
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRSKA NALOGA 
 

UPORABA INSTRUMENTOV TRŽENJSKEGA SPLETA 
V MALIH PODJETJIH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, februar 2006                                                                                Tina Marolt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA  
 
Študentka  Tina Marolt izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, katerega sem 
napisala pod mentorstvom prof. dr. Vekoslava Potočnika in skladno s 1. odstavkom 21. 
člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na 
fakultetnih straneh. 
 
 
V Ljubljani, dne ……………… 
 
Podpis: ………………. 



KAZALO 

1 UVOD...................................................................................................................................................... 4 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMATIKE ............................................................................................. 4 
1.2 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA ................................................................................ 6 
1.3 METODE DELA IN VSEBINSKA STRUKTURA NALOGE...................................................... 7 

2 MALA PODJETJA IN PODJETNIŠTVO .......................................................................................... 7 

2.1 OPREDELITEV PODJETNIŠTVA, PODJETNIKA IN PODJETNIŠKEGA PROCESA............. 7 
2.1.1 Podjetništvo ............................................................................................................................... 7 
2.1.2 Podjetnik.................................................................................................................................... 8 
2.1.3 Podjetniški proces...................................................................................................................... 9 

2.2 MALO  PODJETJE....................................................................................................................... 11 
2.3 ZNAČILNOSTI MALEGA  PODJETJA ...................................................................................... 13 
2.4 POMEN PODJETNIŠTVA IN MALIH  PODJETIJ ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA............... 15 
2.5 POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA V EVROPSKI UNIJI IN PRI NAS.................................... 18 

3 TRŽENJE IN TRŽENJSKI SPLET .................................................................................................. 20 

3.1 OPREDELITEV TRŽENJA......................................................................................................... 20 
3.2 TRŽENJSKI KONCEPT POSLOVANJA.................................................................................... 21 
3.3 PROCES TRŽENJA..................................................................................................................... 23 
3.4 TRŽENJSKI SPLET..................................................................................................................... 24 

3.4.1 Izdelek...................................................................................................................................... 26 
3.4.2 Cena......................................................................................................................................... 30 
3.4.3 Prodajne poti ........................................................................................................................... 35 
3.4.4 Tržno komuniciranje................................................................................................................ 38 

4 POSEBNOSTI TRŽENJA V MALIH PODJETJIH ............... ......................................................... 50 

4.1 ZNAČILNOSTI TRŽENJA V MALIH  PODJETJIH ................................................................... 50 
4.2 STOPNJE RAZVOJA TRŽENJA V MALEM  PODJETJU.......................................................... 54 
4.3 TRŽENJSKI SISTEM MALEGA  PODJETJA............................................................................. 55 

5 RAZISKAVA O UPORABI INSTRUMENTOV TRŽENJSKEGA SPLETA  V MALIH 
PODJETJIH .................................................................................................................................................. 57 

5.1 NAMEN RAZISKAVE................................................................................................................ 57 
5.2 METODOLOŠKI OKVIR RAZISKAVE .................................................................................... 57 
5.3 RAZISKOVALNE DOMNEVE .................................................................................................. 59 
5.4 SESTAVA VPRAŠALNIKA....................................................................................................... 60 
5.5 REPREZENTATIVNOST RAZISKAVE .................................................................................... 60 
5.6 REZULTATI................................................................................................................................ 61 

5.6.1 Predstavitev vzorca.................................................................................................................. 61 
5.6.2 Splošno o trženju v sodelujočih podjetjih ................................................................................ 62 
5.6.3 Izdelek / storitev....................................................................................................................... 65 
5.6.4 Cena......................................................................................................................................... 67 
5.6.5 Prodajne poti ........................................................................................................................... 70 
5.6.6 Tržno komuniciranje................................................................................................................ 72 

5.7 UGOTOVITVE RAZISKAVE..................................................................................................... 74 

6 SKLEP IN PRIPOROČILA................................................................................................................ 77 

7 LITERATURA..................................................................................................................................... 80 

8 VIRI ...................................................................................................................................................... 83 

PRILOGE  

 



 

1 UVOD 
 
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMATIKE 
 
Podjetništvo je eden glavnih dejavnikov gospodarskega razvoja. Mala podjetja so 
večinoma zelo fleksibilna, racionalno organizirana, omogočajo nova delovna mesta, 
uvajajo številne inovacije in gradijo širše regionalne strukture. Vsa ta dejstva, ki jih vsako 
leto potrdijo tudi objektivni podatki iz poročil Evropske komisije (Belak et al., 1998, str. 6) 
nam kažejo, da ni nobenega dvoma o veliki pomembnosti malih podjetij za gospodarstvo 
in družbo. Prispevek malih podjetij k ekonomskemu razvoju je pomemben predvsem 
zaradi njihove prilagodljivosti, inovativnosti in specializacije. Pomembna pa je tudi 
njihova vloga pri pospeševanju regionalnega razvoja, zlasti v regijah, ki so ekonomsko 
manj razvite in imajo visoko stopnjo brezposelnosti. (Potočnik et al., 2003, str. 80). 
 
V Sloveniji se je malo podjetništvo pričelo razvijati v začetku 90-ih s prehodom na tržno 
gospodarstvo. Zaradi prestrukturiranja industrije ter prikrite brezposelnosti starega sistema 
je v prvih nekaj letih osamosvojitve število brezposelnih drastično naraslo. Nastanek novih 
malih podjetij je omilil pereč problem brezposelnosti in pozitivno vplival na gospodarsko 
rast države. 
 
Poglavitna značilnost gospodarstva, s katero se soočajo naša podjetja v zadnjih nekaj 
desetletjih, so radikalne spremembe. Poleg domačih gospodarskih sprememb so soočena s 
posledicami globalizacije, ki je s seboj prinesla neizprosno zaostrovanje konkurenčnih 
pogojev. Razvoj tehnologije je zmanjšal geografske in kulturne razdalje. To omogoča 
podjetjem, da širijo svoje nabavne in prodajne funkcije. Veliko izdelkov, ki jih kupimo, je 
oblikovano, izdelano in sestavljeno v tujini. Podjetja so bila  prisiljena priznati, kako 
pomembno je, da se v vseh svojih dejavnostih osredotočijo in usmerijo na kupca. Koncept 
trženja (Kotler, 2004, str. 19) kot pristopa h trgu je poslovna filozofija, ki trdi, da je ključ 
za doseganje ciljev podjetja v tem, da je podjetje uspešnejše od svojih konkurentov pri 
ustvarjanju, posredovanju in komuniciranju večje vrednosti na izbranih ciljnih trgih. 
 
Opredelitve trženja so številne. Prva se je pojavila v letu 1920 in je kot najpomembnejšo 
značilnost izpostavljala vzpostavitev kontakta. Definicije lahko razvrstimo v tri širše 
kategorije (Baker, 1998, str. 38): 
 

• Definicije, ki pojmujejo trženje kot proces, ki skozi tržne kanale povezuje podjetje 
s trgom. Primarna funkcija trženja je organiziranje in usmerjanje agregatnih 
poslovnih aktivnosti v spreminjanje kupne moči v efektivno povpraševanje.  

 



• Definicije, ki vidijo trženje kot koncept oziroma filozofijo poslovanja – trg je 
družbeni proces menjave, ki vključuje voljne kupce in proizvajalce.  

 

• Definicije, ki poudarjajo trženje kot usmeritev – prisotno tako pri kupcih kot tudi 
pri proizvajalcih. Ta skupina definicij ni splošno priznana, saj večina avtorjev 
meni, da je pri podjetjih, ki so sprejela trženje kot filozofijo poslovanja, 
implicirana tudi trženjska usmeritev.  

 
Pod pojmom trženja si lahko na splošno predstavljamo vse dejavnosti, ki so povezane s 
potjo izdelkov in storitev od proizvajalca do kupca. Podrobneje trženje obsega 
raziskovanje trga, tržno načrtovanje, pripravo in izvajanje trženjskih akcij, spremljanje 
učinkovitosti le-teh, neposredno prodajanje ter nadzor nad vsemi navedenimi področji 
trženja. Iz tega je razvidno, da trženja ne moremo zožiti na le kupovanje in prodajanje, 
temveč zajema mnogo širše področje aktivnosti, ki omogočijo, da pride do prodaje.  
 
Podjetje sledi svojim trženjskim ciljem z uporabo instrumentov trženjskega spleta. Teh je 
mnogo, vendar jih lahko zožimo na štiri prvine: izdelek, cene, prodajne poti in tržno 
komuniciranje. Podjetje se mora odločiti, kako bo razdelilo sredstva, namenjena trženju, 
med različne instrumente trženjskega spleta. Za izbiro trženjskega spleta je na voljo veliko 
možnosti. Odločitve morajo biti sprejete za prodajne poti in za končne porabnike. Podjetje 
pripravi ponudbeni splet, ki je sestavljen iz izdelkov, storitev in cen, ob uporabi 
promocijskega spleta, ki ga sestavljajo pospeševanje prodaje, oglaševanje, prodajno osebje, 
odnosi z javnostmi, neposredno oglaševanje po pošti in trženje po televiziji, da doseže 
prodajne poti in ciljne porabnike. Mala podjetja se pri tem soočajo s še posebno težko 
nalogo. Njihovo poslovanje je omejeno z razpoložljivimi sredstvi, ki so običajno nizka. 
Obseg in uporaba instrumentov trženjskega spleta sta posledično precej omejena. 
 
Po Carsonu (1990, str. 5) je danes že splošno znano in sprejeto dejstvo, da imajo mala 
podjetja povsem svoje značilnosti in posebnosti, ki vplivajo na njihovo poslovanje. Čeprav 
podobne ugotovitve lahko zasledimo pri večini avtorjev tovrstne literature, pa vseeno 
številni avtorji pri trženjskih pristopih in dejavnostih, ki jih razlagajo malim podjetjem, ne 
upoštevajo njihovih specifičnosti.   
 
Trženju kot poslovni funkciji v malem podjetju običajno ni namenjena posebna pozornost. 
Vzroke za to lahko iščemo v splošnih značilnostih malih podjetij. Usmerjena so pretežno 
na lokalne trge, kjer dosegajo le omejen tržni delež in so relativno majhna v posamezni 
dejavnosti. So v lasti ene osebe oziroma omejenega števila oseb. Običajno je lastnik tisti, 
ki nase prevzame breme trženjskih aktivnosti. Kot tehnično izobražen človek ima ponavadi  
pomanjkljivo znanje s področja trženja, kar pogosto vodi v propad podjetja.  
 
Po drugi strani lahko izpostavimo nekaj prednosti, ki jih imajo mala podjetja pred velikimi. 
Prav zaradi svoje omejenosti na lokalni trg imajo ožjo bazo strank. To pomeni krajšo pot 



komuniciranja ter večjo stopnjo zadovoljstva kupcev, obenem pa tudi lažji dostop do 
informacij na trgu. Mala podjetja so bolj fleksibilna kot velika ter se hitreje odzovejo na 
tržne spremembe. Ker je ponavadi ene oseba ali le nekaj oseb odgovornih za trženjske 
odločitve, so te sprejete hitro. 
 
 

1.2 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 
Namen mojega dela je pregled in povzetek spoznanj s področja trženja in trženjskega 
spleta v malih podjetjih. Pregled literature bo omogočil boljše poznavanje procesa trženja 
in pomena uporabe trženjskega spleta. Pri tem se bo naloga osredotočila predvsem na 
posebnosti ter značilnosti uporabe instrumentov trženjskega spleta v malih podjetjih. 
 
Poleg pregleda teorije s tega področja je namen naloge tudi preveriti, kako se teoretične 
ugotovitve uresničujejo v praksi. Spoznanja želim praktično preizkusiti z empirično 
raziskavo uporabe elementov trženjskega spleta v malih podjetjih.  

 
Izvedba trženja ter ožje uporaba instrumentov trženjskega spleta je zelo pomembna za 
uspešno poslovanje podjetja. Kljub temu se mala podjetja tega še premalo zavedajo. 
Pomembno oviro pri izvajanju trženjskih akcij malih podjetij predstavlja tudi omejenost 
njihovih finančnih virov.  
 
Osnovna hipoteza magistrskega dela je, da mala podjetja ne pripisujejo posebnega pomena 
trženju in uporabljajo malo število instrumentov trženjskega spleta, pri čemer je pri izbiri 
posameznega instrumenta odločilen stroškovni vidik. 
 
Za raziskavo zgornje hipoteze sem si zastavila sledeče cilje: 
 

• ugotoviti, kolikšno pozornost namenjajo mala podjetja trženju (kolikšen del 
prihodkov se temu namenja, koliko je zaposlenih posebej za potrebe trženja itd.), 

 

• ugotoviti, v kakšni meri določeni notranji dejavniki vplivajo na pomen trženja v 
podjetju ter 

 

• ugotoviti obseg in vrsto uporabe instrumentov trženjskega spleta. 
 
 
 
 
 
 



1.3 METODE DELA IN VSEBINSKA STRUKTURA NALOGE 
 
Pri izdelavi magistrskega dela sem se poslužila več metod raziskovanja. Za preučevanje 
teoretične podlage ter sekundarnih podatkov sem uporabila deskriptivno analitično metodo. 
Pregled temelji na primerjalnem povzemanju ugotovitev strokovne tuje in domače 
literature s področja trženja v malih podjetjih. 
 
V delu naloge, ki je namenjen preverbi dobljenih spoznanj v praksi, sem analizirala 
podatke, pridobljene na podlagi  lastne empirične raziskave. Za analiziranje podatkov sem 
uporabila ustrezne statistične metode. 
 
Magistrsko delo sem razdelila na šest poglavij. Prvo poglavje je uvodno in na kratko 
predstavi problematiko, namen in cilj dela. V drugem poglavju so podrobneje 
predstavljena mala podjetja in podjetništvo. Opisani so kriteriji, ki določajo, katere podjetja 
sploh spadajo v kategorijo malih. Obenem so predstavljene bistvene značilnosti ter pomen 
malih podjetij za razvoj gospodarstva. V sledečem poglavju sem se posvetila trženju in 
trženjskemu spletu. V tem poglavju je definiran pojem trženja in trženjskega koncepta 
poslovanja. Sledi podrobna predstavitev instrumentov trženjskega spleta: izdelka, cene, 
prodajnih poti ter trženjskega komuniciranja. Naslednje poglavje opredeli posebnosti 
trženja v malih podjetjih. Opisane so stopnje razvoja trženja v takem podjetju ter trženjski 
sistem malega podjetja. V petem poglavju je predstavljena lastna raziskava o trženjskem 
spletu v malih podjetjih. Zadnje poglavje je sklepnega značaja.  
 

