiranost pri medsebojnem sodelovanju, posebej 

pa prikazujeta pomembno vlogo sodobne tehnologije pri: 

− skupnem določanju ciljev in merjenju rezultatov, 

− omejevanju stroškov na račun avtomatizacije, 

− izmenjavi podatkov zaradi boljšega razumevanja potreb potrošnikov in vodenja 

prodaje. 
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Tudi najnovejša raziskava, ki jo je opravilo raziskovalno podjetje AMR Research iz 

Bostona,10 specializirano za raziskave poslovnih procesov, vezanih na vprašanja 

dobavnih verig in informacijske tehnologije, zagovarja pomen in potrebo po takšnem 

organiziranju s poudarkom na razvoju tistih logističnih funkcij in znanj, ki naj podjetju 

omogočijo konkurenčnost tudi v prihodnje. Ta raziskava (AMR Research 2008, 1–14), 

ki so jo izvedli tudi na osnovi iniciative in s pomočjo vodilnih industrijskih gigantov, 

kot so P&G, Intel, IBM in Boeing, je zajela 198 podjetij iz petnajstih panog. Poglavitne 

ugotovitve zadevajo predvsem podjetja, ki imajo v svojem poslovanju izrazito izraženo 

potrebo po izvajanju funkcij dobavne verige. Nadalje, ugotovitve potrjujejo v uvodu v 

poglavje izraženi misli o timu in timskemu delu kot nosilcu prihodnjih konkurenčnih 

prednosti. Ugotovitve pa so, kot bomo videli v nadaljevanju, zanimive tudi za 

organizacije s področja izobraževanja, predvsem je tu pomembna vloga univerz. Pet 

najpomembnejših zaključkov raziskave je: 

− niti dve dobavni verigi nista enaki, podjetja na različne načine opredeljujejo 

dobavno verigo in procese v njej,  

− vodilni ljudje v podjetjih vidijo management dobavne verige kot poslovno 

disciplino, ki zagotavlja diferenciacijo med podjetji, vodilne organizacije svoje 

partnerje v dobavni verigi tudi izobražujejo o vrednosti, pomenu in zmožnostih, 

ki jih dobavna veriga z opuščanjem zgolj transakcijsko vodenega poslovanja 

nudi pri zagotavljanju dobička podjetjem,  

− globalizacija je ustvarila nujo za razvoj in obvladovanje bolj kompleksnih 

veščin in znanj, potrebnih za delovanje dobavne verige, 

− temelj za izboljšave je razvoj strokovnjakov s področja dobavnih verig, ki bodo 

razumeli globino in pomen potrebnih sprememb,  

− univerze imajo priložnost, da prevzamejo vodilno vlogo pri razvoju bolj 

univerzalnih managerskih znanj, potrebnih za vodenje in obvladovanje 

dobavnih verig.  

Poleg navedenih zaključkov, ki podpirajo potrebo po inoviranju poslovnih 

procesov, pa je za uvajanje večfunkcijskih timov pomemben tisti del raziskave, ki 

govori o vlogi in nalogah logističnih udeležencev dobavne verige. Postavljeni sta bili 

dve vprašanji o tem, katere veščine in znanja so za obvladovanje dobavnih verig 

potrebne in katere bodo za zagotavljanje konkurenčnih prednosti po mnenju anketiranih 

potrebne v bližnji prihodnosti,11 leta 2010. Odgovori podani v grafu 4.1 prikazujejo 

odstotek pomembnosti o tem, katera znanja in veščine je oz. bo potrebno imeti za 

obvladovanje dobavne verige danes oz. v prihodnje.  

                                                 
10 Več o AMR Research na www.amrresearch.com/. 
11 Raziskava je potekala konec leta 2007 in v začetku leta 2008. 
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Graf 4.1 Potrebna znanja in veščine za dobavno verigo 
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Vir: AMR Research 2008a, 13. 

Graf 4.1 jasno kaže na to, da bodo morala podjetja v prihodnosti za doseganje in 

ohranjanje konkurenčnih prednosti v okviru logistične funkcije, natančneje pri 

izvajalcih te funkcije, razvijati in izvajati predvsem znanja in veščine s področja 

zadovoljevanja potrošnikov. Tako bodo tri veščine – od današnjih na prvih šestih mestih 

razvrščenih veščin in znanj – ki bodo igrale še bolj pomembno vlogo v prihodnje. To pa 

so ravno veščine in znanja, ki imajo neposreden stik s potrošniki. Glede na izid 

raziskave pričakujemo: 

− da bo najbolj pomembna veščina, ki jo bo v okviru logistične funkcije treba 

izvajati, vezana na dejavnosti, ki bodo dobavni verigi zagotavljale vizijo in 

podpirale ključne spremembe, ki so potrebne za doseganje ciljev, zastavljenih v 

dolgoročnih poslovnih planih, 

− da bo največji skok v smislu povečanja pomembnosti izvajanja logistične 

funkcije predstavljal razvoj zmožnosti izvajanja procesov dobave izdelkov 

tako, da bodo ti zadovoljili planirano ali dejansko povpraševanje, pri tem pa 

bodo procesi vključevali management naročanja, transportni management in 

management distribucije, 

− da bo znatno porasla potreba po veščinah in znanju, ki bodo podpirali 

razumevanje, partnerstvo in ustvarjanje vrednosti med dobavno verigo in kupci, 

veščine in znanja torej, ki so vezana na management kupcev in posledično 

potrošnikov. 



Model dobaviteljevega managementa zalog  

78 

Na osnovi povedanega zato velja inovirati poslovne procese v podjetju tako, da 

bodo odnosi in razmerja med podjetjem in naslednjim udeležencem dobavne verige 

vodeni skozi delovanje in dejavnosti večfunkcijskega prodajno-logističnega tima. 

Vpeljava takšnega tima omogoča realizacijo mnogih nalog, ki jih logistika do sedaj v 

glavnem ni opravljala. Za logistiko pa je še posebej pomembno, da logistični funkciji 

omogoča udejanjanje treh zelo pomembnih usmeritev, ki se odražajo v (Kirby 2003, 8):  

− okretnosti, ko gre za upravljanje sprememb, 

− prilagodljivosti, ko govorimo o spremenjenih tržnih razmerah, razvijajoči se 

tehnologiji in različnostih potreb potrošnikov, 

− povezovanju, kajti povezati je treba interese tako funkcionalnih skupin znotraj 

podjetja kot tudi interese poslovnih partnerjev.  

Če povzamemo, v našem modelu inoviranja naloge in opravila logističnega 

predstavnika v tem timu izhajajo iz predstavitve raziskave in opisanih teoretičnih 

izhodišč delovanja takšnega tima, ki jih lahko strnemo skozi naslednji opis:  

− skrajševanje časa, potrebnega za izvajanje transakcijskih (operativnih) opravil, 

kot posledica izvajanja v nadaljevanju opisanih nalog in dejavnosti,  

− opuščanje zgolj omejenega komuniciranja z udeleženci dobavne verige, v tem 

primeru gre za kupca podjetja, ki je člen v dobavni verigi, 

− nadaljnje inoviranje mikro-logističnih procesov preskrbe z omogočanjem 

izvajanja dejavnosti oz. nalog dobaviteljevega managementa zalog,  

− izboljšanje kontrole nad zalogami blaga skozi dobavno verigo, 

− poudarjeno sodelovalno planiranje in posledično uravnoteženo naročanje blaga, 

s tem pa omogočanje nemotenega servisa kupcev brez izpada dobave izdelkov 

zaradi njihovega pomanjkanja, 

− omogočanje izvajanja poslovnih analiz, vezanih na opravljanje logistične 

funkcije,  

− vedenje o procesih, ki se odvijajo v nadaljnjih fazah dobavne verige, 

− sodelovanje pri projektih, ki zadevajo izboljšave logističnih procesov in toka 

izdelkov skozi dobavno verigo, 

− izobraževanje kadrov, ki opravljajo naloge logistične funkcije, s tem pa 

omogočanje njihovega strokovnega in kariernega razvoja. 

Potreba po tovrstnem povezovanju poleg reševanja konkretnih problemov izhaja 

tudi iz čisto preprostega razloga, katerega podjetja, po mnenju L. A. Bossidya, 

predsednika in CEO AlliedSignal, razmeroma velikega dobavitelja industrijskih 

izdelkov iz ZDA, pogosto podcenjujejo. To pa je pristna komunikacija iz oči v oči s 

kupcem. Kajti – na koncu dneva staviš na ljudi, ne na strategije (Tichy in Charan 1995, 

3–4). 
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Vpeljava večfunkcijskega prodajno-logističnega tima pomeni nujno tudi inoviranje 

procesov na nasprotni strani, torej na strani partnerja v poslovnem procesu, katerega 

predstavlja dobavna veriga. Ta se pri vpeljavi takšnega tima zagotovo srečuje z istimi 

ali vsaj podobnimi težavami in vprašanji. Hkrati pa mora partnersko podjetje za uspešno 

delovanje tima zagotavljati enako raven skupnih izhodišč, torej mora podpirati razvoj 

skupnega jezika, jasno mora stati za opredelitvijo namena organiziranja takšnega tima in 

določiti poslovne cilje, ki naj jih tim doseže.  

Dejavnike ki omogočajo uspešno realizacijo inoviranja, povzemamo po Likarju, 

Križaju in Faturju (2006, 129–130): 

− ustrezna klima, ki daje podporo naporom za uvedbo sprememb, omogoča 

soočanje z ovirami, ravno tako tudi ustrezno povezovanje med oddelki, 

− finančna podpora pri izvedbi, 

− tehnološka podpora, tudi takšna, ki vključuje sodelovanje specialistov, ali pa 

povezava s fakultetami, inštituti, šolanje kadrov za nove naloge, če je to 

potrebno, 

− informacijska podpora, kot je zbiranje podatkov in ustrezna predhodna analiza, 

spremljanje dejavnosti konkurence na tem področju, izmenjava izkušenj in 

znanj med partnerji v procesu,  

− človek kot najpomembnejše sredstvo; ravno tako kot pri vseh poslovnih 

procesih v podjetju, je tudi pri procesu uvajanja inovacije eden poglavitnih 

dejavnikov človeški dejavnik. 

4.2 Dobaviteljev management zalog 

Vodenje zalog blaga in njihovo obnavljanje pri vseh udeležencih dobavne verige je 

ključni predpogoj, ki omogoča prisotnost izdelka na prodajni polici. Z analizo izidov 

raziskave smo dokazali, da se bodo potrošniki bolj nagibali k odločitvi o pogostejši 

zamenjavi blagovne znamke, če na policah ne bodo našli želenega izdelka. Vplivi, ki 

vodijo k izpadu izdelka s prodajnih polic, so različni, med njimi najdemo tudi pojav 

učinka bikovke, še posebej takrat, ko se izdelek do končnega potrošnika giblje skozi 

daljšo dobavno verigo. Donovan (2007, 4), Disney in Towill (2003, 201) za reševanje 

tega pojava med ostalimi ukrepi zagovarjajo tudi izvajanje dobaviteljevega 

managementa zalog. Ta naj s postopki sodelovalnega planiranja zalog opredeli 

projekcijo potreb potrošnikov. Model inoviranja mikro-logistične organiziranosti z 

vpeljavo večfunkcijskega prodajno-logističnega tima med ostalimi izboljšavami 

procesov prinaša možnost takšnega izvajanja dobaviteljevega managementa zalog. Kot 

bomo videli v nadaljevanju, takšna organiziranosti omogoča uspešnejše obnavljanje 

založenosti polic na dolgi rok, saj omejuje delovanje učinka bikovke, čeprav tega učinka 

docela ne odpravlja. 
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Medsebojno sodelovanje med člani tima na eni in drugi strani je prvi pogoj za 

uspešno delovanje tima in za reševanje problemov, zaradi katerih je bil tim tudi 

ustanovljen. Sodelovanje omogoča prenos podatkov po dobavni verigi, za reševanje 

učinka bikovke pa smo že spoznali, da je pridobivanje prvovrstnih podatkov nuja. Pri 

tem pod pojmom prvovrstni podatek pojmujemo: 

− odjem z mesta nastanka, 

− posredovanje po dobavni verigi brez popravkov, 

− uporaba za potrebe planiranja proizvodnje in obnavljanja zalog. 

Atkinson (2006, 5) skozi primer Wal-Marta potrjuje dejstvo, da podatki o prodaji, 

ki jih Wal-Mart daje na razpolago svojim dobaviteljem, dejansko pomagajo tem 

dobaviteljem, da: 

− v povprečju znižajo presežek svojih zalog, 

− omejijo učinek bikovke na minimum.  

V primeru daljše dobavne verige z veliko vmesnimi udeleženci je tak zajem 

podatkov nekoliko problematičen, še posebej v primeru medsebojnega sodelovanja dveh 

udeležencev, ki sta daleč od mesta prodaje končnemu potrošniku. Kljub temu pa tudi v 

takšnem okolju obstaja razmeroma dovolj podatkov, s katerimi je mogoče dokaj 

uspešno obvladovati nihanja, povzročena z učinkom bikovke. To velja predvsem za 

izdelke široke potrošnje, saj obstaja cela vrsta specializiranih podjetij, ki raziskujejo 

gibanja na tržišču, izračunavajo tržne deleže prodaje po skupinah izdelkov ipd. 

Predvsem pa v okvir dobaviteljevega vodenja zalog sodi posredovanje podatkov o 

prodaji in stanju zalog ter promocijskih planih tistega udeleženca v dobavni verigi, za 

katerega njegov dobavitelj upravlja zaloge. Na ta način udeleženec dobavne verige 

svojemu partnerju razkriva in daje na razpolago dokaj zaupne podatke svojega podjetja, 

zato je treba skozi medsebojno sodelovanje članov tima poleg komunikacije vzpostaviti 

tudi visoko raven medsebojnega zaupanja. V proces je treba vgraditi tudi kontrolno 

funkcijo tistega, kateremu njegov partner upravlja zaloge. 

Wal-Mart je vsekakor eno tistih podjetij, ki je VMI skupaj s svojimi dobavitelji 

uspešno vpeljalo v svoj poslovni proces. To so lahko naredili samo na podlagi uvedbe 

večfunkcijskega tima v sodelovalni odnos s poslovnim partnerjem, primer tega 

povezovanja smo navedli v prejšnjem poglavju. Z vidika logistike se je njihovo 

povezovanje izražalo v (Grean in Shaw 2001, 11–12): 

− znižanju zalog pri Wal-Martu,  

− znižanju zalog in uravnoteženem gibanju zalog brez nihanj pri dobavitelju 

izdelkov. 
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Istočasno pa jim je uporaba dejanskih prodajnih podatkov omogočila, da je bilo v 

dobavni verigi kljub zmanjšanim skupnim zalogam vseskozi dovolj izdelkov, in da so 

lahko pri Wal-Martu omogočali neprestano prisotnost izdelkov na prodajnih policah. 

Slednja ugotovitev je pomembna tudi z vidika ugotovitev že prej omenjene raziskave 

združenja ECR Europe. Izidi njihove raziskave (ECR Europe 2003, 22), prikazani v 

grafu 4.2, ponazarjajo razmerja med zalogami in razpoložljivostjo izdelkov na prodajni 

polici.  

Graf 4.2 Zaloge in razpoložljivost izdelkov 
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Vir: ECR Europe 2003. 

Izid raziskave ECR Europe potrjuje naše ugotovitve, saj je iz gornje slike moč 

razbrati, da večje zaloge še ne pomenijo boljše razpoložljivosti izdelkov na prodajnih 

policah. Ravno nasprotno: tam, kjer so imeli v dobavni verigi v povprečju večje zaloge, 

so imeli tudi večji izpad izdelkov s prodajnih polic.  

Gornje navedbe potrjuje tudi primer italijanskega proizvajalca testenin Barilla (v 

Carranza Torres in Moran 2006, 59–60), ki je služil celo kot študija primera na 

Harvardu. Ugotovili so, da velike zaloge po različnih stopnjah dobavne verige še zdaleč 

ne preprečujejo izpada izdelka s prodajnih polic. Zato so uvedli naslednje ukrepe: 

− Barilla je prevzela nadzor nad podatki, ki so predstavljali izhod izdelkov iz 

distribucijskih centrov posameznih distributerjev do končnih prodajalcev oz. 

trgovin, 

− Barilla je v imenu teh distribucijskih centrov naročala izdelke (t. i. povratna 

naročila) na podlagi podatkov, predhodno zajetih ob izhodu izdelkov iz 

končnih distribucijskih centrov, 

− Barilla je začela bolj pogosto in posledično v manjših količinah dobavljati 

svoje izdelke,  

− zmanjšali so obseg količinskih popustov in promocij. 

S temi ukrepi so želeli doseči dva cilja: 

− zmanjšati obseg zalog in 
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− izboljšati raven servisa kupcev. 

Izid uvedenih ukrepov je več kot poučen – poleg zmanjšanja obsega zalog tako pri 

Barilli kot pri njenih distributerjih se je izpad izdelka znotraj Barilline mreže skladišč s 

povprečno 7 % zmanjšal skoraj na nič, medtem ko je izpad izdelka v distributerjevih 

distribucijskih centrih padel s povprečno 4,7 % na 0,3 %.  

4.3 Model dobaviteljevega managementa zalog 

4.3.1 Zasnova modela 

Skozi zasnovo modela obnavljanja zalog bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, 

kako uspešno je mogoče oblikovati in izvajati aktivnost dobaviteljevega vodenja zalog 

pri kupcih, ko so ti na zgornjem koncu preskrbovalne verige. Zato smo se pri razvoju 

modela obnavljanja zalog osredotočili predvsem na zmanjšanje amplitude osciliranja v 

naročanju kot najpomembnejšem elementu pojava učinka bikovke. Hkrati pa smo 

ocenjevali vpliv, ki ga ima v modelu uporabljeni način naročanja na višino in gibanje 

zalog, s poudarkom na ugotavljanju, ali model odpravlja izpad zaloge pri udeležencih 

dobavne verige.  

V modelu bomo uporabili podatke podjetja CP Adria, kjer bomo pod drobnogled 

vzeli deset izdelkov. Najprej bomo določili ključ, po katerem bomo izdelke sploh 

izbrali. Prvo – vendar ne izključno – merilo bo, da je izdelek med prvimi dvajsetimi po 

vrednosti prodaje ob hkratni predpostavki, da gre za izdelek osebne ali ustne higiene. 

Naslednji pogoj bo, da izdelek med letom še ni bil posebej promoviran. Pri tem bomo 

zaradi natančnejše analize učinka bikovke izpustili tiste izdelke, ki so šele med letom 

prišli v prodajo, to pa zaradi dolžine časovnega obdobja, v katerem spremljamo pojav. 

Pomembno za naš model je, da že na začetni točki spremljanja posameznega izdelka že 

razpolagamo s podatki, na podlagi katerih lahko izračunamo nekatere povprečne 

vrednosti prodaje in trende pri naročanju izdelkov. 

V modelu bomo upoštevali nekatere omejitve, ki jih distributerjem postavlja 

dobavitelj izdelkov, v našem primeru je to principal, ki dejansko predstavlja 

proizvajalca izdelka, saj je z njim lastniško povezan. Tako bomo upoštevali načelo 

naročila ene palete za posamezen izdelek, kar pomeni, da je minimum za naročilo 

število prodajnih enot (kartonov) na eni paleti istega izdelka ali pa njen mnogokratnik. 

To v mnogih primerih predstavlja resno omejitev pri vsakokratnem naročanju 

posameznih distributerjev, saj zaradi narave prodaje mesečno v povprečju ne dosegajo 

zahtevanega obsega prodaje. Nadalje bomo upoštevali, da posamezen cikel za naročanje 

distributerja pri principalu traja en mesec.  

Model sicer ne bo vseboval rešitev, ki so povezane s pravočasnostjo informacij kot 

osnove kakršnega koli sistema za podporo odločanju, bo pa vsekakor prikazal nujnost 

posedovanja pravočasnih informacij ob hkratni vpeljavi takšnih informacijskih sistemov 
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(po Veselko 2003), ki bodo sposobni pravočasno obdelati in sporočiti za proces 

pomembne podatke. V našem primeru je to, recimo, dnevni prenos podatkov o prodaji 

vsakega nadaljnjega udeleženca preskrbovalne verige. Bo pa iz interpretacije 

posameznih ugotovitev zelo jasno izhajalo, da je pravočasnost informacij eden ključnih 

elementov za spopad z učinkom bikovke. S tem mislimo na informacije, ki vsebujejo 

sveže in ažurne podatke o prodaji, stanju zalog, predvidenih dodatnih prodajnih 

aktivnostih ipd., in ki jih lahko pridobimo do trenutka odločanja o naročilu izdelka pri 

dobavitelju. 

Pri zasnovi modela smo izhajali tudi iz predpostavke, da mora biti model enostaven 

za uporabo, hkrati pa dovolj prožen. Biti mora uporaben tudi v drugih okoljih, moderen, 

mora tudi generalizirati določene stvari.  

Model bomo zgradili na dejanskih prodajnih podatkih distributerjev, ki jim bomo 

dodali še izračunana prodajna povprečja iz predhodnega šestmesečnega obdobja. Na 

podlagi teh podatkov in navedenih izhodišč bomo potem gradili model na dva načina, in 

sicer tako, da bomo: 

− prvič uporabili povprečne podatke o prodaji in z njimi nadomestili dejanske 

podatke, s katerimi bomo naročali posamezen izdelek skozi omenjeno obdobje; 

− drugič pa uporabili dejanske vsakokratne podatke o porabi; te bomo nato brez 

poseganja vanje enostavno pretvorili v vsakokratno naročilo. 

Poleg vpliva na nihanja naročil nas bo zanimalo tudi, ali v kateri od obeh različic 

modela prihaja do situacije, ki bi lahko vodila do izpada zmožnosti zagotavljanja 

izdelkov na prodajni polici, torej do situacije, ki smo se ji z uvedbo modela v prvi vrsti 

želeli izogniti. 

Analiza dejanske dinamike gibanja naročil in stanja zalog izbranih izdelkov za 

model potrjuje in kaže na vse tiste značilnosti učinka bikovke, ki smo jih opisali v 

prejšnjem poglavju. Iz nje je predvsem razvidno, da je v zalogah vršnih dveh členov 

dobavne verige mnogo preveč zalog blaga in posledično s tem je vezava obratnih 

sredstev v zalogah gotovih izdelkov mnogo prevelika. V nekaterih ekstremnih primerih 

je razmerje med povprečno mesečno porabo in skupnimi zalogami kar 1:10. Še slabše 

je, če namesto povprečne mesečne porabe za primerjavo vzamemo dejansko mesečno 

porabo. Pri izdelku B je to razmerje v nekem trenutku celo 1:13. Takšne zaloge lahko 

posledično povečajo ceno izdelka na prodajni polici. Podatki za primerjavo višine zalog 

so v prilogi 8. Na drugi strani pa imamo primere (izdelka C in J), ko so distributerji 

naročali posamezen izdelek, ki pa ga niso mogli dobiti v želenih količinah, saj je 

njihovo naročilo precej presegalo običajen obseg naročil za posamezen mesec in so se 

predhodno že akumulirale razlike, ki izhajajo iz neenakomernega naročanja (priloga 9).  

Najbolj pomembna predpostavka, s katero bomo začeli naš model, pa je, da smo s 

predhodnimi aktivnostmi ustvarili pogoje, s katerimi smo zmanjšali začetne zaloge – 



Model dobaviteljevega managementa zalog  

84 

tako zaloge pri principalu kot tudi zaloge dobavitelja. Na ta način skupne zaloge pri 

posameznem izdelku na začetku obravnavanega obdobja ne presegajo dvomesečne 

povprečne porabe pri izdelkih, ki jih proizvajalec lahko dobavi v razmeroma kratkem 

roku, oziroma skupno ne presegajo štirih mesecev pri izdelkih, za katere posamezen 

proizvajalec potrebuje daljši rok dobave. Med prve smo uvrstili izdelke, označene s 

črkami A, B, D in E, med druge pa izdelke, označene s C, F, G, H, I in J. Gre za umetno 

določene količine izhodiščnih zalog, zato je treba poudariti, da smo to naredili izključno 

zaradi ocene delovanja modela in lažjega pregleda nad gibanjem zalog v času izvajanja 

modela.  

4.3.2 Rezultati modela 

Za razumevanje rezultatov modela je pomembno, da še enkrat poudarimo, da smo v 

izhodišču modela posegli v nekatere dejanske podatke, ki so podani v prilogi 9. V 

našem primeru je to začetna višina zalog pri distributerju in principalu. Poseg zato 

vpliva tudi na koeficient pokritosti z zalogami. Ravno tako je za interpretacijo 

rezultatov pomembno, kakšen trend prodaje (rastoč, padajoč) posamezen izdelek ima. 

Grafe trendov prodaje distributerjev za vse izdelke smo prikazali v prilogi 10, medtem 

ko so tabele primerjav koeficientov prvotnih zalog z zalogami iz modela v prilogi 11. V 

prilogi 12 smo prikazali grafe nihanja naročil za vse obravnavane izdelke. V 

nadaljevanju podajamo rezultate modela po posameznih izdelkih. 

Izdelek A 

V celoti gledano ima izdelek v obravnavanem obdobju razmeroma strmo rastoč 

linearen trend prodaje, ki ga prikazujemo v prilogi 10. Izdelku smo določili skupno 

štirimesečne zaloge, dva pri distributerju, dva pri principalu. Popravki začetnih zalog so 

bili dokaj veliki, s tem da smo povečali distributerjeve zaloge, zmanjšali pa zaloge pri 

principalu. Kljub skupno nekoliko višjim zalogam, kot bi jih skozi leto želeli, pa 

dobljeni rezultati vendarle opravičujejo vzpostavitev modela, predvsem ko gre za 

razporeditev bremena zalog med dvema udeležencema dobavne verige. Tabela v prilogi 

11 prikazuje koeficiente pokritja zalog pri distributerju in pri principalu pred vpeljavo 

modela in po njej. 

Dobili smo mnogo bolj enakomerno porazdelitev med udeležencema, to pa v praksi 

pomeni, da se tudi na ta način vzpostavljajo pogoji, v katerih bo dobavna veriga mnogo 

manj nihala. Če temu dodamo še način, kako v modelu prenašamo nekatere podatke 

skozi dobavno verigo v končno naročilo principala do proizvajalca, pa iz teh naročil 

vidimo, da oscilacij pravzaprav sploh ni več (priloga 12).  
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Izdelek B 

Linearen trend rasti je pri tem izdelku v opazovanem obdobju mnogo manj izrazit 

kot pri predhodnem izdelku. Tudi temu izdelku smo določili skupno štirimesečne 

zaloge, spet dva pri distributerju in dva pri principalu. Predvsem na račun posega v 

začetno višino zalog pri obeh udeležencih imamo v obdobju skupno manjše zaloge. 