 

2 MALA PODJETJA IN PODJETNIŠTVO 
 
 
2.1 OPREDELITEV PODJETNIŠTVA, PODJETNIKA IN 

PODJETNIŠKEGA PROCESA 
 

2.1.1 Podjetništvo 

 
Beseda podjetništvo je v poslovni slovar vstopila kot ekvivalent osemdesetih let za 
profesionalizem, zelo popularno krilatico sedemdesetih let (Belak et al., 1993, str. 27), in 
danes je skoraj nemogoče srečati dvoje ljudi, ki bi si pod tem pojmom predstavljala isto 
vsebino. Gre za sila širok razpon pojmovanj, začenši s tem, da je podjetnik samo tisti, ki 
formalnopravno ustanovi svoje lastno podjetje, do tega, da je podjetnik vsakdo, ki ima 
novo idejo in jo hoče preizkusiti v lastnem podjetju ali izven njega, ne da bi 
formalnopravno ustanavljal podjetje. 
 



Literatura ponuja veliko različnih definicij podjetništva. Najbolj pogosto zastopana 
opredelitev pravi, da je podjetništvo proces iskanja ali ustvarjanja poslovnih priložnosti ter 
njihovo izkoriščanje neodvisno od virov, s katerimi podjetnik trenutno razpolaga (Belak et 
al., 1993, str. 28). Podjetništvo lahko opredelimo kot proces, v katerem podjetniki iščejo in 
kombinirajo proizvodne dejavnike tako, da realizirajo donosne priložnosti ter s tem 
prispevajo k razvoju gospodarstva in družbe (Plut, Plut, 1995, str. 16). 
  

2.1.2 Podjetnik 

 
Ekonomska teorija je polna različnih pojmovanj o naravi in vlogi podjetnika. Sodobna 
teorija razpoznava podjetništvo kot samostojni proizvodni vir, ki je skorajda enakovreden 
ostalim proizvodnim virom – delu, zemlji in kapitalu. Tekom zgodovine ekonomske misli 
je podjetnik igral različne vloge (glej spodnjo tabelo).  
 
Tabela 1: Klasične definicije podjetnika 
 
Avtor  Definicija podjetnika 
Richard Cantillon Podjetnik je vsak, ki prejema negotove prejemke. 
Jean-Baptiste Say Podjetnik je usklajevalec proizvodnega procesa. 
Joseph Alois Schumpeter Podjetnik je inovator. 
Frank Knight Podjetnik je usmerjevalec ekonomskih aktivnosti, ki bolje kot 

ostali ljudje ocenjuje negotovost in prevzema odgovornost za 
točnost svoje ocene. 

Ludvig von Mises Podjetnik je vsakdo, kdor je v stalni pripravljenosti izrabiti nove 
poslovne priložnosti z ustreznim kombiniranjem proizvodnih 
virov in ob prevzemanju tveganja. 

Israel Kirzner Podjetnik je posameznik, ki je izredno pozoren in zato sposoben 
spoznati in izkoristiti priložnosti, ki so ostale neopažene. 

Mark Casson Podjetnik je posameznik, ki se specializira za sprejemanje 
tehtnih odločitev o usklajevanju redkih proizvodnih virov. 

Harvey Leibestein Podjetnik je povezovalec različnih trgov, ki zaokroži vire in 
zapolnjuje tržne razkorake. 

Theodore Schultz Podjetnik je posameznik, ki se odzove na spremembe v 
ekonomskih pogojih in z razporejanjem virov, s katerimi 
razpolaga, prispeva k odpravljanju neravnovesnega stanja. 

William Baumol Podjetnik je oseba, ki v odvisnosti od pravil igre v delavni 
družbi usmerja svoje podjetniške sposobnosti v produktivno, 
neproduktivno ali destruktivno podjetništvo. 

 
Vir: Žižek, 2000,str. 29 
 
 
Na osnovi različnih pogledov na podjetnika lahko le-tega opredelimo kot človeka, ki s 
svojimi sposobnostmi, znanjem in sredstvi išče in kombinira proizvodne dejavnike tako, da 
realizira donosne podjetniške priložnosti ter s tem prispeva k razvoju gospodarstva in 
družbe (Plut, Plut, 1995, str. 49). 
 



Po Špilaku (1999, str. 39) obstajata dva temeljna tipa podjetnikov – podjetniki vlagatelji 
kapitala v podjetniške priložnosti in podjetja ter poslovodje podjetij. 
 
Vlagatelji kapitala so podjetniki, ki v podjetja vlagajo samo kapital, ker pričakujejo, da 
bodo z njim zaslužili več denarja, kot znašajo donosi manj tveganih oblik naložb. So lahko 
upravljalci podjetja, torej pristni podjetniki, ali zgolj rentniki, ki tvegajo, upravljanje 
podjetij pa prepuščajo drugim. 
 
Poslovodje podjetij so podjetniki, ki v podjetja vlagajo samo svoje sposobnosti, znanje in 
delo. To so pretežno sposobni in delovni ljudje z veliko znanja, ki ga kontinuirano 
obnavljajo, poglabljajo in dopolnjujejo. So vodje sprememb, organizatorji procesov in 
skrbniki poslov podjetja. Lastniki vanj vloženega kapitala jim zaupajo, da bodo po svoji 
presoji umno in donosno vlagali v podjetniške priložnosti in poslovanje podjetja. Takim 
podjetnikom lahko rečemo preprosto tudi dobro plačani ustvarjalci dobička, ki v 
podjetniško tekmovanje vlagajo samega sebe in tako tvegajo le lastno perspektivo. 
Perspektiva bodočnosti pa je za večino ljudi več vredna kot kapital, s katerim razpolagajo v 
sedanjosti.  
 

2.1.3 Podjetniški proces 

 
Bistveni rezultat podjetnikovega delovanja je neka nova (dodana) vrednost. Da bi 
podjetnik ustvaril novo vrednost mora skozi podjetniški proces povezati vrsto sredstev in 
le-te oplemenititi z nečim, kar to kombinacijo sredstev pomembno razlikuje od drugih, da 
bi zanjo iztržil več kot je vložil. 
 
V podjetniškem procesu podjetnik ali podjetniška skupina poišče ali ustvari tržno 
priložnost, da bi uresničil svojo podjetniško idejo. V tem procesu posameznik ali skupina 
zbira vsa potrebna sredstva in jih medsebojno kombinira. Tako podjetniški proces 
sestavljajo trije elementi (Steblovnik et al., 2000, str. 16): 
 

• podjetnik ali podjetniška skupina, 
 

• podjetniška priložnost, 
 

• potrebna sredstva in ljudje. 
 
 
V tem procesu niso izključeni vplivi okolja, ki učinkujejo na vse tri gonilne sile 
podjetništva z različnih strani (glej sliko na naslednji strani). 
 
 



Slika 1:  Model podjetniškega procesa 
 

 
 
Vir: Pšeničny, 2000, str. 59 
 
  
Podjetnik ali podjetniška skupina pred začetkom posla preuči različne proizvodne posle ali 
storitve. Na osnovi zamisli – idej oblikuje vizijo o svojem podjetju (Steblovnik et al., 2000, 
str.17). Vizija je v prihodnost usmerjena predstava o mestu na trgu, ki ga hoče podjetnik 
zasesti s svojimi izdelki. Vizija vključuje tudi organizacijo, tip upravljanja in podobno, ki 
mu bodo uresničitev vizije omogočili. Posameznik ali skupina mora poznati trg in izdelati 
strategijo vstopa na trg. Pomemben je pravi trenutek za začetek posla. Ko je možnost 
največja, govorimo o oknu priložnosti. Le-tega prikazuje slika 2, na str. 8. 
 
Nov proizvod si pot do kupcev utira postopoma, saj se trg zanj oblikuje počasi. Ko je 
kupcev novega proizvoda toliko, da je prodaja donosna, se dejansko splača vstopiti na tak 
trg (na sliki točka A). Od točke A dalje je okno »odprto« - proizvod nudi vse boljše 
priložnosti za zaslužek. Sledi obdobje, ko različna podjetja vstopajo na trg, ki raste, in 
poskušajo dobiti kar največ bodočih kupcev (območje med točko A in B). Kupci so se na 
proizvod navadili in prodaja uspešno teče. Na tem območju še ni podjetij, ki bi 
onemogočala vstop novim. Trg počasi postane zrel, »okno na trgu se je zaprlo« (točka B). 
Na trgu ostanejo le še najmočnejši.  
 
Za uresničitev tržne priložnosti so potrebni viri: finančna sredstva, ljudje in poslovna 
 



Slika 2: Okno priložnosti na trgu za izbran proizvod ali storitev 
 

 
 
Vir: Steblovnik et al., 2000, str. 17 
 
 
sredstva (Steblovnik et al., 2000, str. 18). Podjetnik oziroma podjetniška skupina mora 
ugotoviti, katera sredstva so potrebna, kako jih učinkoviti upravljati in nadzorovati. Veliko 
je podjetnikov, ki vseh potrebnih virov nimajo, ali niso lastniki vseh sredstev. Zato je 
pomembna lastnost podjetnikov prav v tem, da zberejo sredstva za uresničitev svoje 
zamisli. Pritegniti znajo sredstva drugih ljudi ter poiskati zunanje strokovnjake, bankirje in 
pravnike. 
 
 

2.2 MALO PODJETJE 
 
Podjetje, kot osnovna celica gospodarjenja, je celota  medsebojno povezanih sestavin, ki  
omogočajo poslovni proces in bolj ali manj medsebojno vplivajo druga na drugo. Hkrati pa 
podjetje obravnavamo kot enoto, ki je obdana z okoljem, ki bolj ali manj vpliva nanjo; 
obravnavati jo je mogoče kot poslovni sistem (Belak et al., 1998, str. 36). 
 
Mala podjetja so tesno povezana s pojmom podjetništva. Podjetniki so namreč ustvarjalni 
posamezniki, ki vzpostavijo organizacijo za uresničitev določene podjetniške ideje. Torej 
ustanavljajo nova mala podjetja, ki pa v mnogih primerih lahko tudi zelo hitro zrastejo v 
ogromne organizacije z več tisoč zaposlenimi. Toda vsako še tako veliko podjetje je bilo 
nekoč malo in je predstavljalo realizacijo ideje podjetnika. 
 



Za opredelitev podjetja po velikostnih razredih se uporablja več meril: število zaposlenih, 
velikost prihodkov, vrsta dejavnosti in velikost prostorov. Splošno definicijo je podal 
Commitee for Economic Development. Malo podjetje je tisto, ki izpolnjuje vsaj dva izmed 
pogojev (Carson, 1990, str. 8): 
 

• poslovodstvo podjetja je neodvisno – ponavadi so poslovodje tudi lastniki; 
 

• kapital je v rokah malo lastnikov; 
 

• področje delovanja je lokalno, trg je lahko globalen; 
 

• relativna velikost podjetja glede na največja podjetja na določenem področju mora 
biti majhna. 

 
 
Rebernik pravi, da je po ameriški definiciji malo podjetje tisto, ki  (Rebernik, 1994, str. 
20): 
 

• nima prevladujočega položaja v panogi, kjer posluje, 
 

• nima več kot 500 zaposlenih in  
 

• je v neodvisni lasti in individualno vodeno. 
 
 
Kljub pravni urejenosti v praksi  težko zasledimo enotno pojmovanje o razdelitvi podjetij, 
ki bi jo uporabljali posamezniki ali organizacije. Reid npr. pravi, da statistične in 
ekonomske analize v bistvu ne morejo pokazati, kaj je tisto, kar naredi podjetje res malo. 
Zato predlaga uporabo več kriterijev hkrati, po katerih potem razvrstimo podjetja (Reid, 
1993, str. 85 – 112). 
 
V Sloveniji najdemo opredelitev malega podjetja v Zakonu o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št.30/93, 45/2001). Le-ta je v letu 2001 doživel precej sprememb. Med 
njimi so tudi novi kriteriji, ki delijo podjetja na mala, srednja in velika. Ti kriteriji so glede 
na prejšnje postavljeni do 4-krat višje pri letnem prometu in bilančni vsoti. Da lahko 
podjetje opredelimo kot malo mora po ZGD izpolnjevati vsaj dve od naslednjih meril: 
 

• povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50, 
 

• čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.000.000.000 
tolarjev, 



• vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 500.000.000 tolarjev. 
 
Po novih spremenjenih pravilih pri opredeljevanju velikosti podjetij smo se v Sloveniji 
precej približali opredelitvi v Evropski uniji. Le-ta v povezavi s podjetništvom manjših 
podjetij uporablja pojem SME (Small and Medium Enterprises). Podjetja, ki ustrezajo tej 
kategoriji pa so definirana kot srednja, mala in mikro podjetja. Merila so predstavljena v 
sledeči tabeli: 
 
 
Tabela 2: Srednja, mala in mikro podjetja v Evropski uniji  
 

Podjetje po velikosti Število zaposlenih Letni prihodki Bilančna vsota 

Srednje podjetje manj kot 250 do 40 milijonov evrov do 27 milijonov 
evrov 

Malo podjetje manj kot 50 do 7 milijonov evrov do 5 milijonov evrov 

Mikro podjetje manj kot 10 do 2 milijona evrov do 2 milijona evrov 

 
Vir: http://www.wirtschaftsblatt.at/ 
 
 
V novi razvrstitvi, ki je stopila v veljavo v letu 2005, je evropska komisija srednje velikim, 
malim in mikro podjetjem premaknila meje. Obseg prodaje, do katerega podjetje velja za 
malo, je zvišan s sedem na deset milijonov evrov, srednje velika podjetja pa lahko imajo 
prihodke do višine 50 milijonov evrov namesto prejšnjih 40 milijonov. Prav tako so 
zvišane meje bilančne vsote – pri srednjih podjetjih le-ta lahko znaša 43 milijonov evrov, 
pri malih pa 10 milijonov evrov. Opredelitev podjetja po velikostnem razredu ima lahko 
otipljive finančne posledice, saj so številni programi, ki jih financira Evropska unija 
dostopni le za mala in srednje velika podjetja. V prihodnje pa se pričakuje več programov 
predvsem za mikro podjetja (http//www.wirtschaftsblatt.at/unternehmer). 
 
 

2.3 ZNAČILNOSTI MALEGA PODJETJA 
 
Malo podjetje ima glede na ostala podjetja nekaj specifičnih značilnosti. Po Reberniku 
(1993, str. 16) med njih sodijo vodenje podjetja, kadri, organiziranost, prodaja, nabava 
blaga, proizvodnja, raziskave in razvoj ter financiranje: 
 

• Podjetnik ima običajno pomanjkljivo znanje o vodenju ter tehnično usmerjeno 
izobrazbo. Vodenje je patriarhalno, skupinske odločitve so redke. Velik pomen v 
podjetju imata improvizacija in intuicija. Pri vodenju manjka načrtovanje; zaradi 
preobremenjenosti prihaja do kopičenja funkcij ter posledično do delitve dela po 



sodelavcih. Z vidika vodenja podjetja je značilnost malih podjetij tudi to, da 
vodstvenega potenciala ni možno zamenjati. 

 

• V malih podjetjih je običajno malo zaposlenih, pogosto z visokim deležem 
nekvalificirane in priučene delovne sile, majhen pa je delež sodelavcev z visoko 
izobrazbo.  Kadri imajo v večini široko strokovno znanje. Velik del zaposlenih je 
zadovoljen s položajem ter delom, ki ga opravlja.  

 

• S stališča organiziranosti je malo podjetje na podjetnika naravnan linijski sistem, 
nad katerim ima pregled on sam oziroma majhno število vodilnih zaposlenih. Tako 
prihaja do kopičenja funkcij na podjetnika. Le redko se oblikujejo oddelki, 
informacijske poti so kratke ter neposredne. Omejeno je delegiranje odgovornosti, 
koordinacijski problemi so neznatni. Prav tako je majhna stopnja formalizacije, 
medtem ko je fleksibilnost visoka.  

 

• Kar se tiče nabave in materialnega gospodarjenja je izpostavljena šibka pozicija na 
nabavnem tržišču in pogosto nabavljanje po naročilu. V malih podjetjih je 
proizvodnja običajno delovno intenzivna z neznatno delitvijo dela, prevladujejo 
univerzalni stroji.  

 

• Na področju raziskav in razvoja so mala podjetja brez institucionaliziranega 
raziskovalno-razvojnega oddelka, raziskovanje in razvoj sta kratkoročno 
usmerjena. Razvijajo konkretne postopke in izdelke, temeljnih raziskav skoraj ni. 
Časovno obdobje od iznajdbe do gospodarske uporabe je relativno kratko. 

 

• Finančni viri malih podjetij so večinoma družinskega izvora. Možnosti financiranja 
so omejene. S strani države pridobivajo manjše neposredne podpore oziroma 
splošne podpore v krizi. 

 
 
Značilnost malih podjetij je, da je dinamika njihovega ustanavljanja in ukinitve zelo 
močna; v ZDA npr. manj kot polovica novih podjetij dočaka le pet ali še manj let (Glas, 
1995, str. 1.4.). Vendar pa so mala podjetja v ZDA v 20. stoletju prispevala preko 60 
pomembnih inovacij, med njimi tudi zelo znane proizvode (glej Tabelo 3 na str.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 3: Pomembnejše inovacije malih podjetij  
 

razpršilec aerosolov  tekoči trak obiralka bombaža 

žirokompas helikopter letalo 

bakelit gasilski aparat na peno umetna srčna zaklopka 

hidravlične zavore umetna koža plinski kromatograf 

toplotni senzorji superračunalniki osebni računalnik 

varnostna britvica patentna zadrga optični skener 

kontracepcijska tabletka vakuumska cev montažna gradnja hiš 

hitro zamrzovanje hrane mehke kontaktne leče trdi disk 

 
Vir: Glas, 1995, str. 1.6. 
 
 

2.4 POMEN PODJETNIŠTVA IN MALIH PODJETIJ ZA RAZVOJ 
GOSPODARSTVA 

 
Stopnja razvitosti podjetništva je pomemben element konkurenčnosti posameznega 
gospodarstva (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001 – 2006). Razvita 
gospodarstva običajno povezujemo s predstavo o velikih podjetjih, ki proizvajajo vsem 
znane proizvode. Toda dejanska struktura podjetij v gospodarstvu je precej drugačna od te 
predstave.   
 
 
Slika 3: Struktura podjetij in zaposlenih v Zahodni Evropi in v ZDA po velikosti 

 

 
 
Vir: Glas, 2001, str. 14 

 
 
Evropa je imela leta 1994 na spisku 500 največjih podjetij na svetu po obsegu prodaje 168 
podjetij. Toda med 7 milijoni podjetij, ki so poslovala v Zahodni Evropi, je velika večina 
malih podjetij z manj kot 10 zaposlenimi. V ZDA je slika podobna, saj je le 14.600 podjetij 



zaposlovalo več kot 500 delavcev. Tudi Japonsko gospodarstvo sloni na množici malih 
podjetij, dobaviteljev velikim, znanim korporacijam. Delež podjetij po velikosti in 
zaposlenosti prikazuje spodnja tabela. 
 
Tabela 4: Podjetja različnih velikosti po relativnem deležu v številu podjetij in v 
zaposlenosti  
 

Velikost Delež podjetij Zaposlenost (v %) 

0 50,9 9,7 

1-9 42,1 23,8 

10-49 6,0 19,1 

50-249 0,9 13,8 

 
 

 
EU 

250 in več 0,2 33,7 

0-9 78,8 11,8 

10-99 19,5 26,1 

100-499 1,4 14,6 

 
 

ZDA 

500 in več 0,3 47,5 

 
Vir: The Activities of the European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs),   
       2001, str. 14 
 
 
Pomen malih in srednjih podjetij v posameznih članicah EU je močno različen (Journal of 
the European Research, 2002, str. 1). Samozaposleni delavci in podjetja z do deset 
zaposlenimi so najbolj pogosti v Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Tam imajo manjša 
podjetja večji vpliv na gospodarstvo kot v severnejših državah, kjer prevladujejo večji 
delodajalci. Te razlike lahko pripišemo socialni, zgodovinski in kulturni diverzificiranosti 
področja EU.  
 
Šele osemdeseta leta 20. stoletja so prinesla podjetništvu ponovno tisto pozornost, ki si jo 
glede na svoj prispevek h gospodarskemu razvoju zasluži (Pšeničny et al., 2000, str. 32). 
Za to je veliki meri zaslužen ameriški ekonomist David Birch. Birch je opravil raziskavo o 
zaposlovanju v vseh ameriških podjetjih v obdobju od leta 1969 do 1979. Njegova 
raziskava je pokazala, da so v omenjenem obdobju kar 81% delovnih mest ustvarila 
podjetja s 100 ali manj zaposlenimi, torej mala podjetja. Na osnovi tega je zaključil, da je 
ta segment gospodarstva najpomembnejši generator gospodarske rasti. Nadaljnje raziskave 
so pomembno vlogo podjetništva le še potrjevale.  
 
Zagotovo so delovna mesta eden najbolj pričakovanih učinkov razvoja drobnega 
gospodarstva (Tajnikar, 2000, str. 14). Obenem pa razvoj malih in srednje velikih podjetij 
izboljšuje učinkovitost gospodarstev, saj po eni strani daje ustrezno fleksibilnost in 
zaokroženost, po drugi strani pa vodi do nastajanja podjetij, ki so po velikosti in z vidika 



ekonomike obsega konkurenčna svetovnim. Malo gospodarstvo je inovativno, daje večjo 
prilagodljivost, nove tehnologije in nove proizvode. Vodi tudi do hitrega razvoja 
sekundarnih interciarnih sektorjev, saj največ novih podjetij nastaja na področju finančnih 
in drugih poslovnih storitev ter v trgovini. 
S prehodom na tržno gospodarstvo je postalo podjetništvo pomemben dejavnik 
gospodarskega razvoja in rasti v Sloveniji (Antončič et al., 2002, str. 38). Z odpiranjem 
trga konkurenci stara gospodarska struktura, za katero sta bila značilna majhno število 
velikih podjetij, usmerjenih na notranji trg, in predimenzioniranost industrijskega sektorja, 
ni mogla obstati. V primerjavi z mednarodno konkurenco so imela ta podjetja previsoke 
stroške, bila so preokorna, kakovost ni ustrezala zahtevam trga. Konkurenčni pritisk je 
pripeljal do razpada velikih podjetij, do zmanjševanja zaposlenosti v teh podjetjih, 
opuščanja vrste proizvodenj, preusmerjanja na zunanje trge ter do nastajanja množice 
novih malih podjetij, ki so izkoriščala poslovne priložnosti v novih razmerah. Brez 
nastanka tega sektorja bi v odprtem gospodarstvu, ki je velika podjetja prisililo, da so 
racionalizirala zaposlitev, Slovenija danes imela zelo visoko brezposelnost. Spodnja tabela 
prikazuje delež malih podjetij med vsemi slovenskimi poslovnimi subjekti.  
 
 
Tabela 5: Poslovni subjekti v Sloveniji po velikosti in številu zaposlenih oseb 31.12.2002 
 

Velikost posl. subjektov glede na število zaposlenih Brez 

zaposlenih Majhni 

 

Srednji Veliki 

 Skupaj 

0 1-9 10-49 50-249 250-499 500+ 

št. 

poslovnih 

subjektov 

140711 58269 74148 5930 1955 239 170 

zaposleni 760270 - 157967 121872 190991 81885 207555 

 
Vir: www.stat.si  
 
 
Podjetniški razmah, ki se je doslej kazal predvsem v nastajanju in rasti malih podjetij, zdaj 
prehaja v fazo, ko bo nadaljnji razvoj odvisen predvsem od ustvarjanja proizvodenj z 
visoko dodano vrednostjo. To pa zahteva novo usmeritev podjetništva. Dosedanja 
pozitivna vloga podjetništva je bila predvsem v izkoriščanju poslovnih priložnosti v vrsti 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki jih v prejšnji gospodarski strukturi ni bilo, pri 
čemer so bile aktivnosti usmerjene na domači trg. Prihodnja rast bo odvisna predvsem od 
zmožnosti nastajanja manjšega števila hitro rastočih podjetij, ki jim bo uspelo razviti 
globalne tržne  niše z visoko dodano vrednostjo, manj pa od nastajanja novih malih 
podjetij, usmerjenih na domači trg (Antončič et al., 2002, str. 40). 
 



 

2.5 POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA V EVROPSKI UNIJI IN PRI 
NAS 

 
Načrten razvoj podjetništva je v evropskem gospodarskem sistemu dobil centralno mesto 
šele v zadnjih desetih letih. Vzrok lahko najdemo v dejstvu, da je Evropa ugotovila, da 
brez razvitega podjetništva ne bo mogla konkurirati ZDA in azijskim državam. Evropska 
unija je v letu 1999 natančneje opredelila svoj odnos do podjetništva. Ključna sprememba 
v gledanju EU na podjetništvo je, da se podjetništvo ne nanaša več samo na sektor malih in 
srednjih podjetij ter obrti, ampak je pojmovano precej širše. Bistvo te nove politike je 
pospeševati podjetništvo v vseh oblikah z vzpostavljanjem regulative in programov, ki 
pospešujejo podjetništvo na vseh ravneh in vseh oblikah (Vahčič, 2000, str. 49). 
 
Evropska unija namenja denarno podporo malim in srednjim podjetjem v različnih oblikah, 
na primer kot subvencija, posojilo ali v nekaterih oblikah kot jamstvo. Podjetja lahko 
podporo prejmejo neposredno ali posredno prek strukturnih skladov, katerih upravljanje 
poteka na nacionalni ravni. Poleg finančne pomoči mala in srednja podjetja prejemajo 
poslovno podporo tudi prek različnih programov in storitev.  Programi pomoči so 
razdeljeni v štiri skupine (www.evropska unija.si): 
 

• Neposredna denarna podpora malim in srednjim podjetjem  
 
Financiranje je usmerjeno na vsebinsko določena področja s posebnimi cilji. Podjetja 
morajo načeloma izpolnjevati naslednji pogoj: da je njihov projekt trajnostno naravnan, 
prispeva k dodani vrednosti in presega nacionalne okvire. Pri tej obliki pomoči gre za 
subvencije, ki večinoma krijejo 50 odstotkov stroškov pomoči. 
 

• Strukturni skladi 
 
Evropski regionalni razvojni skladi so glavni vir pomoči za mala in srednja podjetja. 
Podpora je na voljo prek različnih vsebinskih programov in lokalnih pobud, ki se izvajajo v 
regijah. Za financiranje svojih projektov upravičenci prejmejo neposredno pomoč. Pri tej 
obliki sta ključnega pomena država in regija, saj se na tej ravni upravljajo programi 
strukturne pomoči in izbirajo projekti. 
 

• Finančni instrumenti 
 
Tu ne gre za neposredno podporo, ampak so sredstva dostopna prek nacionalnih finančnih 
posrednikov. Evropska komisija v okviru večletnega programa za obdobje 2001-2005 
zagotavlja več kot 320 milijonov evrov. Ta finančna sredstva upravlja evropski 
investicijski sklad. 
 



• Preostale oblike pomoči 
 
Večinoma ne zagotavljajo finančne podpore in so dostopne predvsem na področju 
internacionalizacije. 
 
Po letnem prometu in po številu zaposlenih slovenska mala in srednja podjetja ne dosegajo 
mejnih vrednosti Evropske unije, zato se s prevzemanjem evropskega pravnega reda to 
neskladje odpravlja. Definicija malega in srednjega podjetja je pomembna, saj pomeni 
glavno referenco za skupne programe, politiko in zakonodajo na tem področju (Potočnik et 
al., 2003, str. 79). 
 
V okviru politike pospeševanja podjetništva je slovenska država sprejela program ukrepov 
za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti (Povzetek programa ukrepov za 
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006). Cilji programa so 
usmerjeni v ustvarjanje stimulativnega okolja za podjetništvo in inovativnost ter 
spodbujanje vlaganj v temeljne dejavnike za povečanje konkurenčnosti podjetij. Ukrepi 
pospeševanja podjetništva poudarjajo ustvarjanje sistemskih pogojev in zagotavljanje 
spodbud za razvoj poslovne kulture in družbenih norm, ki bodo stimulirale inovativnost, 
vlaganje v znanje in tehnološki razvoj. 
 
Aktivnosti programa so prednostno usmerjene v krepitev podporne mreže LPC (lokalni 
podjetniški centri) in RPC (regionalni podjetniški centri). Le-ti delujejo kot 
decentralizirana institucionalizirana podpora podjetništva ter izvajajo aktivnosti promocije 
podjetništva na lokalni ravni (www.mg-rs.si). Na državni ravni vzpodbuja učinkovito 
podporno okolje za hitrejši razvoj podjetništva Pospeševalni center za malo gospodarstvo  
(www.pcmg.si), ki je v letošnjem letu postal del Japti (Javna agencija za podjetništvo in 
tuje investicije). Finančna sredstva se zagotavlja prek Javnega sklada RS za podjetništvo. 
Sklad je nastal iz Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 
112/2004). Sredstva se dodeljujejo v obliki (www.jsmg-sklad.si): 
 

• ugodnih kreditov za mala in srednje velika podjetja, posredno prek bank, 
 

• neposrednih kreditov za mlada podjetja – začetnike, 
 

• garancij za investicijske kredite, najete pri bankah v Sloveniji, 
 

• neposrednih kreditov pod izredno ugodnimi pogoji. 
 