Priloga 11 prikazuje koeficiente pokritja zalog pri distributerju in pri principalu pred 

vpeljavo modela in po njej. Vendar model jasno pokaže, da lahko z zmanjšanimi 

skupnimi zalogami še vedno v vsakem trenutku zagotavljamo servis naprej po dobavni 

verigi in, kar je še pomembnejše, z vpeljavo modela smo se znebili oscilacij v naročilih 

pri proizvajalcu. 

Izdelek C 

Linearen trend prodaje v opazovanem obdobju je rastoč. Izdelku smo določili 

skupno samo dvomesečne zaloge, saj odzivni čas pri proizvajalcu in čas transporta to 

omogočata. Podobno kot pri izdelku A smo tudi tu v izhodišču zaloge pri distributerju 

znižali, pri principalu pa zvišali. Končni rezultat gibanja zalog skozi obdobje ni tako 

pozitiven kot pri prejšnjih dveh proizvodih, in sicer predvsem na račun začetne, 

razmeroma visoke prodaje. Je pa model poskrbel, da je dobava izdelka tekla nemoteno 

in da ni prihajalo do situacij, ko udeleženci ne bi bili sposobni izvršiti prejetih naročil. 

Ponovno pa lahko potrdimo, da smo v končnih naročilih do proizvajalca skoraj 

popolnoma odpravili osciliranje v naročilih. 

Izdelek D 

Ta izdelek ima strmo rastoč linearen trend prodaje. Zanj je tudi značilno, da prodaja 

niha, tako da je razlika med najmanjšo in največjo prodajo več kot sto odstotna; 

natančneje, ta razlika znaša kar 128 %. Glede na povprečno prodajo v preteklem 

obdobju mu je bila določena štirimesečna skupna zaloga. Hkrati smo le nekoliko 

popravili izhodiščne zaloge pri distributerju, nekoliko bolj izrazito zmanjšanje teh v 

izhodišču pa smo naredili pri principalu. Skupno gledano so se zaloge v obravnavanem 

obdobju najprej za nekaj časa bolj približale želeni ravni zalog v primerjavi s stanjem 

pred vpeljavo modela.  

Zato pa so se od trenutka izrazito povečane prodaje izdelka, kar je tudi povzročilo 

tako strm rastoč linearen trend prodaje, skupne zaloge spustile na razmeroma nizko 

raven. Kljub temu, da ni nikoli presegel tistega zadnjega, še sprejemljivega minimuma, 

ki ga predstavlja vrednost enomesečne skupne zaloge, pa se na tem mestu postavlja 

vprašanje, kakšne bi bile zaloge v naslednjih dveh mesecih, če bi trend prodaje še vedno 

tako strmo naraščal. Vendar na koncu velja poudariti tisto, zaradi česar smo model 

sploh zastavili, to pa je, da smo tudi tu oscilacije v naročilih pri proizvajalcu skoraj 
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odpravili. In med vsemi izbranimi izdelki so bile prav tu (poleg primera izdelka F, ki je 

opisan v nadaljevanju) oscilacije v naročanju do proizvajalca največje. 

Izdelek E 

Izdelek ima strm linearen trend rasti prodaje, zanj pa je značilno nihanje prodaje z 

občasnim zmanjšanjem, ki mu takoj nato sledi novo povečanje. Določene so bile skupno 

štirimesečne zaloge, te pa so bile v izhodišču zmanjšane tako pri distributerju kot pri 

principalu. Opisan trend prodaje, predvsem občasna zmanjšanja, se odraža tudi pri 

osciliranju skupnih zalog, ki jih model ni uspel preprečiti. Tako smo zaradi splošne 

povprečne strme rasti prodaje pri višini skupnih zalog prišli v podobno situacijo kot pri 

proizvodu D, tj. – skupne zaloge so se ob koncu opazovanega obdobja spustile na 

kritično nizko raven. Zato pa je bil model, kot vselej doslej, uspešen pri odpravi velikih 

nihanj, ki so bila prej prisotna pri naročanju blaga pri proizvajalcu. 

Izdelek F 

Gre za izdelek, ki se praktično enakomerno prodaja skozi celotno obdobje. To se 

odraža tudi v razmerju med najnižjo in najvišjo prodajo, kjer najvišja prodaja ne presega 

najnižje za več kot 27 %, nihanje od povprečne vrednosti prodaje pa ni večje od 17 %, 

kar je najmanj med primerjanimi izdelki. 

Sicer smo izdelku določili skupno dvomesečne zaloge in jih v izhodišču pri obeh 

udeležencih tudi zmanjšali. Vendar pa je za razumevanje dobljenega rezultata modela 

treba poudariti, da ima izdelek posebnost v smislu načina in količine proizvajalčevih 

dobav. Ta posebnost je vodila in še vodi v zavestno odločitev principala, zaradi katere 

so dobave neredne, tj. ciklične, in močno presegajo potrebno višino zalog v 

posameznem obdobju. Velja tudi obratno – v posameznem obdobju je zavestno 

dopuščeno, da zaloge padejo pod določeno dvomesečno raven. V tem smislu je treba 

razumeti tudi rezultat, ki kaže na to, da model odlično deluje in odpravlja praktično 

vsakršno oscilacijo v naročanju do proizvajalca. Še več – v izhodišču zmanjšane zaloge 

tudi lepo vzdržuje na primerni, zaželeni ravni.  

Izdelek G 

Za izdelek je značilen zelo strmo padajoč linearen trend prodaje. Ker tega trenda ni 

videti iz prikaza zgolj v opazovanem obdobju, izjemoma prikazujemo gibanje prodaje v 

nekoliko daljšem časovnem obdobju. To pa zaradi pomembnega učinka, ki ga ima to 

gibanje na model in ki ga opisujemo v nadaljevanju. 

Izdelku smo določili dvomesečne skupne zaloge, ki so bile v izhodišču pri 

distributerju zmanjšane, pri principalu pa nekoliko povečane, tako da je skupni učinek 

popravka ta, da je v izhodišče postavil nižje zaloge v primerjavi z dejanskimi. To 

poudarjamo zato, ker so se skupne zaloge kljub multiplikacijskem učinku začetnega 
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zmanjšanja zalog v obravnavanem obdobju povečale čez vsako razumno mejo. To pa se 

je zgodilo preprosto zato, ker model zaradi prej omenjenega strmega linearnega padanja 

obsega prodaje tega ne zaznava in zato še naprej naroča izdelek, s tem pa povečuje 

zaloge pri obeh udeležencih dobavne verige.  

Zato pa je model odpravil oscilacije v naročanju do proizvajalca. Še posebej to 

velja pri aplikaciji povprečne prodaje v sistem naročanja, nekoliko manj pa pri aplikaciji 

dejanske prodaje, kjer se nihanja v prodaji odrazijo tudi v naročanju do proizvajalca. Pa 

tudi tu se na grafu lepo vidi, da je bil model dolgoročno uspešnejši od dejanskega stanja. 

Izdelek H 

Rastoč linearen trend prodaje je posledica sezonskega povečanja prodaje, ki je 

značilna za ta proizvod, ki smo mu v izhodišču določili dvomesečne skupne zaloge. 

Zaradi tako določenih zalog smo zmanjšali začetne zaloge pri distributerju, povečali pa 

smo jih pri principalu. Čeprav govorimo o zmerno rastočem trendu, je treba poudariti, 

da je prodaja izdelka v določenem trenutku, ki ga je predstavljal vrhunec sezonske 

prodaje, narasla precej čez črto tega linearnega trenda, to pa je povzročilo, da smo z 

vztrajanjem pri modelu pri eni od variant modela (uporabi povprečnih vrednosti) v dveh 

zaporednih mesecih ostali brez zalog, tako, da nismo mogli pokriti izraženega 

povpraševanja po izdelku. To je hkrati edini primer, ko model ni v celoti opravil svoje 

funkcije. Je pa, kot vselej doslej, model odpravil oscilacije v naročanju.  

Izdelek I 

Podobno kot pri izdelku G pred njim bomo tudi tu naredili izjemo, s katero bomo 

prikazali, da ima tudi ta izdelek padajoč linearen trend prodaje. Ta trend sicer 

zaznamuje porast prodaje v določenem obdobju, kar je posledica sezonskega značaja 

izdelka, vendar pa je gledano v celoti smer prodaje obrnjena navzdol. Izdelku je 

določena dvomesečna skupna zaloga, ki je v izhodišču precej zmanjšana. Kljub temu se 

z zalogami zgodi podobno kot pri prej omenjenem izdelku G – zaloge skozi 

obravnavano obdobje narastejo preko vseh razumnih meja. Hkrati model v obeh 

primerih, tako z aplikacijo povprečne prodaje kot tudi z aplikacijo dejanske prodaje, 

uspešno odpravlja problem osciliranja naročil do proizvajalca. 

Izdelek J 

Izdelek zaznamuje razmeroma enakomerno rastoč trend prodaje z izrazitim 

sezonskim povečanjem. Izdelku smo določili dvomesečne skupne zaloge, ki smo jih v 

izhodišču zmanjšali. Model je poskrbel, da je bilo gibanje zalog mnogo primernejše, 

čeprav se je ta v nekaterih kratkih obdobjih, predvsem pri aplikaciji dejanske prodaje v 

model naročanja, gibala na precej pri nizki točki, ki pa je še vedno zagotavljala pokritost 

potreb po dobavni verigi, kar prvotno ni bil primer. In končno - tudi tu je model 
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brezhibno opravil svojo vlogo pri izničenju oscilacij v vršnem naročanju, to je 

naročanju do proizvajalca. 

4.4 Predlog vpeljave modela v prakso  

Čeprav inoviranje mikro-logističnih procesov z vpeljavo večfunkcijskega prodajno-

logističnega tima zahteva celovit in razmeroma zahteven pristop, v katerega je 

vključena celotna organizacija in njeni viri, menimo, da bi takšen model inoviranja 

veljalo uresničiti tudi v praksi. Nadalje menimo, da je vpeljavo modela v podjetje 

možno opraviti le ob predhodni temeljiti pripravi, kjer temelj te priprave predstavlja 

celovita analiza trenutnega stanja, ocena kadrovskih potencialov podjetja ter natančna 

opredelitev ciljev, ki jih želimo doseči. Za vpeljavo takšne organizacijske oblike seveda 

ne obstaja recept o tem, kako izvršiti posamezno nalogo, kako točno naj se funkcije 

povezujejo med seboj ali pa kako kakovostno voditi medsebojno komunikacijo med 

izvajalci nalog. Ravno nasprotno, situacija in razmere vsakega posameznega podjetja in 

njegovih partnerjev v dobavni verigi so svojevrstne in zahtevajo temu primerno 

prilagojen pristop. Zato smo skozi inoviranje logistične organiziranosti podali samo 

smernice in splošna izhodišča ter našteli nekaj uspešnih primerov inoviranja procesov v 

velikih podjetjih po svetu. Kljub temu lahko ugotovimo, da je za uspešno vpeljavo 

večfunkcijskega prodajno-logističnega tima potrebno organizirati in povezati delovanje 

različnih funkcij podjetja znotraj takšnega tima, hkrati pa so prepustnost med 

posameznimi funkcijami, avtonomija in pooblaščanje posameznikov pri tem ključnega 

pomena.  

Videli smo, da vpeljava večfunkcijskega prodajno-logističnega tima omogoča 

izvajanje dobaviteljevega managementa zalog pri kupcu. V tem managementu vidimo 

pot, kako zagotavljati, da bo tok izdelkov po dobavni verigi tekel nemoteno, to pa bo 

omogočilo boljšo prisotnost izdelkov na prodajni polici ob hkratnem zmanjšanju 

stroškov poslovanja. Razvoj modela je pokazal, da bi obravnavani model 

dobaviteljevega vodenja zalog veljalo uresničiti tudi v praksi. Predvsem na podlagi 

rezultatov predlagamo vpeljavo modela z upoštevanjem povprečnih vrednosti prodaje, 

navkljub njeni relativni šibkosti, ki se kaže v pomanjkanju zadostnega števila 

zgodovinskih podatkov, ko gre za izvajanje modela pri novih izdelkih. Tu bi zato na 

začetku veljalo uporabiti dejanske vsakomesečne podatke o prodaji, ki bi jih nato 

sčasoma nadomestili s povprečnimi podatki o prodaji posameznega novega izdelka. Ali 

pa bi v tem začetnem obdobju uvajanja novega proizvoda na tržišče uporabili povprečne 

vrednosti prodaje podobnega izdelka. To pa zato, ker je v vršnem delu dobavne verige 

pri novih proizvodih vse preveč prisoten t. i. »pipeline efekt«, tj. podatki o prodaji so 

precej napihnjeni, saj vsi naslednji udeleženci dobavne verige šele vzpostavljajo 

prisotnost proizvoda v verigi, govorimo o prvem polnjenju zalog izdelkov pri teh 

udeležencih.  
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Nadalje menimo, da je vpeljavo modela v posamezno dobavno verigo možno 

opraviti le ob predhodni temeljiti pripravi, kjer bi temelj te priprave predstavljala ocena 

zatečenega stanja na določen dan. Dan, ki bi ga tako določili, bi moral biti postavljen 

tako, da bi udeležencem dal dovolj časa, da bi do vpeljave modela opravili korigiranje 

višine zalog na želeno in dogovorno začetno višino, ki bi potem omogočila izvajanje 

modela v praksi. Predvsem pa je pri vpeljavi modela v prakso posamezne dobavne 

verige pomembno vključiti tiste komponente, ki so vezane na upoštevanje časovnih 

parametrov za vsak proizvod posebej.  