 
 
 



3 TRŽENJE IN TRŽENJSKI SPLET 
 
 

3.1 OPREDELITEV TRŽENJA 
 
Podjetje deluje v določenem družbenem in ekonomskem okolju. Pri tem je izpostavljeno 
delovanju številnih dejavnikov v samem podjetju in dejavnikov okolja, na katere ne more 
vselej vplivati oziroma je vpliv na posamezne dejavnike omejen.  
 
Notranje dejavnike, ki vplivajo na prodajo podjetja in so obenem instrument podjetja pri 
prilagajanju razmeram na trgu, imenujemo instrumenti trženja (Starman, Hribar, 1994, str. 
11). Podjetje ima možnost, da z njihovo pravilno razporeditvijo in kombinacijo aktivno 
vpliva na izboljšanje svoje prodajne situacije.  
 
Temeljna opredelitev in izhodišče delovanja podjetij je ustvarjanje zadovoljnih kupcev. 
Zato sta za podjetje bistveni dve poslovni funkciji: trženje in inovativnost. Trženje je tako 
pomembno, da ni dovolj, če ima podjetje odlične prodajalce, ki jim zaupa prodajne 
aktivnosti. Trženje je mnogo širše kot prodajanje, saj se v njem odraža celotno delovanje 
podjetja z doseženim poslovnim rezultatom (Potočnik, 2005, str. 20).  

 
Po definiciji Ameriške trženjske zveze (American Marketing Association) je trženje proces 
načrtovanja in izvajanja zasnove, promocije in distribucije idej, dobrin in storitev, z 
namenom ustvarjanja izmenjave, ki zadovolji posameznikove in organizacijske cilje 
(www.sba.gov). 
 
Trženje se je razvilo kot odgovor na spremembo tržišča proizvajalcev v tržišče kupcev. Za 
tržišče proizvajalcev je značilno, da ima odločujoč pomen na trgu ponudnik. Vendar si 
samosvoje odločitve ponudnik privošči le na monopolnih trgih oz. dokler je ponudba 
manjša od povpraševanja. Ko pa ponudba preraste povpraševanje, tržišče proizvajalcev 
postane tržišče kupcev. Zanj je značilno, da je povpraševanje tisto, ki mu je vredno 
posvečati več pozornosti, zato tudi slogan »kupec je kralj«. Kupec je ta naziv pridobil s 
svojo zahtevnostjo pri izbiri blaga na trgu med milijoni blagovnih znamk. Ostroumnost pri 
nakupnih odločitvah si z naraščanjem prihodkov in konkurence med ponudniki lahko tudi 
privošči (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 8). 
 
Pod pojmom trženje si najbolj posplošeno predstavljamo vse poslovne dejavnosti v 
podjetjih, ki so povezane s potjo izdelkov in storitev od prodajalcev do porabnikov. Te 
dejavnosti so predvsem kupovanje, skladiščenje, prodajanje, pa tudi reklama in 
informiranje kupcev. Podrobneje področja trženja obsegajo (Potočnik, 2005, str. 20): 
 

• raziskovanje trga, ki naj zagotovi podatke o stanju trga in tržni dogajanjih; 
 



• tržno načrtovanje, s pomočjo katerega si zamišljamo, kako bomo na trgu delovali; 
 

• pripravo trženjskih akcij, s katerimi nameravamo vplivati na porabnike; 
 

• izvajanje trženjskih akcij, med katerimi je pomembno zlasti razvijanje novih 
izdelkov, oblikovanje prodajnih cen, razvijanje poti in načinov prodaje ter 
oglaševanje; 

 

• spremljanje učinkovitosti izvajanja trženjskih akcij; 
 

• neposredno prodajanje; 
 

• nadzor nad vsemi navedenimi področji trženja. 
 
 
To pomeni, da trženje ni samo kupovanje in prodajanje, ampak vsebuje številne druge 
dejavnosti, ki omogočajo, da do prodaje sploh pride. Te dejavnosti postajajo vse  
pomembnejše, če pa so dobro pripravljene, je prodaja samo njihova logična posledica. 
 
Cilj trženja pa ni zgolj prodaja izdelka podjetja, temveč dolgoročno pridobivanje zvestih in 
zadovoljnih kupcev ob dvigu kvalitete življenja (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 16). Žal 
klasična praksa trženja še vedno goji umetnost pridobivanja novih kupcev. Govori o 
ustvarjanju poslov in ne odnosov. Vendar pridobiti novega kupca stane veliko več kot 
zadržati starega. Raziskave kažejo, da lahko podjetja povečajo dobiček od 25% do 85% le 
s 5% zmanjšanjem osipa kupcev. Trženje naj zato temelji na odnosih – partnerstvu 
(relationship marketing), ker le tako ustvari visoko stopnjo kupčevega zadovoljstva. Dober 
tržnik mora vedeti, da le zelo zadovoljni kupci ne bodo zamenjali blagovne znamke, zato 
se pri partnerstvu trudijo za klienta, ki ima svoje ime, je postrežen individualno in mu 
streže njemu na kožo pisan prodajalec.  
 
Seveda ni namen obdržati vseh kupcev. Ohraniti je potrebno le donosne kupce. To so 
kupci, ki prinesejo donos, ki je večji, kot so stroški podjetja ob pridobitvi, prodaji in 
postrežbi temu kupcu. Poudarek je na toku donosov in stroškov v celotnem obdobju 
kupčeve zvestobe in ne samo na dobičku posameznega nakupa (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 
16). 
 
 

3.2 TRŽENJSKI KONCEPT POSLOVANJA 
 
Trženjski koncept poslovanja pogosto opredeljujejo kot poslovno filozofijo, ki temelji na 
predpostavki, da lahko podjetje zadovolji potrebe kupcev s pomočjo usklajenih dejavnosti, 
ki mu hkrati omogočajo, da doseže svoje cilje (Potočnik, 2005, str. 30). Da bi bil trženjski 



koncept učinkovit in uspešen, ga morajo sprejeti vsi zaposleni v podjetju, in ne le tisti, ki 
izvajajo trženjske aktivnosti. Na vseh organizacijskih ravneh in v vseh oddelkih podjetja se 
morajo zaposleni zavedati, da prispevajo k zadovoljitvi svojih strank. Zato mora podjetje 
sprejeti trženjski koncept že pri razvoju izdelkov, v nabavi, v proizvodnji, pri financiranju, 
pri pridobivanju strokovno usposobljenih sodelavcev predvsem za prodajo, ki je najtežja 
faza poslovanja podjetja. 
 
Trženjski koncept zahteva, da v vsebini delovanja prevlada trženjska usmeritev, in sicer 
(Potočnik, 2005, str. 32): 
 

• nabavljanje naj se uveljavi kot pomembna tržna funkcija v razmerju do 
dobaviteljev, ne pa le kot nakupovanje (nabavno trženje); 

 

• proizvodnja mora sprejemati tržno usmeritev in proizvajati izdelke, ki bodo 
zadovoljevali želje in potrebe porabnikov; 

 

• prodajanje je najpomembnejši del trženja, ki naj s svojimi aktivnostmi zagotavlja 
uspešno prodajo; 

 

• finančna funkcija naj z zagotavljanjem potrebnih denarnih sredstev omogoči 
izvajanje trženjskih aktivnosti; 

 

• kadrovska funkcija mora pridobiti primerne strokovne sodelavce, ki bodo znali 
tržno usmeritev uveljaviti tudi v praksi. 

 
 
Razvijanje trženjske usmeritve je dolgoročni proces, katerega je potrebno smatrati kot 
obliko investicije. V veliki meri je to investicija v spreminjanje organizacijske kulture, tako 
da postanejo splošne vrednote povezane z zadovoljstvom porabnikov. Da bi povečali 
stopnjo tržne orientiranosti, je potrebno podvzeti sledeče korake (Baker, 1998, str. 49): 
 

• zagotoviti podporo vrhnjega managementa; 
 

• določiti poslanstvo v povezavi s tržno orientiranostjo ter oblikovati načrt 
potrebnih virov; 

 

• kot del načrta je potrebno določiti delovno skupino, ki vključuje vodje z različnih 
področij v podjetju; ta skupina ima različne naloge (identifikacija sedanje 
usmeritve podjetja, analiza potrebnih sprememb, svetovanje na strukturnih 
spremembah v okviru podjetja...); 

 



• nenehno spremljati tržni uspeh. 
 
 

3.3 PROCES TRŽENJA 
 
Trženjski delavci uresničujejo svojo vlogo v podjetju v okviru procesa trženja, katerega 
temeljne stopnje prikazuje spodnja slika.  
 
Slika 4: Proces trženja 
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Vir: Rojšek, Starman, 1993a, str. 6 
 
 
Podjetje najprej skrbno preuči potrošnike in druge dejavnike v okolju, pri čemer išče 
priložnosti, ki jih je vredno izkoristiti, in nevarnosti, ki se jim je treba izogibati. Potrošniki 
so torej v središču procesa trženja. Podjetje razdeli celoten trg na manjše segmente, izbere 
med njimi najbolj obetavne, na katere bo ciljalo, nato pa oblikuje takšen trženjski splet, s 
katerim bo zadovoljilo ciljne trge; trženjski splet sestavljajo sestavine, ki so pod kontrolo 
podjetja. Da bi podjetje zasnovalo kar najboljši trženjski splet in ga tudi uresničilo ter si 
tako zagotovilo trden konkurenčni položaj na izbranih ciljnih trgih, ne sme pozabiti na štiri 
temeljne sestavine vodenja trženja: analiza, planiranje, organizacija in izvajanje ter 
 

Analiza tržnih priložnosti 
- Trženjsko raziskovanje in informacijski sistem 
- Trgi široke potrošnje 
- Medorganizacijski trgi 

 

Izbor ciljnih trgov 
- Ocena velikosti trga 
- Segmentacija trga, izbor ciljnih trgov in pozicioniranje 
 

Oblikovanje trženjskega spleta 
- Izdelek/Storitev 
- Prodajne cene 
- Prodajne poti 
- Tržno komuniciranje 

Vodenje trženjskih aktivnosti 
- Analiza, planiranje, organizacija, izvajanje in kontrola trženja 
 



kontrola. Podjetje z njimi spremlja in se prilagaja dejavnikom v trženjskem okolju (Rojšek, 
Starman, 1993a, str. 7). 
 

3.4 TRŽENJSKI SPLET 
 
Podjetje se mora odločiti, kako bo razdelilo celotni trženjski proračun med različne 
instrumente trženjskega spleta. Trženjski splet je niz trženjskih instrumentov, ki jih 
podjetje uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu. Obstaja na ducate 
instrumentov trženjskega spleta. Klasificirani so na štiri prvine (4P): 
 

• izdelek (product), 
 

• prodajne cene (price), 
 

• prodajne poti (place), 
  

• tržno komuniciranje (promotion). 
 
4P-ji predstavljajo prodajalčev vidik trženjskih instrumentov, s katerim vpliva na kupce. Z 
vidika kupca je vsak trženjski instrument namenjen posredovanju koristi kupcem. Tako 4P-
ji ustrezajo 4C-jem (customer needs and wants, cost to the customer, convenience, 
communication). Vedno se v menjavi soočita dva trženjska spleta, ki morata v procesu 
prilagajanja najti skupni jezik, če hočeta doseči menjavo. Uspela bodo tista podjetja, ki 
bodo cenovno in prostorsko ugodnejše zadovoljila potrebe kupcev ter z njimi učinkovito 
komunicirala (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 32). 
 
Osnovni instrument trženjskega spleta je izdelek, ki predstavlja oprijemljivo ponudbo 
izdelka na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, opremljanjem z blagovno 
znamko in embaliranjem. Pri izdelkih vsakdanje rabe igra embalaža tako pomembno 
vlogo, da se pogosto pojavi kot peti instrument trženja ali peti P – packaging. Drugi 
instrument spleta je prodajna cena oziroma količina denarja, ki jo mora kupec plačati za 
izdelek. Višina prodajne cene, prodajni in kreditni pogoji, način diferenciranja cen so 
vprašanja, na katera mora odgovoriti vsak tržnik. Prodajne poti, kot naslednji instrument 
trženjskega spleta, predstavljajo različne dejavnosti, ki se jih loti podjetje, da bi izdelek 
postal dostopnejši za ciljne porabnike. Podjetje mora poiskati, pridobiti in povezati različne 
posrednike in trženjske pospeševalce zato, da bi bili njegovi izdelki in storitve učinkovito 
dostavljeni ciljnemu trgu. Poznati mora različne trgovce na drobno in na debelo ter 
podjetja, ki se ukvarjajo s fizično distribucijo, in njihove odločitve. Tržno komuniciranje, 
četrti instrument trženjskega spleta, so različne dejavnosti, s katerimi podjetje obvešča o 
izdelkih in jih promovira na ciljnih trgih. Vzpostaviti mora programe sporočanja in tržnega 
komuniciranja, ki so sestavljeni iz oglaševanja, neposrednega trženja, pospeševanja 
prodaje in odnosov z javnostmi.  



 
Podjetje mora oblikovati trženjski splet tako, da bo čimbolj prilagojen zahtevam ciljnega 
trga (Potočnik, 2005, str. 53). Z zbiranjem informacij si podjetje ustvari podlago za 
oblikovanje takšnega trženjskega spleta, ki bo zadovoljil odjemalce. Med informacijami so 
najpomembnejši demografski podatki, kot so starost kupcev, spol, dohodek, preference 
glede značilnosti in oblikovanja izdelkov, odnos do cene in oglaševanja ipd. Oblikovanje 
učinkovitega trženjskega spleta je kritično za uspeh podjetja.  
 
Trženjski splet mora biti izoblikovan za vsak tržni segment posebej, saj so potrebe kupcev 
različnih tržnih segmentov različne (Dibb, Somkin, 1996, str. 135). Trženjski splet mora 
izenačevati oziroma presegati konkurenčne poteze, poudarjati moč oziroma konkurenčno 
prednost podjetja in dosegati želeno pozicioniranje izdelka na trgu. 
 
Različni elementi ali deli aktivnosti, ki sestavljajo kategorije trženjskega spleta, so med 
seboj povezani ali odvisni. Na primer, boljša kot je prodaja, manj je potrebno vlagati v 
oglaševanje. Blagovna znamka, ki uživa visok ugled med primerljivimi izdelki, bo imela 
daljši življenjski cikel kot primerljiv, vendar neznan izdelek (Morden, 1993, str. 117). 
 