Eno od vprašanj, ki se pri vpeljavi modela v prakso pojavlja, je tudi vprašanje kako 

zagotoviti, da udeleženci dobavne verige ob neprimernem gibanju zalog navzgor ali 

navzdol in ki bi bila posledica izvajanja modela, ne bi reagirali preveč burno. Na ta 

način bi s posegom v izvajanje modela povzročili ravno nasprotni učinek od tistega, ki 

ga je model poskusil izboljšati oz. se mu izogniti. Odgovor na to vprašanje je večplasten 

in je odvisen od vsakokratne situacije in okoliščin, ki so do takšnega stanja pripeljali. 

Navkljub temu, da model sam sicer nima vgrajenega varovala, ki bi preprečeval 

nastanek takšnih situacij, menimo, da poseduje dovolj parametrov, na podlagi katerih 

lahko kvalitetno in dovolj natančno predvidimo prihodnje možne odklone od želenih 

vrednosti zalog.  

Količinsko uravnotežena naročila, ki jih nudi izvajanje modela obnavljanja zalog 

nam nadalje omogoča: 

− ustvarjanje pogojev, kjer vsak udeleženec dobavne verige lahko izvrši prejeta 

naročila njegovega kupca, to pa potem ustvarja tudi pogoje za razpoložljivost 

izdelka na prodajni polici; 

− zaupanje v dobavno verigo, vsakokratna izvršitev naročil to zaupanje le še bolj 

utrdi; 

− upoštevanje vpliva časovnega zamika tudi v kompleksnih sistemih, nenazadnje 

smo tak zamik tudi sami vgradili v model. 

Kljub temu, da model obnavljanja zalog izpolnjuje temeljna pričakovanja v zvezi z 

zmanjšanjem osciliranja pri naročanju, enakomernem gibanju nivoja zalog in uspešnosti 

pri preprečevanju izpada izdelka iz zaloge pri obravnavanih udeležencih dobavne verige 

pa bi tak model obnavljanja zalog deloval še bolje, če bi lahko namesto prodaje 

distributerja njegovim kupcem, ki jih predstavljajo grosisti in večji kupci, lahko za 

obnavljanje zalog uporabili bodake iz odjemnih mest. Torej z izhodnih blagajn trgovin, 

ki prodajajo končnim potrošnikom.  

Model hkrati izpolnjuje še eno zelo pomembno vlogo, katera je bila obravnavana v 

poglavju o teoretičnih izhodiščih. Je namreč uporaben pri razlagi, pojasnjevanju ter 

razumevanju delovanja učinka bikovke udeležencem katere koli dobavne verige. 
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5 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Nalogo sestavljata dva vsebinska sklopa, ki vsak zase predstavljata zaključeno 

celoto, vendar hkrati vodita k skupnemu cilju, to pa je zagotavljanje potrošnikovega 

zadovoljstva. Na eni strani skozi raziskavo vedenja in spoznanja o potrošnikovem 

zadovoljstvu in njegovem ravnanju, povezanim s tem pojmom, na drugi strani pa skozi 

inoviranje in obvladovanje mikro-logističnih procesov ter zagotavljanjem izdelkov na 

prodajnih policah, dejansko skušamo omogočiti zadovoljstvo potrošnika. Na podlagi 

obeh pa v nalogi podajamo nekatere razrešitve in spoznanja, ki predstavljajo naš 

prispevek k znanosti.  

5.1 Empirična raziskava  

Za podjetja, ki tržijo izdelke s področja osebne higiene, je anketa razkrila zelo 

zaskrbljujoče dejstvo, in sicer, da skoraj 65 % vprašanih ne najde želenega izdelka na 

prodajni polici v času svojega povpraševanja. Še bolj kot ta rezultat pa podjetja lahko 

skrbi ugotovitev o ravnanju potrošnikov v takšni situaciji.  

Na neposredno vprašanje o tem, kakšen bo odziv potrošnikov na izpad izdelka s 

prodajnih polic v času njihovega povpraševanja, je slaba petina ali 17,3 % vprašanih 

izjavila, da se bo odločila oz. se odloči za zamenjavo blagovne znamke. Odločitev o 

zamenjavi pa ni enaka med tistimi, ki so izjavili, da želeni izdelek vedno najdejo na 

prodajni polici, in tistimi, ki želenega izdelka ne najdejo vedno na prodajni polici. 

39,7 % tistih, ki so izjavili, da bi v primeru izpada izdelka s prodajne police zamenjali 

blagovno znamko, pripada skupini, ki je izjavila, da želeni izdelek vedno najde na 

prodajni polici. Zato pa preostanek, 60,3 % vprašanih, ki bi ravno tako zamenjali 

blagovno znamko v primeru izpada izdelka, pripada skupini, ki izdelka ne najde vedno. 

Tako iz povedanega lahko zaključimo, da se najbolj neugoden razplet za podjetje, to je 

odločitev potrošnikov za nakup izdelka druge blagovne znamke, dnevno lahko 

potencialno primeri v dobrih 10 % primerov dejanskih nakupov. Med ostalimi možnimi 

odgovori na to vprašanje je velika večina, 50 %, odgovorila, da bo želeni izdelek kupila 

v drugi trgovini, nadaljnjih, približno 20 % potrošnikov pa bo kupilo podoben izdelek 

oz. drugačno velikost izdelka. Samo 6,5 % vprašanih je izjavilo, da se bo v isto trgovino 

vrnilo kasneje, najmanj, le okoli 6 %, pa jih je izjavilo, da ne bo kupilo ničesar. To 

vprašanje smo hkrati oblikovali tako, da smo lahko izid primerjali z izidi raziskave, ki jo 

je napravilo združenje ECR Europe, ki smo jo opisali v poglavju o zadovoljstvu 

potrošnikov. Za razliko od omenjene raziskave je naše raziskovanje pokazalo, da 

potrošniki raje, kot da bi zamenjali blagovno znamko, poskusijo vse, da bi do želenega 

izdelka prišli kako drugače. Za izdelovalce izdelkov osebne higiene in za tržnike teh 

izdelkov na slovenskem tržišču je takšen rezultat zelo ugoden, saj kaže na veliko 

privrženost potrošnikov izdelkom določene blagovne znamke. V raziskavi ECR Europe 
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je primerjavi z našimi 50 % takšnih le 21 %. Tak razplet je predvsem posledica dejstva, 

da se je za razliko od ugotovitev ECR Europe, kjer se je kar 37 % vprašanih odločilo za 

zamenjavo blagovne znamke, v našem primeru za tako rešitev odločilo le dobrih 17 %. 

Sicer pa tudi ostali odgovori v naši anketi ne potrjujejo ugotovitev raziskave združenja 

ECR Europe. To velja tako za tiste, ki ne kupijo ničesar, kot za tiste, ki se odločijo, da 

se bodo ob izpadu izdelka s prodajnih polic v isto trgovino vrnili kasneje, kot nazadnje 

za tiste, ki bodo kupili podobno varianto oz. drugačno velikost izdelka. Ob navajanju 

teh izidov, je potrebno za razumevanje še enkrat poudariti, da so v primeru raziskave 

ECR raziskovali vedenja potrošnikov na širšem izboru tako prehrambenih kot 

industrijskih izdelkov, v našem primeru pa smo to storili le na osnovi izdelkov osebne 

nege. Razloček je pomemben, saj so ravnanja ob izpadu, če jih gledamo npr. skozi 

prizmo lojalnosti do blagovne znamke dokaj različna. V primeru naše raziskave tudi 

velja, da lahko potrošniki zaradi kupne moči, preferenc in potreb katere imajo, ravnajo 

drugače kot potrošniki drugod po Evropi.  

Kljub takšnemu ugodnemu razpletu pa še vedno velja predhodna ugotovitev, da 

podjetja lahko zelo skrbi število tistih, ki se ob izpadu izdelka s prodajnih polic odločijo 

za nakup konkurenčnega izdelka. Eden od kazalcev, ki posredno lahko navaja podjetje 

na to, da nekaj ni v redu z razpoložljivostjo izdelkov na prodajni polici, je tudi 

vsakomesečno spremljanje tržnih deležev prodaje po posameznih prodajnih kategorijah. 

Zato velja ob vsakokratnem analiziranju dobljenih podatkov tovrstnih merjenj v 

dejavnost pritegniti tudi predstavnika logistike, kar še utrjuje razmišljanja tistih, ki se 

zavzemajo za udejanjanje inoviranja poslovnih procesov v podjetjih z uvedbo 

večfunkcijskega prodajno-logističnega tima.  

Empirična raziskava je z uporabo metod regresijske analize potrdila obe postavljeni 

hipotezi, in sicer, da je vpliv cene izdelka v primerjavi s konkurenco na odločitev 

potrošnika za nakup konkurenčnega izdelka negativna, kakor tudi hipotezo, da izpad 

izdelka s prodajnih polic negativno vpliva na potrošnikovo odločitev o nakupu 

konkurenčnega izdelka. Ravno to dejstvo je bilo vodilo, da smo v nalogi z namenom 

reševanja problema izpada izdelkov, predstavili zamisel o inoviranju mikro-logističnih 

procesov v podjetju z vpeljavo večfunkcijskega prodajno-logističnega tima. Hkrati pa je 

raziskava s pomočjo faktorske analize pokazala na obstoj dveh dejavnikov, okoli katerih 

se gibljejo vzroki za zamenjavo izdelka posamezne blagovne znamke. Na podlagi 

izračunov tako faktorske analize kot izračunov vplivov na zamenjavo izdelkov za 

osebno nego lahko zaključimo in obenem priporočimo podjetjem, ki se ukvarjajo s 

prodajo teh izdelkov, da se velja v prvi vrsti posvetiti tistim elementom trženja izdelkov, 

ki se sučejo okoli prvega dejavnika, predstavljajo pa ga vplivi, povezani s ceno in 

kakovostjo izdelkov. 
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5.2 Inoviranje procesov v podjetju  

Skozi inoviranje procesov v podjetju z vpeljavo večfunkcijskega prodajno-

logističnega tima in izvedenim modelom dobaviteljevega vodenja zalog smo pritrdili 

tistim razmišljanjem, ki ključ za reševanje učinka bikovke vidijo v medsebojnem 

povezovanju in izmenjavi informacij med udeleženci dobavne verige (npr. Wilck 2006, 

6; Rangan 2006, 123). Videli smo, da sta oba elementa, povezovanje in izmenjava 

informacij, ključna za doseganje končnega cilja – izboljšanje razpoložljivosti izdelka na 

prodajni polici. Inoviranje procesov tako učinku bikovke odvzema njegovo moč, saj 

posledično vodi k: 

− odpravljanju negotovosti, povezanih z dajanjem naročil, 

− zmanjšanju skupne višine zalog pri udeležencih dobavne verige, 

− zmanjšanju nihanja v naročilih, 

− skrajševanju časa, potrebnega za odziv na spremembe v povpraševanju 

potrošnikov. 

Menimo, da smo na ta način pomembno vplivali na uspešnost dobavne verige in 

posledično na zadovoljstvo potrošnikov. Nadalje izidi inoviranja procesov kažejo, da na 

kakovost izvedbe zelo vpliva dejstvo, kje v dobavni verigi izvajamo takšno inoviranje. 

Bližje kot smo potrošniku in s tem možnosti zajemanja prvovrstnih podatkov, boljši 

bodo rezultati. Nedvomno pa iz tega izhaja, da velja inovirati procese tudi takrat, ko so 

udeleženci dobavne verige daleč na drugem koncu verige, saj lahko z zajemanjem in 

izmenjavo podatkov, ki so tem udeležencem na voljo, že zagotavljamo boljše pogoje 

udeležencem, ki so nižje v verigi.  

Ravno raven sodelovanja v smislu dajanja in posredovanja podatkov se kaže kot 

eden ključnih elementov, od katerega je odvisen uspeh modela dobaviteljevega vodenja 

zalog pri svojem kupcu in s tem povezana razpoložljivost izdelkov na prodajnih policah. 

Zato menimo, da bi rezultati bili še boljši, če bi se s povezovanjem naprej po dobavni 

verigi dokopali do primarnih podatkov o nakupih potrošnikov, tj. do podatkov, ki so na 

voljo pri posameznem prodajalcu. Navsezadnje v teoriji (primer Wal-Mart) takšen 

pretok opisujejo kot enega pomembnih pogojev za izpeljavo kakršnekoli oblike nadzora 

in vodenja višine zalog in njihovega obnavljanja. Res pa je, da je v pogojih dolge 

dobavne verige takšno zajemanje in posredovanje podatkov odvisno od množice 

udeležencev v dobavni verigi in njihove pripravljenosti za sodelovanje. Po drugi strani 

pa (ne)pripravljenost sodelovanja kaže na to, da tisti, ki naj bi dajal podatke, ni vedno 

pripravljen sodelovati. Boji se, da bo s tem razkril niz poslovnih podatkov, kar bi vodilo 

v njegovo odvisnost od drugih, v tem primeru od dobavitelja.  

Čeprav namen našega raziskovanja ni bil povezan z dejavnostjo univerz, pa velja 

kljub temu navesti ugotovitev, ki zadeva zmožnosti in znanja udeležencev dobavnih 
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verig in daje izobraževalnemu procesu na univerzah posebno mesto. Govorimo o 

veščinah in znanju, ki bodo podpirali razumevanje, partnerstvo in ustvarjanje vrednosti 

v dobavni verigi, tj. vrednosti tako za udeležence kot potrošnika. Velja, da imajo 

izobraževalne ustanove, mišljene so predvsem univerze, za zagotavljaje znanj in veščin, 

ki bodo pri medsebojnem povezovanju potrebne izvajalcem v dobavni verigi v 

prihodnosti, še veliko prostora za razvijanje takšnih izobraževalnih programov, ki bodo 

takšne veščine in znanja omogočali. 

5.3 Prispevek k znanosti 

Z našim modelom inoviranja smo pokazali, da je moč idejo o dobaviteljevem 

vodenju zalog prenesti in izvajati tudi v okolju, ki je razmeroma daleč od izvora 

primarnih podatkov, tj. podatkov o dejanski prodaji potrošnikom. Model temelji na 

vpeljavi večfunkcijskega prodajno-logističnega tima kot osnovi za izboljšanje 

založenosti prodajnih polic. Vedenju o razreševanju problema bikovke smo dodali 

nekatere naše ugotovitve, ki so po našem mnenju pomembne in ki jih velja upoštevati. 

To so:  

− potreba po neprestanem izobraževanje vseh udeležencev preskrbovalne verige 

o naravi in posledicah tega učinka s tem, da vzamemo primere kar iz 

neposredne prakse preskrbovalne verige, 

− nujen je poglobljen fokus izvajalcev s poudarkom na discipliranem izvajanju 

dogovorjenih metod, s katerimi se bomo lotili razreševanja problema, 

− podjetja naj bi v dobavni verigi jasno opredelila zmožnosti in omejitve dobavne 

verige za vsak izdelek posebej in se o njih pogovorila. 

Zasnova večfunkcijskih logistično-prodajnih timov na nek način predstavlja odmik 

od klasičnega pojmovanja, da logistična funkcija preko zasnove marketinškega spleta 

odgovarja marketinški funkciji podjetja, če govorimo o podjetju, ki trži izdelke široke 

potrošnje (Lambert in Stock 2001, 600; Homburg, Workman in Jensen 2000, 461–462), 

saj gre v tem primeru bolj za povezovanje logistične funkcije s prodajno funkcijo. 

Seveda pa tako povezovanje ne izključuje vloge in pomena marketinške funkcije, celo 

nasprotno – teži k temu, da se tudi marketinška funkcija jasno izrazi, kar pa je zopet 

posledica naporov podjetja, da potrošnika in njegove potrebe in pričakovanja postavi v 

središče vseh svojih prizadevanj.  

Pokazali smo, da je mogoče dobaviteljev management zalog, navkljub razmeroma 

skopim in zakasnelim podatkom, ki jih prinaša dolga dobavna veriga, izvajati tudi v 

zgornjem delu takšne verige.  

Izidi naše raziskave se v marsičem razlikujejo od ugotovitev drugih podobnih 

raziskav. To velja tako za nakupno obnašanje in ravnanje potrošnikov, povezanim z 

izpadom izdelka s prodajnih polic, kot tudi za ravnanja, ko potrošniki izražajo 
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zadovoljstvo z izdelkom. V tem pogledu predstavlja prispevek k znanosti tudi izid naše 

raziskave, ki je za razliko od ugotovitev Kotlerja (1996, 40) pokazal, da se kar 75 % 

tistih potrošnikov, ki so izrazili zadovoljstvo z izdelkom osebne nege, nagiba in v praksi 

odloča za zamenjavo izdelka oz. blagovne znamke. Pri Kotlerju (ibidem) je takšnih 

samo 44 %. 

Menimo, da bi nadaljnje raziskovanje na tem področju lahko šlo v več smereh. 

Predvsem smo pri iskanju primerjalnih raziskav s področja nakupnega vedenja in 

obnašanja potrošnikov v slovenskem okolju pogrešali raziskave, ki bi se lotevale 

posameznih specifičnih elementov, ki vplivajo na to obnašanje. Čeprav smo na 

medmrežju našli tudi take, ki obravnavajo vpliv krize na nakupno vedenje, pa tiste, ki 

obravnavajo vpliv uvedbe evra na potrošnikovo nakupno vedenje ali pa obravnavajo 

vprašanja domačega izdelka in etnocentrizma, pa smo predvsem našli raziskave, ki 

obravnavajo zgolj splošne vidike in načela potrošnikovega obnašanja. Zato ostaja široka 

paleta vprašanj povezanih s potrošnikovim ravnanjem odprta za nadaljnjo poglobljeno 

delo. Na primer: delovanje različnih vplivov in spodbud, potrošnikove preference, 

lojalnost blagovnim znamkam, vpliv občil in oglaševanja ipd. 

Tudi raziskovanje efekta bikovke ostaja slej ko prej odprto za nadaljnje delo. 

Razvoj tehnologije in spremembe v dobavnih verigah ter prilagajanje organizacijskih 

oblik poslovanja prinaša za prihodnost nove izzive in priložnost za nadaljnje izboljšave 

na tem področju. V tem kontekstu bi morda lahko raziskovali, kako kvaliteta podatkov 

vpliva na odločanje v podjetjih, ali in v kolikšni meri navkljub sodobni tehnologiji 

nujno potrebni podatki zamujajo na mesta odločanja ipd.  

V zadnjem času je pri nas, predvsem pa v Evropi zelo veliko govora o Zakonu o 

konkurenci. Neizvajanje določil tega zakona je strogo sankcionirano, kazni pa so zelo 

visoke. Področje kjer bi lahko veljal, pa je tudi področje dobaviteljevega vodenja zalog 

pri njegovem kupcu, saj izvajanje te aktivnosti posega v finančne aspekte poslovanja 

druge pravne osebe, kjer hitro lahko pride do zlorab. In čeprav se morda zdi, da je to 

vprašanje čisto pravne narave, pa po našem mnenju še kako posega v prakso 

managementa in ji zato velja naša pozornost.  

5.4 Sklep 

Sklepne misli velja začeti z mislijo Johna Maynarda Keynesa, ki pravi, da največja 

težava na svetu ni v tem, da ljudje sprejmejo nove ideje, ampak v tem, da jih pripravimo 

na to, da pozabijo na stare ideje (v Peters 1997, 78).  

Na svetovnem spletu je s pomočjo iskanja prek Google ScholarTM moč doseči preko 

6.200 zadetkov na temo učinka bikovke (učinek biča). To samo po sebi govori o 

razširjenosti in pomenu tega učinka, kakor tudi o tem, da se z reševanjem tega ukvarja 

množica ljudi po celem svetu. Zaradi tega smo originalni angleški izraz bullwhip 
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dobesedno prevedli v bikovko, da bi tudi na ta način pokazali na moč in vpliv tega 

učinka.  

Osnova za preživetje vsakega podjetja je prodaja izdelkov ali storitev. V primeru 

izdelovalnega podjetja, ki proizvaja izdelke osebne nege, je seveda prodaja 

vsakodnevno vezana na to, da so njegovi izdelki na prodajni polici in so na voljo 

potrošniku. To je ob ostalih vplivih in dejavnikih element, ki nedvomno vodi v 

zadovoljstvo potrošnikov. Pokazalo se je, da je inoviranje procesov ključ do izboljšav 

na tem področju, večfunkcijsko povezovanje, ki ima v jedru svojih prizadevanj potrebe 

potrošnika, pa način, kako to doseči. Pri tem inovacijski procesi zadevajo tako podjetje 

kot tudi njegove partnerje v dobavni verigi, saj ima večfunkcijsko povezovanje smisel 

le, če z njim inovirajo tako procese znotraj podjetja kot tudi odnose in procese med 

ostalimi udeleženci dobavne verige.  

Potrošnik ne vidi procesov v ozadju, ravno tako ne ve za težave in probleme, s 

katerimi se ukvarjajo udeleženci dobavne verige. Pravzaprav mu je za njih vseeno, 

pomembno mu je, da v času svojega povpraševanja dobi želeni izdelek na prodajni 

polici. Mi smo z raziskavo nakupnega obnašanja potrošnikov, inoviranjem procesov z 

vpeljavo večfunkcijskega prodajno-logističnega tima in vodenjem zalog pri svojem 

kupcu storili ravno to. Pokazali na način, kako je možno razpoložljivost izdelka na 

prodajni polici nenehno zagotavljati. 
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TESTNA ANKETA 

 
Ime mi je Božidar Trbić in sem študent magistrskega podiplomskega študija 
managementa na Fakulteti za management v Kopru. Pripravljam magistrsko nalogo, 
ki bo obravnavala vprašanja zadovoljstva kupcev izdelkov široke potrošnje s 
poudarkom na izdelkih osebne nege, v ta namen pa bom izvedel tudi anketo med 
kupci. V želji, da bi anketo primerno pripravil, jo želim predhodno testirati na 
manjšem vzorcu anketirancev, da bi lahko po celovitem in poglobljenem pregledu 
dobljenih rezultatov pripravil končno varianto ankete. Zato Vas prosim, da mi pri tem 
pomagate in si vzamete trenutek časa ter odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je 
anonimna, za Vaše odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 
 

Ljubljana, januar 2007 
 
 

A N K E T A  
 

Splošni podatki (obkrožite) 

1. Spol  
� M  � Ž 

 

2. Starost  
� do 14  
� 15–19  
� 20–24  
� 25–29  
� 30–34  
� 35–39 
� 40–44 
� 45–49 

� 50–54  
� 55–59  
� 60–64  
� 65–69  
� 70–74  
� 75–79 
� 80–84  
� nad 85 

 
 

3. Izobrazba  
� osnovna  
� srednja  

� višja  

� visoka  
� podiplomski študij 
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NAKUPOVALNE NAVADE 

4. Kako pogosto kupujete?  
(obkrožite en odgovor) 

� 1-krat mesečno 
� 2–3-krat mesečno 
� 1-krat tedensko 

� 2–3-krat tedensko 
� skoraj vsak dan 
� vsakodnevno 

 

5. Kdaj kupujete  
(obkrožite en odgovor) 

� večinoma med tednom 
� tako med tednom kot med vikendom 
� večinoma med vikendom 

 

6. Kje običajno kupujete izdelke osebne higiene?  
(obkrožite en odgovor) 

� hipermarket 
� supermarket 
� manjša trgovina 

� drogerija 
� butična trgovina 

 

VPLIVI IN SPODBUDE 

7. Kakšen vpliv na vašo nakupno odločitev imajo naslednji dejavniki?  
(v vsaki vrstici izberite en odgovor in v izbrano polje vpišite »X«) 

 
Nima 

vpliva 
Majhen Zmeren Velik 

Zelo 

velik 

Cena izdelka      

Kakovost       

Design/videz izdelka      

Zaupanje v blagovno znamko      

Strokovnost/nasvet prodajalca      

Promocijska akcija      

Priporočilo prijatelja/prijateljice      

Razpoložljivost »mojega« izdelka      

Možnost nakupa celotne linije 
izdelkov 

     

 

8. V kolikšni meri urejenost trgovine vpliva na vašo nakupno odločitev?  
(obkrožite en odgovor) 

� nima vpliva 
� ima majhen vpliv 
� ima zmeren vpliv 

� ima velik vpliv 
� ima zelo velik vpliv 
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9. Kako ocenjujete založenost posameznih trgovin z izdelki osebne higiene  
(v vsaki vrstici vpišite le eno oceno, pri tem predstavlja: 1 = slabo, 2 = 

zadovoljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično; ista ocena se lahko večkrat 

ponovi) 

 

− glede na primernost 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na količino ponudbe 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na cenovni razpon ponudbe 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na kakovost izdelkov 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

10. Kako ocenjujete urejenost polic z izdelki osebne higiene?  
(v vsaki vrstici vpišite le eno oceno, pri tem predstavlja: 1 = slabo, 2 = 

zadovoljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično; ista ocena se lahko večkrat 

ponovi) 

− glede na primernost 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na preglednost 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na urejenost 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  
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ZADOVOLJSTVO 

11. Našteti so nekateri proizvodi/blagovne znamke trdih mil. Katero od njih 

običajno kupite/uporabljate?  
(obkrožite en odgovor) 

� Nivea  
� Dove 
� Palmolive 
� Lux 

� Fa 
� Camay 
� Safeguard 
� nič od naštetega 

 

Ali ste s kupljenim/uporabljenim proizvodom zadovoljni? 

(obkrožite en odgovor) 

� nezadovoljen  
� delno zadovoljen 

� zadovoljen 
� zelo zadovoljen  

 

12. Našteti so nekateri proizvodi/blagovne znamke šamponov. Katerega od njih 

običajno kupite/uporabljate?  
(obkrožite en odgovor) 

� Pantene 
� Nivea 
� Schauma 
� Head&Shoulders 

� Palmolive 
� Fructis 
� Dove 
� nič od naštetega 

 

Ali ste s kupljenim/uporabljenim proizvodom zadovoljni?  