Za izbiro trženjskega spleta je veliko možnosti. Predstavimo ga lahko s tremi podspleti, ki 
jih prikazuje spodnja slika. 
 
Slika 5: Trije podspleti trženjskega spleta 
 

 
Vir: Sfiligoj, 1993, str.19 



Vseh spremenljivk trženjskega spleta ni mogoče prilagajati na kratek rok. Ponavadi lahko 
podjetje na kratek rok spreminja svoje cene, število prodajnega osebja in stroške 
oglaševanja. Na dolgi rok lahko razvije nove izdelke in spreminja svoje prodajne poti. 
Tako podjetje v kratkoročnih razdobjih naredi manj sprememb, kot jih ponuja število 
možnih spremenljivk trženjskega spleta. 
 
V zadnjem času se pojavljajo kritike »4P« modela. Izhajajo predvsem iz 
medorganizacijskih trgov in trgov storitev. Ta trga imata visoko stopnjo kompleksnosti 
izdelkov in nakupnega procesa, ki vodi v precejšnjo stopnjo odvisnosti med kupci in 
prodajalci. Zato je negovanje odnosov pomembnejše kot manipuliranje trga s pomočjo 
tradicionalnega trženjskega spleta. Kritika modela »4P« pravi, da so v njem osebni odnosi 
redko omenjeni, pa še to samo v smislu prodajalec – končni kupec. Pri graditvi 
poglobljenih odnosov s kupci imajo najpomembnejšo vlogo zaposleni. Zato je pomembno 
opazovati zaposlene in spremljati njihovo delo (Rafiq, Pervaiz, 1995, str. 4-15). 
 
Delovanje trga z razvojem tehnologije vedno bolj krojijo končni kupci in ne več ponudniki 
izdelkov ali storitev. Ti sicer lahko nadzorujejo posamezne elemente trženjskega spleta, ne 
pa več celotnega delovanja tržnega sistema (Schultz, 2001, str. 7). Ker sistem sestavljajo 
proizvajalci, kupci in zaposleni, je le-te potrebno koordinirati in povezati, da bo uspeh 
dosežen. In ti trije elementi naj bi predstavljali posodobljeni trženjski splet.  
 

3.4.1 Izdelek 
 
Osnovni instrument trženjskega spleta je izdelek, ki predstavlja oprijemljivo ponudbo 
izdelka na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, opremljanjem z blagovno 
znamko in embaliranjem izdelka. V sodobni trženjski literaturi najdemo  široko opredelitev 
izdelka: izdelki so lahko fizični, v obliki storitev, krajev, idej, organizacij in celo oseb; 
skratka, to je tisto, kar lahko ena stran ponudi drugi v menjavo. Smiselno je pojmovanje, ki 
vključuje tri ravni izdelka (Rojšek, Starman,1993a, str. 24: 
 

• jedro izdelka, ki pomeni osnovno korist za potrošnika; 
 

• otipljivi izdelek, ki pomeni pretvorbo koristi v dejanski izdelek – to so njegove 
lastnosti, ime, kakovost, design, embalaža; 

 

• dodani (razširjeni) izdelek, ki pomeni dostavo in plačilne pogoje, garancijo, 
montažo in ponakupne storitve.  

 
Vidimo, da za potrošnika ni pomembno razlikovanje med izdelkom in storitvijo, ampak 
celota koristi, ki jo je pridobil z nakupom nekega predmeta menjave – slednji pa je skoraj 
vedno zmes snovnih in nesnovnih sestavin. 



Tržnik mora natančno obdelati koristi, ki jih izdelek nudi potrošniku. Na tej osnovi 
razvrščamo koristi izdelka v pet stopenj (Dovžan, 1996, str. 79): 
 

• Osnovna korist: predstavlja temeljno storitev ali korist, ki jo pričakuje potrošnik ob 
nakupu izdelka. V primeru prenočišča v hotelu gost kupuje »počitek in spanje«. V 
primeru svedrov nabavni referent kupuje »vrtine«. Tržniki morajo sebe smatrati za 
dobavitelje koristi. 

 

• Generični izdelek: pomeni osnovno verzijo izdelka, ki jo prinaša osnovna korist. 
Hotelska soba, kot generični izdelek, omogoča gostu izvedbo osnovne koristi: 
počitka in spanja. 

 

• Pričakovani izdelek: obsega sveženj sestavin in posebnosti, ki jih kupec ob nakupu 
izdelka samoumevno pričakuje. Hotelski gost si tako želi čisto posteljo, stranišče in 
kopalnico s toaletnim milom in brisačami, telefon in primerno tišino. 

 

• Razširjeni izdelek: vključuje dodatne koristi in storitve, na osnovi katerih se 
razlikuje ponudba podjetja od konkurence. V opisanem primeru prenočišča v hotelu 
so to TV sprejemnik, sveže cvetje, hitra prijava in odjava, itd. 

 

• Potencialni izdelek: predstavlja še vse dodatne možne koristi, ki bi jih izdelek lahko 
ponudil kupcu v prihodnosti. S takšnimi prijemi iščejo ponudniki načine in poti za 
zadovoljevanje svojih strank in razlikovanje svoje ponudbe (savna, bazen, 
rekreacijski prostor itd.). 

 
 
Vsak izdelek je povezan z drugimi izdelki. Nekateri pokrivajo osnovne potrebe, drugi pa 
so namenjeni zadovoljevanje specifičnih potreb strank. Nekateri so med seboj povezani v 
družino izdelkov (npr. izdelki za osebno higieno). V taki družini je lahko več skupin 
izdelkov, na primer kozmetični izdelki, še manjša skupina izdelkov pa bi bila rdečila za 
ustnice. Ti izdelki so včasih povezani v sistem izdelkov. Značilnost sistema je, da povezuje 
med seboj kompatibilne izdelke (Vidic, 2002, str. 163). Izdelčni splet pa vključuje več 
skupin izdelkov, v vsaki skupini je po več izdelkov in več različic izdelka. Njihova 
medsebojna sestava mora predstavljati kompleksno ponudbo zadovoljevanja kupčevih 
potreb in maksimiziranje dobička.  
 
Običajno pod pojmom asortiment razumemo raznovrstnost izdelkov in storitev, ki jih 
proizvajamo in ponujamo na trgu (Devetak, 1995, str. 74). Na področju asortimenta 
razlikujemo: globino, širino in konsistentnost. Globina asortimenta pomeni povprečno 
število izdelkov, ki jih podjetje ponuja v okviru vsake skupine ali vrste izdelkov. Širina 
asortimenta predstavlja različnost vrst, ki so v proizvodnem programu podjetja. Pod 



pojmom konsistentnost pa si predstavljamo stopnjo medsebojne povezanosti različnih 
vidikov asortimenta s stališča končne potrošnje, proizvodnih dejavnikov in prodajnih poti. 
 
Odraz konkurenčne dinamike izdelka je življenjski cikel izdelka (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 
73). Na tržišču se dnevno pojavljajo novi izdelki, zato je normalno, da se stari izdelki 
izločijo. Življenjska doba večine izdelkov je krajša, kot je bila v preteklosti. To je 
posledica hitrega razvoja tržnega gospodarstva in konkurence med podjetji. Življenjski 
cikel večine podjetij ima obliko črke S in ga delimo na štiri stopnje: uvajanje, rast, zrelost 
in upadanje (glej sliko 6 na naslednji strani). 
 
Uvajanje novega izdelka je začetna faza, ko se izdelek prvič pojavi na trgu. Začetne 
proizvodne in prodajne serije so majhne, proizvodni in drugi stroški na enoto izdelka pa 
veliki. Cene izdelka so običajno visoke, konkurentov je malo. Neuspeli izdelki že na 
začetku zaključijo svojo pot. Strategija, ki naj bi ji podjetje v tej fazi sledilo, je ustvariti 
zavedanje o izdelku in pripravljenost za prvi nakup.  
 
V fazi rasti pripravljenost za nakup sčasoma narašča. Vedno več potrošnikov izdelek 
kupuje in vedno več je takšnih, ki se odločijo za ponovni nakup. Nov izdelek začne 
prinašati dobiček, ker se znižajo proizvodni in drugi stroški. Pojavi se konkurenca in prve 
imitacije izdelka. Strategija podjetja v tej fazi je maksimizacija tržnega deleža – od 
bogatitve izdelka z novimi značilnostmi, pridobivanja novih tržnih segmentov in prodajnih 
kanalov. Oglaševanje bolj usmerja k ponovnemu nakupu. S pravočasnim znižanjem cen je 
moč pridobiti sloj cenovno občutljivih kupcev. 
 
O zrelosti govorimo, ko trg dozori. Na njem se pojavlja vedno več ponudnikov, ki se borijo 
za svoje tržne deleže. Krepi se cenovna konkurenca. Dobiček doseže maksimum, od tu 
naprej se le še zmanjšuje, saj postopno prihaja do zasičenosti trga s tem izdelkom. 
Strategija v tej fazi naj bi bila maksimizacija dobička ob hkratnem ohranjanju tržnega 
deleža, ob tem pa še povečanje števila kupcev in količine porabe izdelka na kupca, 
spreminjanje izdelka (novi modeli) ter spreminjanje ostalih elementov trženjskega spleta. 
 
V fazi upadanja se trg postopoma krči bodisi zaradi širjenja ponudbe nadomestnih izdelkov 
bodisi zaradi spreminjanja mode. Pojavi se izguba in izstopne ovire, ki jih predstavlja 
obstoječa tehnologija. Nekatera podjetja se umaknejo, odločijo se za strategijo eliminacije, 
druga, ki preživijo, se odločijo za strategijo kontinuitete (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 74). 
 
 
 
 
 
 
 



Slika 6: Življenjski cikel izdelka 
 

 
 
    Vir: Habjanič, Ušaj, 2000, str. 73 
 
 
Kljub prikazanemu gibanju življenjskega cikla izdelka poskušajo podjetja najti načine, da 
bi »življenje« svojih izdelkov podaljšala. Razlog za to so visoki razvojni stroški novih 
izdelkov in investicijska vlaganja, ki so ob vse krajšem življenjskem ciklu čedalje bolj 
tvegana. Podaljševanje življenjskega cikla je mogoče doseči (Potočnik, 2005, str. 198): 
 

• s pospeševanjem prodaje in ponovnim pozicioniranjem ponudbe, 
 

• z razvijanjem nove uporabnosti izdelka,  
 

• z razširjanjem prodaje na nove trge in pridobivanjem novih kupcev, 
 

• z novimi različicami izdelka in izboljšanjem osnovnega izdelka. 
 
Na stopnji zrelosti izdelki postopoma izgubljajo značilne različnosti. Zato morajo podjetja 
za te izdelke razviti nove promocijske in distribucijske aktivnosti, najpogosteje 
spremenjeno oglaševanje, novo embaliranje ali vzpodbude tržnim posrednikom, predvsem 
pa modificirati izdelke. Modificiranje izdelka je uspešno, če so izpolnjeni trije pogoji: 
modificiranje mora biti izvedljivo, obstoječi kupci morajo zaznati, da je podjetje 
modificiralo izdelek in modificiran izdelek mora bolje zadovoljiti potrebe kupcev. Poleg 
modificiranja izdelka podjetja pogosto spreminjajo tudi cene. S cenovno diferenciacijo 
pridobivajo nove kupce in vstopajo na nove tržne segmente (Potočnik, 2005, str. 199). 



Novi izdelki so življenjskega pomena za rast in preživetje podjetja. Zlasti spremembe v 
okusih, tehnologiji in konkurenci ne dopuščajo podjetju, da bi se oklepalo le obstoječih 
izdelkov. Novost lahko razlagamo v več pomenih (Rojšek, Starman, 1993a, str. 29): 
 

• nov izdelek v svetovnem merilu: gre za prvi izdelek te vrste, ki ustvari popolnoma 
nov trg – ta zvrst novih izdelkov se razmeroma najredkeje pojavlja; 

 

• nov izdelek v proizvodnem asortimentu podjetja – izdelek sicer ni nov za trg, 
vendar je nov za podjetje, ki z njim prvič vstopa na nek trg; 

 

• izdelek razširi obstoječo skupino izdelkov v proizvodnem asortimentu: za razliko 
od prejšnje točke gre v tem primeru za izdelek, ki je nekoliko manj nov za podjetje, 
ker pomeni dodatek k dosedanji skupini izdelkov – ni nujno, da je nov tudi za trg; 

 

• izdelek pomeni izboljšavo v primerjavi s sedanjim izdelkom, ki ga proizvaja 
podjetje – torej ga v bistvu nadomesti. Izboljšave so možne s spremembami v 
kakovosti, funkcionalnosti, slogu, oblikah, barvah in embalaži; 

 

• ponovna opredelitev konkurenčnega položaja izdelka na trgu: gre za nova področja 
uporabe dosedanjega izdelka, kar običajno pomeni, da s starim izdelkom ciljamo na 
nov tržni segment; 

 

• zniževanje stroškov v zvezi z obstoječim izdelkom: izdelek z zelo podobnimi 
značilnostmi in koristmi za kupca, vendar ob nižjih stroških na enoto, nadomesti 
obstoječi izdelek v proizvodnem asortimentu. V tem primeru gre za najmanj »nov« 
izdelek od vseh navedenih zvrsti novih izdelkov  (Rojšek, Starman, 1993a, str. 30). 

 

3.4.2 Cena  

 
Cena je denarni izraz izdelka ali storitve (Devetak, 2000b, str. 32). Med vsemi 
spremenljivkami spleta je cena najbolj prilagodljiva (Potočnik, 2005, str. 223). Podjetja 
lahko prilagodijo cene mnogo lažje in hitreje kot modificirajo izdelek, spremenijo program 
oglaševanja ali preuredijo svoj distribucijski sistem. Prav zato je cena spremenljivka, s 
katero lahko podjetje takoj odgovori na aktivnosti konkurentov ali spremenjeno 
povpraševanje. Največja pomanjkljivost je seveda ta, da lahko tudi konkurenti prav tako 
hitro prilagodijo svoje cene.  
 
Cena proizvoda ali storitve je znesek, ki se zahteva na trgu za neko stvar. Cena opredeljuje 
konkurenčno pozicijo in tržni delež podjetja, zato je izrednega pomena (Stanton, 1984, str. 
252).  
 



Na oblikovanje cen vplivajo (Starman, Hribar, 1994, str. 13): 
 

• ponudba in povpraševanje na trgu, 
 

• stroški proizvodnje, 
 

• prodajne cene konkurentov in vrsta konkurence, 
 

• drugi trženjski instrumenti, 
 

• izbrana tržna strategija, 
 

• uradni predpisi. 
 