(obkrožite en odgovor) 

� nezadovoljen  
� delno zadovoljen 

� zadovoljen 
� zelo zadovoljen 

 

13. Našteti so nekateri proizvodi/blagovne znamke gelov za tuširanje. Katerega od 

njih običajno kupite/uporabljate?  
(obkrožite en odgovor) 

� Palmolive 
� Axe 
� Fa 
� Nivea 

� Dove 
� Old Spice 
� Lux 
� nič od naštetega 

 

Ali ste s kupljenim/uporabljenim proizvodom zadovoljni?  

(obkrožite en odgovor) 

� nezadovoljen  

� delno zadovoljen 

� zadovoljen 

� zelo zadovoljen 
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14. Ali se boste zaradi tega, ker vašega priljubljenega izdelka ni na prodajni polici v 

času vašega nakupa, odločili za nakup podobnega konkurenčnega izdelka?  
(obkrožite en odgovor) 

� da, vedno 
� včasih 

� samo, če ga nujno potrebujem 
� ne, nikoli 

 

15. Ali kdaj menjate blagovno znamko?  
(obkrožite en odgovor) 

� da, pogosto 
� včasih 

� redko 
� ne, nikoli 

 

16. Kaj je po vašem vzrok za zamenjavo blagovne znamke? 
(z ocenami od 1 do 5 ocenite vsakega od razlogov, kjer pomeni: 1 = nepomemben 

razlog, 2 = skoraj nepomemben razlog, 3 = dokaj pomemben razlog, 4 = 

pomemben razlog, 5 = zelo pomemben razlog; ista ocena se lahko večkrat 

ponovi) 

Želenega izdelka ni na prodajni polici  

Konkurenčni proizvod priporoči prijatelj/ica  

Cena izdelka glede na to, kaj in koliko ponuja  

Konkurenčni proizvod se prodaja po akcijski ceni  

Izdelek je drag glede na primerljivo konkurenco  

Močna oglaševalska akcija konkurence  

Želja poizkusiti več različnih izdelkov  

Izdelek ni več »in«  

Kakovost izdelka ne dosega pričakovanj  

Videz izdelka  

Možnost nakupa konkurenčnega izdelka po internetu  

Naveličanost z istim izdelkom  

 

SPLETNI NAKUPI 

17. Ali imate možnost nakupov preko interneta? 
� DA  � NE 

 

18. Ali ste kdajkoli kupili kak izdelek ali storitev preko interneta? 
� DA  � NE 

 

19. Če ste pritrdilno odgovorili na gornje vprašanje, ali ste bili zadovoljni s 

storitvijo ali kakovostjo izbranega proizvoda? 
� DA  � NE 
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20. Ali se vam zdi tak nakup varen? 
� DA  � NE 

 

21. Ali se vam zdi primerno kupovati proizvode za osebno higieno po internetu? 
� DA  � NE 

22. Ali veste, ali sploh obstaja takšna možnost nakupa? 
� DA  � NE  

 
Hvala za vaše odgovore. 
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KONČNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

Ime mi je Božidar Trbić in sem študent magistrskega podiplomskega študija 
managementa na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management v Kopru. 
Pripravljam magistrsko nalogo, ki obravnava vprašanja zadovoljstva kupcev izdelkov 
široke potrošnje s poudarkom na izdelkih osebne nege. Mednje štejemo: šampone, 
utrjevalce, toaletna trda in tekoča mila, gele za tuširanje, kopeli, izdelke za 
preprečevanje potenja, kreme za britje ipd. Zaradi razumevanja nakupnih navad in 
odločitev potrošnikov sem pripravil pričujočo anketo. Prosim, da mi pri zbiranju 
podatkov pomagate in si vzamete trenutek časa ter odgovorite na spodnja vprašanja. 
Anketa je anonimna, za vaše odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 
 

Ljubljana, februar 2008 
 

A N K E T A  
 

Splošni podatki (označite) 

1. Spol  
� M  � Ž 

 

2. Starost  
� do 14  
� 15–19  
� 20–24  
� 25–29  

� 30–34  
� 35–39 
� 40–44 
� 45–49 

� 50–54  
� 55–59  
� 60–64  
� 65–69  

� 70–74  
� 75–79 
� 80–84  
� nad 85 

 

3. Izobrazba  
� osnovna  
� srednja  
� višja  

� visoka  
� podiplomska 

 

4. Kraj stalnega prebivališča ____________________________ 
 

NAKUPOVALNE NAVADE 

5. Kako pogosto kupujete?  
(obkrožite en odgovor) 

� 1-krat mesečno 

� 2–3-krat mesečno 
� 1-krat tedensko 

� 2–3-krat tedensko 

� skoraj vsak dan 
� vsakodnevno 
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6. Kdaj kupujete? 
(obkrožite en odgovor) 

� večinoma med tednom 
� tako med tednom kot med vikendom 
� večinoma med vikendom 

 

7. Kje običajno kupujete izdelke osebne higiene?  
(obkrožite en odgovor) 

� hipermarket 
� supermarket 
� manjša trgovina 

� drogerija 
� butična trgovina 

 

VPLIVI IN SPODBUDE 

8. Kakšen vpliv na vašo nakupno odločitev izdelkov osebne higiene imajo 

naslednji dejavniki?  
(v vsaki vrstici izberite en odgovor in v izbrano polje vpišite »X«) 

 
Nima 

vpliva 
Majhen Zmeren Velik 

Zelo 

velik 

Cena izdelka      

Kakovost       

Design/videz izdelka      

Zaupanje v blagovno znamko      

Strokovnost/nasvet prodajalca      

Promocijska akcija      

Priporočilo prijatelja/prijateljice      

Razpoložljivost »mojega« izdelka      

Možnost nakupa celotne linije 
izdelkov 

     

 

9. V kolikšni meri urejenost trgovine vpliva na vašo nakupno odločitev, predvsem 

ko gre za nakupe izdelkov osebne higiene?  
(obkrožite en odgovor) 

� nima vpliva 
� ima majhen vpliv 
� ima zmeren vpliv 

� ima velik vpliv 
� ima zelo velik vpliv 
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10. Kako ocenjujete založenost posameznih trgovin z izdelki osebne higiene  
(v vsaki vrstici vpišite katerokoli oceno od 1 do 5, pri tem predstavlja: 1 = slabo, 

2 = zadovoljivo, 3 = dobro, 4 = zelo dobro, 5 = odlično; ista ocena se lahko 

večkrat ponovi) 

− glede na primernost  

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na količino ponudbe 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na cenovni razpon ponudbe 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na kakovost izdelkov 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

− glede na razpoložljivost želenih izdelkov v času nakupa 

Hipermarket  

Supermarket  

Manjša trgovina  

Drogerija  

Butična trgovina  

 

ZADOVOLJSTVO 

11. Ali na prodajni polici s proizvodi osebne higiene vedno najdete želeni izdelek? 
� DA  � NE 

 

12. Ali kdaj vprašate osebje prodajalne, če vendarle imajo določen proizvod, 

katerega iščete, a ga ne vidite na prodajni polici? 
� DA  � NE 
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13. Kako se boste odločili, če na prodajni polici ne boste našli želenega izdelka 

osebne higiene?  
(obkrožite samo en odgovor) 

� kupil(a) bom proizvod podobne vrste oz. drugačne velikosti  
� kupil(a) bom izdelek druge blagovne znamke 
� sploh ne bom kupil(a) ničesar 
� kupil(a) bom želeni izdelek drugje 
� v trgovino se bom vrnil(a) kasneje  

 

14. Kupili ste katerikoli izdelek za osebno nego. Prosim, obkrožite eno od 

naslednjih trditev v zvezi z vašim zadovoljstvom: 
� z izdelkom sem vedno zelo zadovoljen 
� z izdelkom sem v glavnem zadovoljen 
� z izdelkom sem redkokdaj zadovoljen 
� z izdelkom nikoli nisem zadovoljen 

 

15. Ali kdaj menjate blagovno znamko izdelka osebne higiene?  
(obkrožite en odgovor) 

� da, pogosto 
� včasih 

� redko 
� ne, nikoli 

 

16. Kaj je po vašem vzrok za zamenjavo blagovne znamke?  
(pri vsaki trditvi obkrožite samo eno številko, kjer številke pomenijo: 1 = 

nepomemben razlog, 2 = skoraj nepomemben razlog, 3 = dokaj pomemben 

razlog, 4 = pomemben razlog, 5 = zelo pomemben razlog) 

Želenega izdelka ni na prodajni polici 1 2 3 4 5 
Konkurenčni proizvod priporoči prijatelj/ica 1 2 3 4 5 
Cena izdelka glede na to, kaj in koliko ponuja 1 2 3 4 5 

Konkurenčni proizvod se prodaja po akcijski ceni 1 2 3 4 5 
Izdelek je drag glede na primerljivo konkurenco 1 2 3 4 5 
Močna oglaševalska akcija konkurence 1 2 3 4 5 
Želja poizkusiti več različnih izdelkov 1 2 3 4 5 
Izdelek ni več »in« 1 2 3 4 5 
Kakovost izdelka ne dosega pričakovanj 1 2 3 4 5 
Videz izdelka 1 2 3 4 5 
Možnost nakupa konkurenčnega izdelka po internetu 1 2 3 4 5 
Naveličanost z istim izdelkom 1 2 3 4 5 
 
Hvala za vaše odgovore. 
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IZRAČUN OBISKA TRGOVIN 

Odgovor Odgovor

Število 
odgovoro

v
Pretvorba 
na teden

Privzeto 
število dni korekcija

Izračun 
kupcev 
dnevno Velja za dneve

med tednom 1x mesec 33 4 5 1,65 od ponedeljka do petka
n=157 2-3x mesec 30 4 5 2,5 3,75 od ponedeljka do petka

1x teden 36 5 7,20 od ponedeljka do petka
2-3x teden 37 5 2,5 18,50 od ponedeljka do petka
skoraj vsak dan 18 5 4 14,40 od ponedeljka do petka
vsakodnevno 3 5 5 3,00 od ponedeljka do petka

skupaj 48,50

med tednom in 1x mesec 11 4 7 0,39 od ponedeljka do nedelje
med vikendom 2-3x mesec 32 4 7 2,5 2,86 od ponedeljka do nedelje
n=176 1x teden 34 7 4,86 od ponedeljka do nedelje

2-3x teden 50 7 2,5 17,86 od ponedeljka do nedelje
skoraj vsak dan 40 7 5 28,57 od ponedeljka do nedelje
vsakodnevno 9 7 7 9,00 od ponedeljka do nedelje

skupaj 63,54

med vikendom 1x mesec 16 4 2 2,00 sobota, nedelja
n=65 2-3x mesec 11 4 2 2,5 3,44 sobota, nedelja

1x teden 33 2 16,50 sobota, nedelja
2-3x teden 5 2 2,5 6,25 sobota, nedelja
skoraj vsak dan 2 2 0,00 sobota, nedelja
vsakodnevno 2 2 0,00 sobota, nedelja

skupaj 28,19  
 

 





Priloga 4 

13 

HISTOGRAMI NEODVISNIH SPREMENLJIVK 
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Vir: podatki iz ankete, izračun SPSS 
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IZRAČUN KORELACIJE MED ODVISNO SPREMENLJIVKO IN NEODVISNIMI SPREMENLJIVKAMI TER MED 
NEODVISNIMI SPREMENLJIVKAMI 

Correlations

1,000 -,108 -,114 -,155 -,117 -,074 -,246 -,058 ,038 -,053 -,113 -,147
-,108 1,000 ,306 ,225 ,168 ,308 ,179 ,133 ,137 ,215 ,160 ,120

-,114 ,306 1,000 ,372 ,450 ,223 ,179 ,065 ,147 ,112 ,034 ,037
-,155 ,225 ,372 1,000 ,412 ,396 ,185 ,140 -,022 ,215 ,156 ,089
-,117 ,168 ,450 ,412 1,000 ,273 ,171 ,107 ,090 ,135 ,064 ,035
-,074 ,308 ,223 ,396 ,273 1,000 ,272 ,303 -,006 ,380 ,289 ,223
-,246 ,179 ,179 ,185 ,171 ,272 1,000 ,290 ,018 ,208 ,158 ,327
-,058 ,133 ,065 ,140 ,107 ,303 ,290 1,000 -,082 ,249 ,333 ,288

,038 ,137 ,147 -,022 ,090 -,006 ,018 -,082 1,000 ,026 -,149 ,052
-,053 ,215 ,112 ,215 ,135 ,380 ,208 ,249 ,026 1,000 ,254 ,156

-,113 ,160 ,034 ,156 ,064 ,289 ,158 ,333 -,149 ,254 1,000 ,332
-,147 ,120 ,037 ,089 ,035 ,223 ,327 ,288 ,052 ,156 ,332 1,000

. ,017 ,013 ,001 ,011 ,074 ,000 ,126 ,230 ,149 ,013 ,002
,017 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,004 ,000 ,001 ,009
,013 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,101 ,002 ,014 ,255 ,234
,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,003 ,336 ,000 ,001 ,040
,011 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,018 ,038 ,004 ,106 ,244
,074 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,457 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,364 ,000 ,001 ,000

,126 ,004 ,101 ,003 ,018 ,000 ,000 . ,053 ,000 ,000 ,000
,230 ,004 ,002 ,336 ,038 ,457 ,364 ,053 . ,307 ,002 ,152
,149 ,000 ,014 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,307 . ,000 ,001
,013 ,001 ,255 ,001 ,106 ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 . ,000
,002 ,009 ,234 ,040 ,244 ,000 ,000 ,000 ,152 ,001 ,000 .
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387

387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387

387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387

387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387

menj_bl_zn
vzr_zam_prip_konk
vzr_zam_cena_
vzr_zam_akci_konk
vzr_zam_drag_konk

vzr_zam_oglaš_konk
vzr_zam_poiz_več_izd
vzr_zam_ni_in

vzr_zam_kval_pod_prič
vzr_zam_izgl_izd
vzr_zam_nak_www
vzr_zam_navel_
menj_bl_zn

vzr_zam_prip_konk
vzr_zam_cena_
vzr_zam_akci_konk
vzr_zam_drag_konk
vzr_zam_oglaš_konk

vzr_zam_poiz_več_izd
vzr_zam_ni_in
vzr_zam_kval_pod_prič
vzr_zam_izgl_izd

vzr_zam_nak_www
vzr_zam_navel_
menj_bl_zn
vzr_zam_prip_konk
vzr_zam_cena_
vzr_zam_akci_konk

vzr_zam_drag_konk
vzr_zam_oglaš_konk

vzr_zam_poiz_več_izd
vzr_zam_ni_in
vzr_zam_kval_pod_prič
vzr_zam_izgl_izd
vzr_zam_nak_www
vzr_zam_navel_

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

menj_bl_zn
vzr_zam_
prip_konk

vzr_zam_
cena_

vzr_zam_
akci_konk

vzr_zam_
drag_konk

vzr_zam_
oglaš_konk

vzr_zam_
poiz_več_izd vzr_zam_ni_in

vzr_zam_kval_
pod_prič

vzr_zam_
izgl_izd

vzr_zam_
nak_www

vzr_zam_
navel_
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IZRAČUN KORELACIJE MED NEODVISNIMI SPREMENLJIVKAMI 

Correlations

1 ,164** ,183** ,229** ,173** ,160** ,182** ,142** -,008 ,193** ,085 ,108*

,001 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,005 ,867 ,000 ,090 ,031

399 396 399 396 398 397 399 397 397 399 399 399

,164** 1 ,299** ,224** ,158** ,308** ,165** ,134** ,144** ,214** ,171** ,113*

,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,008 ,004 ,000 ,001 ,024
396 396 396 393 395 394 396 394 394 396 396 396

,183** ,299** 1 ,387** ,448** ,219** ,165** ,059 ,144** ,109* ,034 ,006

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,239 ,004 ,030 ,492 ,903
399 396 400 397 399 398 400 398 398 400 400 400

,229** ,224** ,387** 1 ,412** ,396** ,179** ,139** -,017 ,215** ,167** ,073

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,742 ,000 ,001 ,145
396 393 397 397 396 395 397 396 395 397 397 397

,173** ,158** ,448** ,412** 1 ,274** ,171** ,116* ,090 ,134** ,055 ,018

,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 ,021 ,073 ,007 ,275 ,717

398 395 399 396 399 397 399 397 397 399 399 399

,160** ,308** ,219** ,396** ,274** 1 ,267** ,307** ,004 ,382** ,293** ,220**

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,938 ,000 ,000 ,000

397 394 398 395 397 398 398 396 396 398 398 398

,182** ,165** ,165** ,179** ,171** ,267** 1 ,291** ,012 ,215** ,157** ,328**

,000 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,815 ,000 ,002 ,000

399 396 400 397 399 398 400 398 398 400 400 400

,142** ,134** ,059 ,139** ,116* ,307** ,291** 1 -,070 ,260** ,329** ,279**

,005 ,008 ,239 ,006 ,021 ,000 ,000 ,166 ,000 ,000 ,000
397 394 398 396 397 396 398 398 397 398 398 398

-,008 ,144** ,144** -,017 ,090 ,004 ,012 -,070 1 ,034 -,140** ,051

,867 ,004 ,004 ,742 ,073 ,938 ,815 ,166 ,496 ,005 ,310
397 394 398 395 397 396 398 397 398 398 398 398

,193** ,214** ,109* ,215** ,134** ,382** ,215** ,260** ,034 1 ,261** ,167**

,000 ,000 ,030 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,496 ,000 ,001
399 396 400 397 399 398 400 398 398 400 400 400

,085 ,171** ,034 ,167** ,055 ,293** ,157** ,329** -,140** ,261** 1 ,318**

,090 ,001 ,492 ,001 ,275 ,000 ,002 ,000 ,005 ,000 ,000
399 396 400 397 399 398 400 398 398 400 400 400

,108* ,113* ,006 ,073 ,018 ,220** ,328** ,279** ,051 ,167** ,318** 1

,031 ,024 ,903 ,145 ,717 ,000 ,000 ,000 ,310 ,001 ,000

399 396 400 397 399 398 400 398 398 400 400 400

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)
N

vzr_zam_ni_izdelka

vzr_zam_prip_konk

vzr_zam_cena_

vzr_zam_akci_konk

vzr_zam_drag_
konk

vzr_zam_oglaš_
konk

vzr_zam_poiz_več_
izd

vzr_zam_ni_in

vzr_zam_kval_pod_
prič

vzr_zam_izgl_izd

vzr_zam_nak_www

vzr_zam_navel_

vzr_zam_
ni_izdelka

vzr_zam_
prip_
konk

vzr_zam_
cena_

vzr_zam_
akci_
konk

vzr_zam_
drag_
konk

vzr_zam_
oglaš_
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vzr_zam_
poiz_več_

izd
vzr_zam_
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vzr_zam_
kval_

pod_prič
vzr_zam_
izgl_izd

vzr_zam_
nak_
www

vzr_zam_
navel_

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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VPLIV DEJAVNIKOV NA ODLOČITEV O ZAMENJAVI BLAGOVNE ZNAMKE 

 
Model Summary 

0,303 
a 0,092 0,065 0,705 

Model 
1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Predictors: (Constant), vzr zam navel , vzr zam drag 
konk, vzr zam kval pod prič, vzr zam izgl izd, vzr zam prip 
konk, vzr zam ni in, vzr zam poiz več izd, vzr zam akci 
konk, vzr zam nak www, vzr zam cena , vzr zam oglaš 
konk 

a. 

 

 
ANOVA b 

18,916 11 1,720 3,458 0,000 a 
186,980 376 0,497 
205,897 387 

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), vzr zam navel , vzr zam drag konk, vzr zam kval pod prič, vzr 
zam izgl izd, vzr zam prip konk, vzr zam ni in, vzr zam poiz več izd, vzr zam akci konk, 
vzr zam nak www, vzr zam cena , vzr zam oglaš konk 

a. 

Dependent Variable: menj bl zn b. 

 

 
Coefficients a 

2,822 0,224 12,575 0,000 
-0,034 0,035 -0,053 -0,970 0,333 
-0,020 0,043 -0,028 -0,472 0,637 
-0,059 0,036 -0,096 -1,631 0,104 
-0,031 0,040 -0,045 -0,778 0,437 
0,046 0,040 0,068 1,131 0,259 
-0,134 0,035 -0,210 -3,824 0,000 
0,031 0,034 0,051 0,913 0,362 
0,039 0,037 0,054 1,044 0,297 
0,014 0,039 0,019 0,352 0,725 
-0,043 0,040 -0,061 -1,078 0,282 
-0,045 0,033 -0,077 -1,378 0,169 

(Constant) 
vzr zam prip konk 
vzr zam cena 
vzr zam akci konk 
vzr zam drag konk 
vzr zam oglaš konk 
vzr zam poiz več izd 
vzr zam ni in 
vzr zam kval pod prič 
vzr zam izgl izd 
vzr zam nak www 
vzr zam navel 

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: menj bl zn a. 
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IZRAČUN POKRITJA ZALOG Z UPOŠTEVANJEM DEJANSKE IN POVPREČNE 
PRODAJE DISTRIBUTERJEV 

Produkt Opis avg.06 sep.06 okt.06 nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07

dejan. prodaja distributerja 4709 3287 3453 3275 3457 3197 3773 3464 4322 4336 4069 6512 5697 4333 4358
povpr prodaja distributerja 2948 3285 3518 3602 3705 3706 3732 3563 3407 3437 3581 3758 3860 4413 4733
skupne zaloge 8525 7822 12651 11893 16139 14341 13759 14507 9606 9694 7520 8976 10703 9760 13646
koeficient pokritja (dejan.) 1,8 2,4 3,7 3,6 4,7 4,5 3,6 4,2 2,2 2,2 1,8 1,4 1,9 2,3 3,1
koeficient pokritja (povpr) 2,9 2,4 3,6 3,3 4,4 3,9 3,7 4,1 2,8 2,8 2,1 2,4 2,8 2,2 2,9

dejan. prodaja distributerja 981 773 645 1122 679 556 578 996 823 717 855 1076 1099 590 912
povpr prodaja distributerja 721 807 836 799 778 847 847 793 725 763 792 725 754 841 928
skupne zaloge 5182 6181 8505 7383 6734 6178 5600 5514 4690 6014 5158 4082 2927 3234 3272
koeficient pokritja (dejan.) 5,3 8,0 13,2 6,6 9,9 11,1 9,7 5,5 5,7 8,4 6,0 3,8 2,7 5,5 3,6
koeficient pokritja (povpr) 7,2 7,7 10,2 9,2 8,7 7,3 6,6 7,0 6,5 7,9 6,5 5,6 3,9 3,8 3,5

dejan. prodaja distributerja 2158 1896 2294 2136 1869 1677 1422 1693 1973 1832 2053 2221 2264 1707 2168
povpr prodaja distributerja 2051 2097 2020 2012 2129 2112 2056 2005 1882 1849 1795 1744 1775 1866 2006
skupne zaloge 7624 11616 11369 9320 7639 6987 6078 6687 6765 7490 5949 6544 6116 5712 5079
koeficient pokritja (dejan.) 3,5 6,1 5,0 4,4 4,1 4,2 4,3 3,9 3,4 4,1 2,9 2,9 2,7 3,3 2,3
koeficient pokritja (povpr) 3,7 5,5 5,6 4,6 3,6 3,3 3,0 3,3 3,6 4,1 3,3 3,8 3,4 3,1 2,5

dejan. prodaja distributerja 794 695 543 606 662 614 776 487 533 1112 811 771 1007 927 783
povpr prodaja distributerja 418 456 520 549 577 590 652 652 649 615 613 697 722 748 787
skupne zaloge 5474 3880 4637 2515 4041 3927 3651 3213 2680 2668 1857 2687 2855 2307 3202
koeficient pokritja (dejan.) 6,9 5,6 8,5 4,2 6,1 6,4 4,7 6,6 5,0 2,4 2,3 3,5 2,8 2,5 4,1
koeficient pokritja (povpr) 13,1 8,5 8,9 4,6 7,0 6,7 5,6 4,9 4,1 4,3 3,0 3,9 4,0 3,1 4,1

dejan. prodaja distributerja 1414 1132 1114 1800 1186 980 1099 1602 1261 2128 1296 1786 1844 1267 2252
povpr prodaja distributerja 1074 1029 1100 1084 1089 1213 1254 1271 1218 1297 1321 1376 1394 1529 1653
skupne zaloge 5253 5745 7280 4623 5921 3641 4100 2955 5529 8016 6915 5129 4890 5908 5819
koeficient pokritja (dejan.) 3,7 5,1 6,5 2,6 5,0 3,7 3,7 1,8 4,4 3,8 5,3 2,9 2,7 4,7 2,6
koeficient pokritja (povpr) 4,9 5,6 6,6 4,3 5,4 3,0 3,3 2,3 4,5 6,2 5,2 3,7 3,5 3,9 3,5

dejan. prodaja distributerja 204 175 181 185 173 172 150 170 153 184 187 193 181 188 167
povpr prodaja distributerja 178 188 189 195 199 198 190 182 173 172 167 167 169 173 178
skupne zaloge 1019 989 1096 704 787 854 704 822 765 821 970 776 1235 953 1083
koeficient pokritja (dejan.) 5,0 5,7 6,1 3,8 4,5 5,0 4,7 4,8 5,0 4,5 5,2 4,0 6,8 5,1 6,5
koeficient pokritja (povpr) 5,7 5,3 5,8 3,6 3,9 4,3 3,7 4,5 4,4 4,8 5,8 4,6 7,3 5,5 6,1

dejan. prodaja distributerja 4778 3259 2597 1614 1943 1535 1117 1379 1519 1939 2316 2373 2036 1556 1358
povpr prodaja distributerja 2347 2767 3508 3700 3755 3561 3176 2621 2011 1697 1518 1572 1634 1774 1927
skupne zaloge 10457 10550 13593 11103 10437 8901 8145 8170 8450 8311 9236 6487 5173 5590 5549
koeficient pokritja (dejan.) 2,2 3,2 5,2 6,9 5,4 5,8 7,3 5,9 5,6 4,3 4,0 2,7 2,5 3,6 4,1
koeficient pokritja (povpr) 4,5 3,8 3,9 3,0 2,8 2,5 2,6 3,1 4,2 4,9 6,1 4,1 3,2 3,2 2,9