 
Pri oblikovanju cene naj bi podjetje sledilo šestim korakom: 
 

1. Izbor cenovnih ciljev 
 
S cenovnimi cilji podjetje določi, kaj želi doseči z oblikovanjem cene (Potočnik, 2005, 
str. 224). Cenovni cilji morajo biti merljivi, tako da jih podjetje lahko ovrednoti. 
Praviloma podjetje razvije tri glavne cenovne cilje: ohranitev sedanjega stanja, 
povečanje prodaje ali tržnega deleža in povečanje dobička.  
 
Številna podjetja so zadovoljna s sedanjim tržnim deležem in prodajo. Za ohranitev 
sedanjega stanja podjetje poskuša dolgoročno ustaliti povpraševanje po svojih izdelkih, 
kar zmanjšuje tveganje v proizvodnji in nabavi. V tem primeru se cenovni cilji 
nanašajo na usklajevanje cen s cenami konkurentov, zagotavljanje stabilnosti cen ali 
ustvarjanje pozitivne cenovne podobe pri kupcih. 
 
Cenovni cilj številnih podjetij je povečanje prodaje. Ta cilj se ponavadi izrazi z 
odstotkom prodaje v določenem časovnem obdobju v primerjavi z enakim preteklim 
obdobjem. Drug cenovni cilj se nanaša na povečanje tržnega deleža v primerjavi s 
celotno prodajo določene panoge. Ohranjanje ali povečanje tržnega deleža lahko 
podjetje doseže na 2 načina: 
 

• če bolj povečuje prodajo kot konkurenti, kadar trg narašča, oziroma 
obratno, njegova prodaja se manj zmanjšuje kot prodaja konkurentov, če trg 
upada; 

 

• če pri nespremenjenem trgu s svojimi trženjskimi aktivnostmi izrine 
konkurente in pridobi njihove odjemalce. 



Za veliko podjetij je glavni cenovni cilj maksimiranje dobička. Največji problem tega 
cilja je, kako izmeriti, ali je podjetje doseglo maksimalni dobiček ali pa bi lahko 
doseglo še večjega. Zaradi te težave številna podjetja opredelijo dobiček na ravni, ki jo 
vodstvo in lastniki sprejmejo za zadovoljivo (Potočnik, 2005, str. 225). 
 
2. Opredelitev povpraševanja 
 
Vsaka cena izdelka oblikuje različno raven povpraševanja. Razmerje med ceno in 
povpraševanjem lahko strnemo v krivuljo povpraševanja (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 
78). Odziv povpraševanja na spremembo prodajne cene meri cenovna elastičnost 
povpraševanja. Bolj kot je povpraševanje neelastično, višjo ceno lahko postavimo 
izdelku ali storitvi in obratno: bolj kot je povpraševanje neelastično, bolj je vredno 
razmisliti o znižanju cen izdelka ali storitve, saj nižja cena omogoča večji celotni 
prihodek. Povpraševanje je manj elastično, če: 
 

• ni nadomestnih izdelkov ali le posamezen kupec ne ve zanje, 
 

• je izdelek edinstven, 
 

• je izdelek manj trajen, 
 

• je izdatek za nakup izdelka nizek glede na kupčev dohodek, 
 

• kupec nujno potrebuje nek izdelek, 
 

• gre za dopolnjujoče izdelke, 
 

• kupci ne opazijo takoj višje cene, 
 

• kupci počasneje spreminjajo svoje nakupovalne navade in ne iščejo cenejših 
izdelkov, 

 

• so kupci prepričani, da so višje cene upravičene zaradi boljše kvalitete oz. inflacije. 
 

3. Ocenitev stroškov 
 
Stroški opredeljujejo spodnjo mejo prodajne cene. Prodajna cena naj bi bila tako 
visoka, da bi pokrila vse nastale stroške in odhodke ter omogočila ustrezni dobiček. 
Nekateri stroški, ki nastanejo na ravni podjetja, se delijo po posameznih izdelkih s tako 
imenovanimi ključi. Ti stroški lahko podjetju povzročijo mnogo težav, če niso pravilno 
prenešeni na proizvode, ki jih povzročajo (Rojšek, Starman, 1993b, str. 2). 



4. Tržna struktura 
 
Konkurenčna struktura, ki je značilna za določeno panogo, vpliva na prilagodljivost 
podjetja pri oblikovanju cen (Potočnik, 2005, str. 227). Če je podjetje monopolist, 
lahko določi katerokoli ceno, dokler so kupci pripravljeni izdelke kupovati. V 
oligopolni tržni strukturi lahko podjetje poveča ceno in upa, da mu bo kmalu sledilo 
nekaj ostalih ponudnikov v panogi. Na oligopolnem trgu podjetje z zniževanjem cen ne 
doseže veliko, saj ga druga podjetja z ostro cenovno vojno ali ukrepi necenovne 
konkurence hitro izrinejo s trga. Na konkurenčnem trgu, ki ga sestavlja veliko 
prodajalcev in kupcev in na katerem se izdelki, ki jih ponujajo prodajalci, ne 
razlikujejo bistveno glede kakovosti in drugih značilnosti, podjetja skoraj ne izvajajo 
cenovne konkurence, ampak tekmujejo z različnimi ukrepi necenovne konkurence. 
 
5. Izbira metode določanja cen 

 
Ob upoštevanju treh sestavin cene: povpraševanja, stroškovne funkcije in cene pri 
konkurenci, lahko podjetje določi svojo ceno. Podjetja rešijo problem oblikovanja cen 
z izborom metode določanja cen, ki vsebuje eno ali dve omenjeni komponenti (Kotler, 
2004, str. 480): 
 

• Določanje cen na osnovi pribitka: najpreprostejša metoda določanja cen 
je, da dodamo stroškom standardni pribitek. Pribitki se kar precej 
razlikujejo glede na blago. Višji so na sezonsko blago (da se pokrije 
tveganje, če se blago ne proda), butične artikle, blago, ki se počasneje 
prodaja, artikle, ki imajo visoke stroške skladiščenja, in artikle, ki so 
cenovno neelastični.  

 

• Določanje cen na osnovi ciljnega donosa: podjetje opredeli ceno, ki bo 
prinesla ciljno stopnjo donosnosti naložb. Podjetje najprej ugotovi 
prelomno točko, to je kolikšno količino mora izdelati in prodati, da 
pokrije vse stroške, nato pa določi, kolikšna morata biti proizvodnja in 
prodaja, da bosta prinesli ciljni dobiček 

 

• Določanje cen na osnovi zaznane vrednosti pri porabniku: Vse več 
podjetij določa cene na osnovi zaznane vrednosti izdelka. Menijo, da 
niso prodajalčevi stroški, ampak kupčevo zaznavanje vrednosti 
njihovega izdelka ključnega pomena pri določanju cen. Uporabljajo 
necenovne spremenljivke v trženjskemu spletu, da pri kupcih ustvarijo 
predstavo o zaznani vrednosti. Ceno določijo tako, da se ujema z 
zaznano vrednostjo. 

 



• Določanje cen po načelu »več vrednosti za manj denarja«: Podjetje 
zaračuna nizko ceno za visokokakovostno ponudbo.To načelo pravi, da 
naj cena za kupca predstavlja izredno ugoden nakup. Sledenje temu 
načelu ne pomeni le določanja cen, ki so nižje kot pri konkurenci, 
ampak zahteva predvsem, da se na novo zasnujejo vse dejavnosti 
podjetja in se ta resnično spremeni v proizvajalca z nizkimi stroški.  

 

• Določanje cen na osnovi trenutnih cen na trgu:  Pri tej metodi gre 
predvsem za določanje cen na osnovi cen pri konkurenci. Podjetje je 
manj pozorno na lastne stroške in povpraševanje. Podjetje lahko 
zaračuna višjo, enako ali nižjo ceno kot njegovi tekmeci. Takrat, ko je 
stroške težko izmeriti ali je odziv konkurence negotov, se podjetjem zdi, 
da predstavlja določanje cen na osnovi trenutnih cen dobro rešitev. Zdi 
se, da trenutna cena odraža kolektivno modrost panoge in je cena, ki bo 
prinesla dober donos ter ne bo ogrozila harmonije v panogi. 

 

• Določanje cen ob ponudbi na natečaju: Konkurenčno določanje cen je 
običajno, ko se podjetja potegujejo za dela na osnovi dajanja pisnih 
ponudb. Podjetje določi svojo ceno na osnovi pričakovanj o tem, kako 
bodo konkurenti opredelili cene in ne na osnovi stroškov in 
povpraševanja. Podjetje želi dobiti pogodbo in zmagati na natečaju, kar 
običajno pomeni ponuditi nižjo ceno kot konkurenca. Vendar podjetje 
ne more določiti svoje cene pod stroški, ne da bi ogrozilo lastni položaj. 
Po drugi strani pa velja – čim više je cena podjetja nad lastnimi stroški, 
manjša je njegova možnost, da zmaga na natečaju. 

 
 

Dokončna odločitev o ceni mora upoštevati tudi psihološki vidik prodajne cene in veljavno 
zakonodajo (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 82). Marsikateri kupec namreč na osnovi cene 
presoja kakovost izdelka. Če ne more objektivno oceniti kakovosti, se opre na ceno kot 
kazalec kakovosti in pričakuje, da bo dražji izdelek tudi bolj kakovosten. Poleg tega cena 
izdelka lahko simbolizira status bodočega lastnika, zato nekatere zvrsti izdelkov postanejo 
privlačne šele ob dovolj visoki ravni cene. Zanimivi so tudi psihološki učinki prodajne 
cene tik pod zaokroženo ceno. Objektivna razlika je neznatna, subjektivno zaznana razlika 
pa je mnogo večja. Na dokončno ceno izdelka vplivajo tudi vsi instrumenti trženjskega 
spleta in odzivi okolja: zastopnikov, prodajnega osebja, dobaviteljev, vlade... Po Zakonu o 
potrošnikih mora biti blago oz. storitev vidno označena s ceno, in to v tolarjih. 

 
Podjetje enak izdelek pogosto ponudi različnim porabnikom po različnih cenah. 
Razlikovanje cen je sestavni del trženjske strategije, ki naj zagotovi podjetju večjo prodajo, 
kot bi jo doseglo pri strategiji enotnih cen. Najpogostejše oblike razlikovanja cen so 
(Potočnik, 2005, str. 242): 



• razlikovanje cen po vrstah kupcev: primerno je tam, kjer se kupci pomembno 
razlikujejo po kupni moči; na ta način se nekaterim kupcem omogoča nakup 
določenih izdelkov s popustom (npr. upokojenci, dijaki ali študenti); 

 

• razlikovanje cen po tržnih območjih ali prostorsko razlikovanje pomeni, da podjetje 
prodaja enak izdelek po različnih cenah na različnih geografskih območjih (npr. 
prodaja na domačem oziroma tujih trgih); 

 

• razlikovanje cen po času je pomembno tam, kjer nastajajo velika nihanja v 
povpraševanju; podjetje je pripravljeno prodajne cene občutno znižati v času 
manjše porabe in tako del porabnikov pritegniti, da časovno preusmerijo svoje 
nakupe (npr. turistična ponudba po nižjih cenah po glavni sezoni, nižja nočna tarifa 
za električni tok); 

• razlikovanje cen po prodanih količinah, ko prodajalec svojih cen neposredno ne 
znižuje, ampak odobri kupcu po vnaprej določeni lestvici rabat, ki je praviloma 
progresiven in spodbuja kupca k nakupu večjih količin. 

 
Poseben primer razlikovanja cen je občutno znižanje cene na primer pod lastno ceno, da bi 
podjetje s tem na določenem trgu izrinilo druge konkurente. Takšna dumpinška cena je 
gospodarski prekršek, seveda pa morajo biti določeni tudi kriteriji, kdaj je znižanje cene 
mogoče šteti za nelojalno dejanje (Potočnik, 2005, str. 242). 
 
Kupec se ob nakupu vsakodnevno sooča s cenami in tako dobi predstavo o cenah, ki so v 
nekem času običajne za nek izdelek na trgu; njegov spomin zabeleži te cene kot 
upravičene, običajne, lahko bi rekli pravične (Rojšek, Starman, 1993b, str. 10). Pri pravični 
ceni običajno ne gre za vrednostni izraz, ampak za krajši ali daljši cenovni razmak. Nihanje 
cene znotraj razmaka pravične cene je na splošno manj opazno pri kupcih. Če pa cena 
prekorači ta razmak, začne vzbujati pozornost in lahko postane ključna spremenljivka pri 
sprejemanju nakupne odločitve. Kolikšna je tista dopustna oddaljitev od pravične cene, da 
še ne pride do nakupa cenejšega nadomestka, je predvsem odvisno od kupčeve zvestobe 
blagovni znamki.To pomeni, da je med zgornjo mejo razmaka pravične cene in med 
absolutno zgornjo cenovno mejo še določeno območje, v katerem igra cena vedno 
pomembnejšo vlogo pri nakupu. 
 

3.4.3 Prodajne poti 

 
Prodajne poti predstavljajo različne dejavnosti, ki se jih loti podjetje, da bi izdelek postal 
dostopnejši za ciljne porabnike. Vprašanji, katere prodajne poti oziroma kanale izbrati, da 
bo izdelek prišel na prodajno mesto ali polico, in kako ga distribuirati, da bo čim bolje 
pokril izbrani trg, sta bistveni za vsakega tržnika. Prodajno pot sestavljajo posredniki, ki 
omogočajo gibanje izdelkov ali storitev od proizvajalcev do porabnikov. Nanjo lahko 



gledamo kot na skupek medsebojno odvisnih organizacij, ki so vpletene v postopek dajanja 
izdelka ali storitve v uporabo ali porabo (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 88). 
 
Za uspešno izvajanje trženjske strategije je potrebno ponuditi potrošniku dober proizvod 
po sprejemljivi ceni. Ob tem morajo tržniki ravno tako misliti na prodajne poti in 
omogočiti, da so proizvodi in storitve dostopni v pravi količini na ustreznih lokacijah 
takrat, ko jih potrošniki in uporabniki potrebujejo (McCarthy, Perreault, 1994, str. 38). 
 
Delitev dela in specializacija posrednikov na prodajnih poteh sta pomembna argumenta pri 
uvajanju posrednikov na prodajnih poteh. Izdelek, ki smo ga vključili v prodajni sortiment, 
lahko prodajamo po različnih prodajnih poteh. V osnovi imamo na voljo dve možnosti 
(Rojšek, Starman, 1993a, str. 42). Prodajne poti so lahko neposredne, kjer gre za 
neposredno povezavo med proizvajalcem in potrošnikom, ter posredne, kjer se v proces 
fizične distribucije vključuje eden ali več posrednikov, zlasti trgovina na debelo in trgovina 
na drobno. Število členov na prodajni poti je pogosto kriterij za njihovo razvrstitev. 
 

1. Neposredna prodajna pot 
 
Neposredna prodajna pot poteka od proizvajalca do končnega porabnika in je v razvitih 
tržnih gospodarstvih zelo redka in izjemna. Glavne oblike neposredne tržne poti so 
(Potočnik, 2005, str . 255): 
 

• prodaja od vrat do vrat (akviziterstvo), 
 

• prodaja v lastnih prodajalnah proizvajalca, 
 

• prodaja na podlagi naročil kupcev po pošti in prek elektronskih 
posrednikov, zlasti televizije in interneta. 

 
2. Posredne prodajne poti 
 
Posredne prodajne poti potekajo od proizvajalca prek enega ali več posrednikov 
oziroma trgovskih podjetij na debelo in na drobno do končnih porabnikov. Vsak 
posrednik, ki približa izdelek in njegovo lastništvo končnemu porabniku, predstavlja 
eno raven na tržni poti. Število posredniških ravni  določa dolžino tržne poti (Potočnik, 
2005, str. 256): 
 

• Tržna pot prve ravni ima enega posrednika, običajno trgovca na drobno pri 
prodaji izdelkov vsakodnevne porabe oziroma zastopnika pri prodaji na 
medorganizacijskih trgih. 

 



• Tržna pot dveh ravni ima dva posrednika. Za izdelke vsakodnevne porabe so to 
trgovci na debelo in trgovci na drobno, na medorganizacijskih trgih pa 
industrijski distributerji in trgovci na debelo. 

 

• Tržna pot treh ravni ima tri posrednike. Ti posredniki so za izdelke 
vsakodnevne porabe zastopniki in preprodajalci, trgovci na debelo in trgovci na 
drobno. Preprodajalci prodajajo manjšim samostojnim trgovcem na drobno, ki 
jih praviloma ne oskrbujejo trgovska podjetja na debelo. 

 

• Tržne poti več ravni so značilne za zunanjetrgovinsko poslovanje, sestavljajo pa 
jih na primer izvozniki, tuji uvozniki, zastopniki, trgovci na debelo in trgovci na 
drobno. Za proizvajalce se možnost nadzora nad tržnimi potmi s številom ravni 
hitro zmanjšuje. 

 
 
Pri uporabi posrednikov gre predvsem za to, da so bolj učinkoviti pri oskrbovanju z izdelki 
in pri omogočanju dosegljivosti izdelkov na ciljnih trgih. Tržni posredniki ponujajo s 
svojimi zvezami, izkušnjami, specializacijo in obsegom dejavnosti podjetju več, kot bi 
podjetje samo lahko doseglo. Proizvajalci, ki si privoščijo izgradnjo lastnih poti, imajo 
pogosto večji donos, če povečajo investicije v svoj osnovni posel. 
 
Na tržni poti se blago giblje od proizvajalca do porabnika. Tržna pot premaguje razlike v 
času, prostoru in lastništvu, ki ločujejo izdelke in storitve od tistih, ki bi jih uporabili. 
Udeleženci na prodajni poti so med seboj povezani z naslednjimi tokovi (Habjanič, Ušaj, 
2000, str. 91): 
 

• Fizični tok izdelkov: je najbolj opazen, pomeni dejanski premik izdelkov; 
 

• Tok prenosa lastnine: pomeni prenos lastništva izdelkov od enega udeleženca na 
drugega udeleženca na tržni poti, dokler ni lastništvo preneseno  na končnega 
uporabnika; 

 

• Tok plačil: prikazuje, kako potekajo plačila med udeleženci tržne poti in 
institucijami, ki posredujejo plačila (npr. banke); 

 

• Tok informacij: prikazuje usmerjene tokove podatkov in informacij med 
zainteresiranimi udeleženci prodajne poti; 

 

• Tokovi tržnega komuniciranja: proizvajalci usmerijo te tokove na trgovske 
posrednike in skupaj z njimi na končne porabnike. 

 



Tržne poti spremlja dinamika, ki se kaže predvsem v rasti navpičnih, vodoravnih in 
večkanalnih trženjskih sistemov. 
 
Navpični trženjski sistem sestavljajo proizvajalec, trgovci na debelo in trgovci na drobno, 
ki delujejo kot celovit sistem. Eden izmed tržnih udeležencev je ali lastnik drugih ali jim 
daje franšizo ali ima tako moč, da pripravi vse k sodelovanju. Ta način povezovanja 
omogoča prihranke na osnovi obsega, pogajalske moči in ne prihaja do podvajanja storitev. 
Navpični trženjski sistemi so nastali kot protiutež konvencionalnim tržnim potem, kjer 
posamezne poslovne enote delujejo samostojno in nimajo čuta za sistem kot celoto.  
 
Vodoravni trženjski sistem sestavlja več nesorodnih podjetij, ki združijo sredstva in 
programe ob trženjski priložnosti. 
 
Večkanalni trženjski sistem pa se pojavi, ko eno podjetje uporabi dve ali več tržnih poti za 
dosego enega ali več segmentov porabnikov. Tako si zagotovi boljšo pokritost trga, nižje 
stroške in prodajo po meri porabnika (Habjanič, Ušaj, 2000, str. 94). 
 
Na oblikovanje prodajnih poti vplivajo (Potočnik, 2005, str. 255): 
 

• cenovna politika, ki jo oblikujejo udeleženci na tržni poti, 
 

• prodajni pogoji udeležencev, 
 

• teritorialne pravice udeležencev, 
 

• posebne storitve, ki jih zahtevajo udeleženci. 
 
Podjetje mora oceniti, izbrati in motivirati posrednike na tržnih poteh, sklenjene dogovore 
pa spreminjati, če se spremenijo razmere na trgu. Konkurenčno situacijo in morebitne 
konflikte mora obvladovati ali s porazdelitvijo trženjskih ciljev med udeležence na tržni 
poti ali s skupnim vodenjem tržne poti ali prek arbitraže (Potočnik, 2005, str. 255). 
 

3.4.4 Tržno komuniciranje 

 
Kadar so predmet komuniciranja med sporočevalcem in naslovnikom informacije o 
povpraševalcih in ponudnikih proizvodov in storitev, torej o tržnih udeležencih, govorimo 
o tržnem komuniciranju (Starman, 1996, str. 4). Tržno komuniciranje je torej specifična 
oblika procesa komuniciranja.  
 
S komuniciranjem, posredovanimi informacijami, ki vsebujejo skupen pomen za 
prejemnika, ustvarjamo mnenje o določeni stvari. Komuniciranje s trgom, konkurenco in 



okoljem ter  preučevanje dejavnikov, potrebnih za uspeh na trgu, je nujno za uspeh 
podjetja (Kotler, Fahey, Jatusripitak, 1992, str. 177). 
 
Namen tržnega komuniciranje v veliki meri zavisi od stopnje nakupnega procesa, v kateri 
se odjemalec nahaja (Kurtz, Clow, 1998, str. 416).  To lahko vidimo iz  spodnje slike.  
 
 
Slika 7: Namen tržnega komuniciranja glede na faze nakupnega procesa 
 

Pred nakupom 

 
Zmanjšanje nakupnega tveganja 
Povečanje možnosti nakupa 
Glajenje ugleda podjetja 
Glajenje naklonjenosti do blagovne znamke 
Povečanje zavedanja odjemalca o storitvi 

                                             ↓ 

Med nakupom 

 
Povečanje odjemalčevega zadovoljstva 
Spodbujanje k ponovnemu nakupu 

                                             ↓ 
Po nakupu 

 
Spodbujanje pozitivne komunikacije od ust do ust 
Spodbujanje k ponovnemu nakupu 

 
Vir: Kurtz, Clow, 1998, str. 417 
 
 
Tako prikazan proces komuniciranja v podjetju poteka v okviru znanega splošnega 
komunikacijskega procesa. 
 
Starman (1996, str. 8) cilje tržnega komuniciranja opredeljuje kot: 
 

• Informirati: o novem izdelku, spremembi trženjskega instrumenta, opisati 
razpoložljive storitve, pojasniti delovanje izdelka, priporočiti novo uporabo izdelka, 
zmanjšati porabnikovo negotovost, strah. 

 

• Prepričati: graditi ugled podjetja, oblikovati pripadnost, preferenco do znamke, 
opogumiti za prehod na novo blagovno znamko, spremeniti porabnikovo percepcijo 
o lastnostih izdelka, prepričati porabnika, da kupi zdaj. 



• Spomniti: zadržati vest o obstoju izdelka, kje je izdelek na voljo, na obstoj izdelka 
zunaj sezone, spomniti porabnika, da bo izdelek potreboval v bližnji prihodnosti. 

 
Kljub spremembam, do katerih prihaja v tržnem gospodarstvu, precej podjetij za doseganje 
komunikacijskih ciljev še vedno uporablja predvsem eno ali dve orodji. Med temeljnimi 
spremembami lahko omenimo razpadanje množičnih trgov na veliko število majhnih trgov, 
od katerih vsak zahteva poseben trženjski pristop, hiter razvoj novih vrst občil in vedno 
večje zahteve porabnikov. Dolga vrsta komunikacijskih orodij, raznolikost sporočil in 
množica različnih občinstev postavljajo zahtevo po celovitejšem pristopu h komuniciranju. 
Vedno več podjetij se odloča za koncept povezane trženjske komunikacije. Le-to Ameriška 
zveza oglaševalskih agencij opredeljuje kot: »koncept načrtovanja trženjskega 
komuniciranja, ki upošteva dodano vrednost celovitega načrta, ki  oceni strateško vlogo 
različnih komunikacijskih pristopov – na primer splošnega oglaševanja, neposrednega 
odziva, pospeševanja prodaje ali odnosov z javnostmi – ter povezuje te pristope tako, da z 
zaključeno celoto posameznih sporočil omogočajo razviden, skladen in čim močnejši 
komunikacijski učinek« (Kotler, 2004, str. 583). 

 
Sporočevalec mora za učinkovit prenos sporočila izbrati ustrezne kanale. Ločimo osebne in 
neosebne kanale. 
 
Značilnost osebnih komunikacijskih kanalov je neposredna komunikacija med dvema ali 
več osebami. Osebni komunikacijski kanali so posebej učinkoviti zaradi možnosti 
posamične predstavitve in odziva.  
 
Osebni vpliv je posebej pomemben v dveh primerih. Prvi primer so dragi izdelki, katerih 
nakup je negotov in jih kupujemo redko. Drugi primer so izdelki, ki tako ali drugače 
kažejo uporabnikov položaj ali okus. 
 
Pri neosebnih komunikacijskih kanalih poteka posredovanje sporočil brez osebnega stika. 
Med neosebne kanale sodijo občila, ozračje (okolje, ki poveča zavzetost za nakup) in 
dogodki (priložnosti, ki naj ciljnemu občinstvu posredujejo določena sporočila).  
 
Ena najtežjih trženjskih odločitev je določitev sredstev za promocijo. V praksi se uporablja 
številne metode določanja višine sredstev. Najpogostejši načini določanja višine proračuna 
za promocijo so sledeči (France, 1998, str. 58): 
 

• Metoda, vezana na odstotek prodaje: razpoložljiva količina denarja, namenjena 
oglaševanju, je neposredno vezana na uspešnost prodaje blagovne znamke. Če se 
prodaja poveča, se poveča tudi višina sredstev za oglaševanje in obratno. 
Zmanjševanje proračuna ob padcu prodaje je njena največja pomanjkljivost. 
Večkrat bi bilo potrebno namreč v takšnih okoliščinah sredstva povečati.  

 



• Metoda konkurenčnega oglaševanja: določanje proračuna s to metodo je odvisno od 
višine sredstev, ki jih za oglaševanje namenjajo konkurenčne blagovne znamke. Na 
podlagi zbranih podatkov se oceni višina vseh sredstev, ki so namenjena 
oglaševanju blagovne skupine, in znotraj tega deleže posameznih blagovnih znamk. 
Pomanjkljivost te metode je v tem, da delež, ki ga ima določena blagovna znamka v 
oglaševanju, ne pomeni tudi deleža v prodaji blagovne skupine.  

 

• Metoda načrtovanih aktivnosti: na  podlagi načrta oglaševanja, ki določa obseg in 
frekvenco znotraj nekega obdobja oglaševanja, se izračuna višina sredstev. Prav 
tako kot ostale, ima tudi ta metoda pomanjkljivosti, saj podjetje ne ve, kakšna moč 
oglaševanja je potrebna za, na primer, povečanje prodaje. 

 

• Subjektivno določanje proračuna: odgovorna oseba lahko na podlagi izkušenj in 
znanj določi višino sredstev, saj je njegova naloga določanje proračuna za 
oglaševanje. 

 

• Matematične metode: gre za zapletene matematične modele, ki skušajo v izračun 
vključiti vse dejavnike, ki pogojujejo potrošnikove nakupne namere: oglaševanje, 
cene, distribucijo, konkurenčno okolje in drugo. Problematične pa so z vidika 
oglaševanja, saj je potrebno precej časa in denarja za ugotovitev, ali metoda zares 
deluje. 

 
 
Po določitvi promocijskega načrta mora sporočevalec izmeriti njegov učinek na ciljno 
občinstvo. Ljudem zastavi vprašanja, kot so: Ali prepoznajo sporočilo oziroma ali se ga 
spominjajo? Kolikokrat so ga videli? Katerih delov se spomnijo? Kakšne občutke jim 
vzbuja? Kakšna so njihova prejšnja in sedanja stališča do izdelka oziroma podjetja? 
Sporočevalec bo skušal zbrati tudi vedenjske podatke, povezane z odzivom, na primer, 
koliko ljudi je kupilo izdelek, kolikim je bil všeč in koliko jih je o njem poročalo naprej 
(Kotler,  2004, str. 583).  
 
Podjetja morajo celotni proračun za tržno komuniciranje razdeliti na pet orodij: 
oglaševanje, pospeševanje prodaje, neposredno trženje, odnose z javnostmi in neposredno 
prodajo. 
  
Sledeča tabela kaže učinke posameznih elementov tržnokomunikacijskega spleta pri 
različnih poslovnih dogodkih. Osebna prodaja in neposredno trženje imata najvišjo 
zmožnost posredovanja osebnega sporočila in visok nivo interakcije, vendar pa na drugi 
strani dosegata nizko število ljudi, obenem pa zahtevata visoke stroške in investicije. 
Odnosi z javnostmi dosegajo visoko stopnjo verodostojnosti pri ciljnem občinstvu ob 
nizkih stroških. 
 