dejan. prodaja distributerja 5768 4920 4886 4868 4851 3963 5053 5048 5085 6387 6654 8095 6630 5253 3727
povpr prodaja distributerja 3152 3638 3993 4788 5200 5290 5146 4876 4757 4778 4811 5064 5365 6054 6316
skupne zaloge 9815 12541 14061 14582 14788 11281 10712 10858 9506 10260 9741 10033 11357 16624 15962
koeficient pokritja (dejan.) 1,7 2,5 2,9 3,0 3,0 2,8 2,1 2,2 1,9 1,6 1,5 1,2 1,7 3,2 4,3
koeficient pokritja (povpr) 3,1 3,4 3,5 3,0 2,8 2,1 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,7 2,5

dejan. prodaja distributerja 892 631 577 469 701 411 317 381 463 556 636 786 758 457 344
povpr prodaja distributerja 668 775 834 847 841 763 754 614 518 476 457 471 461 523 596
skupne zaloge 3994 4323 3971 5142 3063 2652 2655 2270 2509 1953 1972 2016 1577 1614 1955
koeficient pokritja (dejan.) 4,5 6,8 6,9 11,0 4,4 6,4 8,4 6,0 5,4 3,5 3,1 2,6 2,1 3,5 5,7
koeficient pokritja (povpr) 6,0 5,6 4,8 6,1 3,6 3,5 3,5 3,7 4,8 4,1 4,3 4,3 3,4 3,1 3,3

dejan. prodaja distributerja 670 477 546 503 676 483 440 778 880 824 1292 942 636 320 404
povpr prodaja distributerja 677 806 847 838 854 767 675 559 521 571 626 680 783 859 892
skupne zaloge 3224 2637 3461 3686 2863 2380 2885 2105 1855 2872 3785 3788 3359 3720 3950
koeficient pokritja (dejan.) 4,8 5,5 6,3 7,3 4,2 4,9 6,6 2,7 2,1 3,5 2,9 4,0 5,3 11,6 9,8
koeficient pokritja (povpr) 4,8 3,3 4,1 4,4 3,4 3,1 4,3 3,8 3,6 5,0 6,0 5,6 4,3 4,3 4,4

I

J

E

F

G

H

A

B

C

D
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DEJANSKA ZALOGA IZDELKOV PRI DISTRIBUTERJIH IN PRI PRINCIPALU 

Produkt Opis avg.06 sep.06 okt.06 nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07

zaloga distributerja 3115 3032 3633 2005 2831 2533 1991 3129 3708 3093 2989 2955 6960 6620 9479
zaloga pri principalu 5410 4790 9018 9888 13308 11808 11768 11378 5898 6601 4531 6021 3743 3140 4167

zaloga distributerja 3410 3587 2942 2821 2172 1866 1938 1992 1618 2002 1996 1620 1265 1830 1568
zaloga pri principalu 1772 2594 5563 4562 4562 4312 3662 3522 3072 4012 3162 2462 1662 1404 1704

zaloga distributerja 7624 9056 8041 5992 4823 4427 4285 4639 4717 5442 5181 4240 3812 4176 3287
zaloga pri principalu 0 2560 3328 3328 2816 2560 1793 2048 2048 2048 768 2304 2304 1536 1792

zaloga distributerja 1705 1323 1380 378 1404 1150 854 1566 1693 1201 1370 1540 1595 1927 2202
zaloga pri principalu 3769 2557 3257 2137 2637 2777 2797 1647 987 1467 487 1147 1260 380 1000

zaloga distributerja 2593 3840 3101 1224 1547 2192 2587 2545 2649 2341 2865 2379 1880 2313 3069
zaloga pri principalu 2660 1905 4179 3399 4374 1449 1513 410 2880 5675 4050 2750 3010 3595 2750

zaloga distributerja 539 701 712 416 547 518 608 630 621 581 490 536 947 857 795
zaloga pri principalu 480 288 384 288 240 336 96 192 144 240 480 240 288 96 288

zaloga distributerja 9577 9438 9001 7231 6685 5509 6073 6338 6018 7231 7676 4927 3733 4349 4428
zaloga pri principalu 880 1112 4592 3872 3752 3392 2072 1832 2432 1080 1560 1560 1440 1241 1121

zaloga distributerja 8067 11065 12524 11788 12678 9779 9286 9558 9477 8941 8802 9576 9762 13888 14627
zaloga pri principalu 1748 1476 1537 2794 2110 1502 1426 1300 29 1319 939 457 1595 2736 1335

zaloga distributerja 3241 3378 3121 4191 2048 1829 1768 1703 1688 1388 1329 1374 1056 1365 1660
zaloga pri principalu 753 945 850 951 1015 823 887 567 821 565 643 642 521 249 295

zaloga distributerja 1558 1798 2097 2322 1649 1299 1683 2105 1855 2714 2358 2843 2775 2715 2315
zaloga pri principalu 1666 839 1364 1364 1214 1081 1202 0 0 158 1427 945 584 1005 1635

G

H

I

J

C

D

E

F

A

B

 

* podatki so v transportnih enotah 
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TREND PRODAJE DISTRIBUTERJEV 
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PRIMERJAVE KOEFICIENTOV POKRITJA PRODAJE S PRVOTNIMI ZALOGAMI IN ZALOGAMI IZ MODELA 

Izdelek A 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 0,6 0,8 0,8 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 1,2 1,5 2,2
model - aplikacija povprečne prodaje 2,1 2,0 2,3 1,9 2,2 1,6 1,4 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0
model - aplikacija dejanske prodaje 2,4 2,3 2,5 2,0 2,1 1,6 1,4 1,5 0,6 0,4 1,1 1,4
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 3,0 3,8 3,7 3,1 3,3 1,4 1,5 1,1 0,9 0,7 0,7 1,0
model - aplikacija povprečne prodaje 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1 0,9
model - aplikacija dejanske prodaje 1,8 2,2 2,7 2,6 2,9 2,2 2,2 2,1 1,2 1,3 1,0 0,6

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
 

Izdelek B 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 2,5 3,2 3,4 3,4 2,0 2,0 2,8 2,3 1,5 1,2 3,1 1,7
model - aplikacija povprečne prodaje 1,6 2,9 3,9 4,2 2,3 2,7 3,2 2,5 1,8 1,4 2,8 1,8
model - aplikacija dejanske prodaje 1,3 2,1 3,6 3,7 1,7 1,7 2,4 2,0 1,2 1,0 2,7 1,9
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 4,1 6,7 7,8 6,3 3,5 3,7 5,6 3,7 2,3 1,5 2,4 1,9
model - aplikacija povprečne prodaje 1,3 2,2 2,8 2,6 1,4 1,8 2,2 1,9 1,5 1,5 2,8 1,7
model - aplikacija dejanske prodaje 1,4 3,7 4,2 4,6 2,9 3,5 4,2 3,4 2,5 2,2 4,0 2,3

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
 

Izdelek C 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 2,8 2,6 2,6 3,0 2,7 2,4 3,0 2,5 1,9 1,7 2,4 1,5
model - aplikacija povprečne prodaje 0,9 1,1 1,5 2,3 2,1 1,8 2,0 1,7 1,4 1,1 1,5 1,1
model - aplikacija dejanske prodaje 0,7 1,0 1,4 2,0 1,7 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 1,2 1,0
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 1,1 0,4 1,0 1,0 0,9 0,8
model - aplikacija povprečne prodaje 1,4 1,6 1,8 2,1 1,8 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,8 1,4
model - aplikacija dejanske prodaje 2,5 2,8 3,0 3,8 3,5 3,2 3,4 2,8 2,5 2,4 3,0 2,3

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
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Izdelek D 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 0,6 2,1 1,9 1,1 3,2 3,2 1,1 1,7 2,0 1,6 2,1 2,8
model - aplikacija povprečne prodaje 1,9 1,6 1,6 1,0 2,0 2,1 0,6 0,5 0,4 0,0 -0,3 -0,3
model - aplikacija dejanske prodaje 2,7 2,3 2,5 1,8 3,2 3,4 1,0 1,1 1,6 1,0 0,9 1,4
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 3,5 4,0 4,5 3,6 3,4 1,9 1,3 0,6 1,5 1,3 0,4 1,3
model - aplikacija povprečne prodaje 1,5 1,2 1,2 0,9 1,3 1,1 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5
model - aplikacija dejanske prodaje 2,3 1,6 1,3 1,2 2,0 1,4 0,8 1,2 0,7 0,5 0,2 -0,4

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
 

Izdelek E 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 0,7 1,3 2,2 2,4 1,6 2,1 1,1 2,2 1,3 1,0 1,8 1,4
model - aplikacija povprečne prodaje 1,1 1,6 2,0 1,9 1,1 1,4 0,4 0,6 0,2 -0,1 0,0 -0,3
model - aplikacija dejanske prodaje 1,1 1,6 2,7 2,5 1,3 1,6 0,7 1,1 1,0 0,7 1,4 0,6
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 1,9 3,7 1,5 1,4 0,3 2,3 2,7 3,1 1,5 1,6 2,8 1,2
model - aplikacija povprečne prodaje 1,1 1,6 2,0 1,6 1,0 1,3 0,8 1,2 0,8 0,8 1,1 0,5
model - aplikacija dejanske prodaje 1,1 2,3 3,3 3,2 2,3 2,9 1,8 2,9 1,5 1,3 1,8 0,7

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
 

Izdelek F 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 2,3 3,2 3,0 4,0 3,7 4,1 3,2 2,6 2,8 5,2 4,6 4,8
model - aplikacija povprečne prodaje 1,2 1,4 1,5 2,1 1,9 2,4 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 1,7
model - aplikacija dejanske prodaje 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,5 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 1,6 1,4 2,0 0,6 1,1 0,9 1,3 2,6 1,2 1,6 0,5 1,7
model - aplikacija povprečne prodaje 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
model - aplikacija dejanske prodaje 1,7 1,9 1,8 2,2 2,0 2,4 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,9

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
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Izdelek G 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 4,5 3,4 3,6 5,4 4,6 4,0 3,7 3,3 2,1 1,8 2,8 3,3
model - aplikacija povprečne prodaje 3,7 4,0 6,5 11,1 10,3 10,1 7,9 6,4 5,8 6,6 8,7 10,2
model - aplikacija dejanske prodaje 4,4 4,0 5,1 7,8 6,4 5,6 4,1 3,1 2,8 3,4 5,0 6,2
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 2,4 1,9 2,2 1,9 1,3 1,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
model - aplikacija povprečne prodaje 3,1 2,6 3,3 4,5 3,6 3,3 2,6 2,2 2,1 2,5 3,2 3,7
model - aplikacija dejanske prodaje 1,6 2,5 4,2 6,4 5,2 5,3 4,2 3,4 3,0 3,2 3,9 4,6

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
 

Izdelek H 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 2,4 2,6 2,5 1,8 1,9 1,9 1,4 1,3 1,2 1,5 2,6 3,9
model - aplikacija povprečne prodaje 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 0,6 0,2 0,0 -0,4 -0,8 -1,0 -0,7
model - aplikacija dejanske prodaje 1,2 1,2 1,7 1,3 1,1 1,1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,7 1,8
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4
model - aplikacija povprečne prodaje 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1
model - aplikacija dejanske prodaje 1,4 1,6 2,0 1,6 1,8 1,7 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,8

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
 

Izdelek I 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 8,9 2,9 4,4 5,6 4,5 3,6 2,5 2,1 1,7 1,4 3,0 4,8
model - aplikacija povprečne prodaje 3,2 2,3 5,0 8,0 7,6 6,6 5,4 4,5 3,2 2,9 4,9 7,0
model - aplikacija dejanske prodaje 2,3 1,4 2,5 4,4 3,7 2,8 2,0 1,5 0,9 0,8 2,0 3,8
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 2,0 1,4 2,0 2,8 1,5 1,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,5 0,9
model - aplikacija povprečne prodaje 2,1 1,4 2,4 3,2 2,6 2,2 1,8 1,6 1,3 1,3 2,2 2,9
model - aplikacija dejanske prodaje 2,7 2,3 4,2 5,1 4,4 4,5 3,8 3,1 2,3 2,1 3,0 3,6

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
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Izdelek J 

Distributer

originalni koeficient pokritja zalog 4,6 2,4 2,7 3,8 2,7 2,1 3,3 1,8 3,0 4,4 8,5 5,7
model - aplikacija povprečne prodaje 3,0 2,5 4,2 5,4 2,9 2,2 2,0 0,7 0,6 1,0 3,5 3,9
model - aplikacija dejanske prodaje 1,2 0,7 1,0 1,6 0,6 0,0 -0,1 -0,4 -0,6 0,1 2,2 2,3
Principal

originalni koeficient pokritja zalog 2,7 1,8 2,2 2,7 0,0 0,0 0,2 1,1 1,0 0,9 3,1 4,0
model - aplikacija povprečne prodaje 1,8 1,3 1,9 2,0 1,2 1,0 1,1 0,7 1,0 1,4 2,8 2,2
model - aplikacija dejanske prodaje 2,5 2,1 2,8 2,8 1,6 1,7 1,5 0,6 0,8 0,5 0,6 2,1

nov.06 dec.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maj.07 jun.07 jul.07 avg.07 sep.07 okt.07  
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VPLIV MODELA NA OSCILACIJE PRI NAROČANJU 
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