Doseganje verodostojnosti od podjetja zahteva dolgoročno in kvalitetno komuniciranje s 
strankami ob temeljni predpostavki, da podjetje poseduje kvaliteten izdelek oziroma 
storitev (Fill, 1995, str. 12). 
 
 
Tabela 6: Glavne lastnosti poglavitnih tržnokomunikacijskih instrumentov 
 

ELEMENTI Osebna 

prodaja 

Oglaševanje Neposredno 

trženje 

Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

KOMUNIKACIJA      

Zmožnost  posredovanja 
osebnega sporočila 

Visoka Nizka Visoka Nizka  Nizka 

Zmožnost doseganja 
velika števila ljudi 

Nizka Visoka Srednja Srednja Srednja 

Nivo interakcije Visok Nizek Visok Nizek Nizek 

Verodostojnost, ki jo 
priznava ciljno 
občinstvo 

Srednja Srednja Srednja Srednja Visoka 

STROŠKI      

Absolutni stroški Visoki Srednji Srednji Srednji  Nizki 

Stroški na kontakt Visoki Srednji Visoki Srednji  Nizki 

Velikost investicije Visoka Visoka Srednja Srednja Nizka 

KONTROLA      

Zmožnost doseči 
določeno občinstvo 

Srednja Srednja Visoka Visoka Nizka 

Zmožnost managementa 
prilagoditi orodja 
spremembam okolja 

Srednja Srednja Visoka Visoka Nizka 

 
Vir: Fill, 1995, str. 12 
 

• Oglaševanje 

 
Oglaševanje je vsaka oblika neosebne komunikacije o podjetju, izdelku, storitvi ali ideji s 
strani znanega plačnika. Poteka preko množičnih medijev. Množični mediji lahko 
prenesejo sporočilo veliki skupini posameznikov v istem času (Belch, Belch, 1998, str. 14). 
Po Potočniku (2005, str. 304) je oglaševanje plačana oblika neosebnega tržnega 
komuniciranja o podjetju, njegovih izdelkih ali aktivnostih, ki poteka prek masovnih 
sredstev javnega obveščanja. Oglaševanje podjetju omogoča, da doseže veliko število ljudi 
po sorazmerno nizkih stroških na osebo, zato je oglaševanje izjemno učinkovita oblika 
promocije. 



 
Pri planiranju oglaševanja je potrebno upoštevati naslednje zaporedje (Krugman, 1994, str. 
201): 
 

• analiza trženjskega položaja, 

• ocena problemov in priložnosti, 

• oblikovanje tržnih ciljev in strategij, 

• oblikovanje oglaševalskih ciljev in strategij, 

• oglasi in reklame. 
 
 
Tabela 7: Značilnosti poglavitnih vrst medijev 
 

Medij Prednosti  Slabosti 

Časopisi prožnost, dobro pokritje krajevnega 
trga, veliko zaupanje, široka 
sprejemljivost 

kratka življenjska doba, majhno 
prehajanje med občinstvom, nizka 
kakovost reprodukcije 

Televizija združuje sliko, zvok in gibanje, 
visoka pozornost, visok doseg 

visoki celotni stroški, kratke 
izpostavitve, splošno občinstvo 

Pošta izbrano občinstvo, prožnost, osebni 
pristop 

podoba »pošte za v smeti« 

Radio množična uporaba, visoka 
zemljepisna in prebivalstvena 
selektivnost, nizki stroški 

samo zvočna predstavitev, kratke 
izpostavitve, manjša pozornost kot 
pri televiziji 

Revije visoka selektivnost, verodostojnost 
in prestižnost, visoko kakovostna 
reprodukcija, dolga življenjska doba, 
dobro prehajanje med bralci 

pozicioniranje ni zagotovljeno, nekaj 
izvodov gre v nič, dolgotrajno 
napeljevanje oglasa k nakupu 

Zunanje oglasne površine prožnost, veliko ponovljenih 
izpostavitev, majhna konkurenca 

splošno občinstvo, omejitve 
ustvarjalnosti 

Rumene strani odlična lokalna pokritost, nizki 
stroški, velik doseg 

velika konkurenca, omejitve 
kreativnosti 

Informativna glasila zelo visoka selektivnost, popoln 
nadzor, možnosti za interakcijo 

mogoča je izguba nadzora nad 
stroški 

Brošure prožnost, popoln nadzor, omogočajo 
ustvarjanje dramatičnosti v 
sporočilih 

prevelika naklada lahko vodi do 
izgube nadzora nad stroški 

Telefon veliko uporabnikov, možnost 
osebnega pristopa 

visoki stroški, če podjetje ne uporabi 
prostovoljcev 

Internet velika selektivnost, sorazmerno 
nizki stroški 

sorazmerno nov medij z majhnim 
številom uporabnikov v določenih 
državah 

 
Vir: Kotler, 2004, str. 601 
 
 



• Pospeševanje prodaje 

 
Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz številnih aktivnosti, s katerimi podjetje spodbuja in 
izzove večje oziroma hitrejše nakupe določenega izdelka trgovine ali končnih porabnikov 
(Lindgren, 1995, str. 525). Začne se pri proizvajalcih, ki s svojimi prodajno-
pospeševalnimi dejavnostmi vplivajo na trgovska podjetja in se nato nadaljuje s prodajno-
pospeševalnimi akcijami trgovskih podjetij, ki so usmerjena k porabnikom, da bi ponujeno 
blago kupili. Namen pospeševanja prodaje je torej posredni ali neposredni vpliv na hitrejšo 
in povečano prodajo, da bi podjetje lažje doseglo načrtovane prodajne cilje. 
Vse več podjetij pripisuje pospeševanju prodaje vodilno vlogo pri komuniciranju s 
porabniki (Starman, Hribar, 1994, str. 18).  Pospeševanje prodaje poznamo kot aktivnosti, 
ki motivirajo in vzpodbujajo porabnikovo nakupovanje, uspešnost trgovcev in zadovoljstvo 
porabnikov. Med te akcije spadajo predvsem nagradne igre, natečaji, vzorci, darila, kuponi, 
razstave, sejmi, demonstracije, ugodnosti pri prodaji staro za novo, skratka vsa nerutinska 
prodajna prizadevanja. 
 
Pomembnejša orodja pospeševanja prodaje po Kotlerju (2004, str. 612) so: 
 

• Vzorci: predstavljajo brezplačno ponudbo določene količine izdelka ali storitve. 
Vzorec lahko dostavimo od vrat do vrat, pošljemo po pošti, ga dobimo v trgovini 
ali pa je vezan na neki drug izdelek. 

 

• Kuponi: so potrdila, ki dajejo prinašalcu pravico do določenega prihranka ob 
nakupu izdelka. Kupone se lahko pošlje po pošti, priloženi ali pripeti so k drugim 
izdelkom, priloženi oglasom v časopisih ali revijah.  

 

• Cenovni paketi: so ponudbe prihrankov kupcem in pomenijo znižanje redne cene, 
ki je napisana na nalepki ali embalaži. Lahko so to zavitki z znižano ceno (dva za 
ceno enega) ali vezani zavitki (dva sorodna izdelka skupaj – npr. zobna ščetka in 
zobna krema).  

 

• Darila: so blago, ki ga ponudimo poceni ali brezplačno kot spodbudo za nakup 
določenega izdelka. Darilo v zavitku spremlja izdelek v embalaži. Embalaža, ki je 
obenem posoda za ponovno uporabo, je lahko darilo. Brezplačno darilo, poslano po 
pošti, pošljemo porabnikom, ki so nam poslali dokazilo o nakupu. 

 

• Nagrade (tekmovanja, žrebanja, igre): so priložnosti, da dobimo gotovino, 
potovanja ali blago, ker smo nekaj kupili. Natečaj zahteva od odjemalcev, da se 
prijavijo, pošljejo pesmico, predlog, oceno, da jih nato sodniška komisija upošteva 
pri izboru najboljših prijav. Pri žrebanju se od porabnikov pričakuje, da pošljejo 
svoja imena na žrebanje. Pri igri dobijo kupci ob vsakem nakupu nekaj, kar jim 



utegne pomagati, da dobijo nagrado. Vse te oblike težijo k temu, da bi pritegnile 
več pozornosti kot kuponi in manjša darila.  

 

• Nagrade stalnim strankam: so v gotovini ali drugih oblikah in so skladne s številom 
stalnih strank nekega prodajalca ali skupine prodajalcev. 

 

• Brezplačni preizkusi: pri tem povabimo bodoče možne kupce, da brezplačno 
preizkusijo izdelek v upanju, da ga bodo kupili. 

 

• Izdelčne garancije: so pomembno promocijsko orodje, še zlasti, ker so porabniki 
postali vse občutljivejši na kakovost. Podjetja se morajo o marsičem odločiti, 
preden ponudijo garancijo. Pazljivo morajo oceniti, koliko bo garancija prispevala 
k prodaji, in to primerjati z njenimi možnimi stroški. 

 

• Vezano pospeševanje prodaje: pomeni, da uporabimo eno blagovno znamko za 
oglaševanje druge – nekonkurenčne znamke. 

 

• Prikazi izdelkov na mestu nakupa in demonstracije: razstave izdelkov ali 
demonstracije potekajo na prodajnih ali nakupnih mestih. Številni trgovci se ne 
marajo ukvarjati s stotinami takih prikazov, znakov in plakatov, ki jih pošiljajo 
proizvajalci. Le- ti se odzivajo tako, da izdelajo boljše gradivo za predstavitve in 
demonstracije, jih povežejo s televizijskimi sporočili ali sporočili v tisku ter se 
ponudijo, da bodo prostor sami uredili. 

 

• Nižja cena: je neposredni popust pri vsakem nakupu v določenem časovnem 
obdobju. Ponudba spodbuja trgovce, da kupujejo količino in osvojijo nov artikel, ki 
ga sicer ne bi kupili.  

 

• Dodatek: je znesek, ki ga dobi trgovec kot nadomestilo za neke vrste oglaševanje 
proizvajalčevega izdelka. Dodatek za oglaševanje nadomesti trgovcu stroške 
oglaševanja proizvajalčevega izdelka. Dodatek za predstavitev nadomesti trgovcu 
stroške prikazovanja izdelka. 

 

• Brezplačno blago: je dodatno blago za posrednike, ki kupijo določeno količino ali 
posebne okuse oziroma velikosti. Proizvajalci utegnejo ponuditi trgovcem 
gotovino, darila ali posebne predmete s proizvajalčevim imenom (npr. peresa, 
koledarje ali pepelnike). 

 
Kratkoročno so učinki pospeševanja prodaje izraženi kot povečanje povpraševanja po 
določenem izdelku, ki navadno v kratkem časovnem obdobju strmo naraste. Vendar je 
obenem potrebna dolgoročna usmerjenost prodaje, ki nam omogoča, da akcije 
pospeševanja prodaje vključujemo v dolgoročni plan trženja skupaj z ostalimi aktivnostmi, 



ter zato predstavlja nekakšen okvir, znotraj katerega lahko načrtujemo izvedbo akcij 
pospeševanja prodaje na kratki rok (Cummins, 1990, str. 24). 

 

• Neposredno trženje 

 
Neposredno trženje je prvotno pomenilo le obliko trženja, v kateri sta se izdelek ali storitev 
gibala od proizvajalca do porabnika brez posrednikov, kasneje pa se je pojem razširil še na 
prodajo po pošti, telefonu ali ostalih posrednikih za pošiljanje ponudb ter dostavo pošiljk 
končnim porabnikom. Neposredno trženje je postalo interaktivni proces, ki povezuje enega 
ali več oglaševalskih medijev, da bi ustvarilo odziv poslušalcev ali bralcev v obliki 
neposrednih naročil, na podlagi katerih si podjetja pridobijo različne informacije, ki 
omogočajo oblikovanje baze o odjemalcih, te pa so podlage za ustvarjanje trajnih odnosov 
z njimi (Potočnik, 2005, str. 358). 
 
Po Kotlerju (2004, str. 622) so pomembnejša orodja neposrednega trženja sledeča: 
 

• Kataloško trženje: pri tej obliki trženja podjetja pošiljajo kataloge s celotnim 
asortimentom izdelkov, kataloge s posebnim izborom izdelkov za porabnike ali 
kataloge za organizacijske kupce. Uspeh kataloškega posla je odvisen predvsem 
od sposobnosti podjetja, da vodi sezname z naslovi odjemalcev, da ima dober 
nadzor nad zalogami, da ponuja kakovostno blago in posreduje podobo takega 
podjetja, ki skrbi za dobro odjemalcev.  

 

• Neposredno trženje po pošti: trženje s pomočjo neposredne pošte vključuje 
pošiljanje ponudb, obvestil, opominov ali česa drugega posameznikom.Klasične 
poštne pošiljke so na papirju. Vse bolj pa se uveljavlja tudi elektronska pošta. 
Le-ta omogoča uporabnikom, da pošiljajo sporočila ali datoteke z enega 
računalnika neposredno na drugega. Tržniki pošiljajo prodajna obvestila, 
ponudbe in druga sporočila na elektronske naslove.  

 

• Trženje po telefonu: vključuje uporabo telefona in klicnih centrov za pritegnitev 
morebitnih kupcev, prodajo obstoječim kupcem in ponujanje storitev, kot sta 
sprejemanje naročil in odgovarjanje na vprašanja. Trženje po telefonu pomaga 
podjetjem povečati prihodke, zmanjšati prodajne stroške in povečati 
zadovoljstvo kupcev.  

 

• Neposredno odzivno trženje po televiziji: televizijo uporabljajo na tri načine za 
trženje izdelkov neposredno porabnikom. Prvi je s pomočjo neposrednega 
odzivnega oglaševanja. Tržniki predvajajo TV oglase, ki prepričljivo opišejo 
izdelek in ponudijo odjemalcem brezplačno telefonsko številko za naročanje.  
Uspešno je pri prodaji knjig, revij, majhnih pripomočkov, plošč in avdio kaset, 



predmetov za zbiratelje in tudi drugih izdelkov. Drugi pristop, ki ga uporablja 
trženje po televiziji, so nakupovalni TV kanali, ki omogočajo nakupovanje 
doma. Pri tem je celotni TV kanal ali program posvečen prodaji blaga ali 
storitev.Pri tretjem načinu - videotekstu pa je porabnikov televizijski 
sprejemnik povezan s ponudnikovim katalogom prek kabla ali telefonske linije.  

 

• Neposredno odzivno trženje po radiu, v revijah in časopisih: uporabljajo jih za 
posredovanje neposredno odzivnih ponudb porabnikom. Oseba prebere ali sliši 
ponudbo in zavrti brezplačno številko, prek katere naroči blago. 

 

• E-trženje: najnovejše poti za neposredno trženje so elektronske. E-poslovanje 
pomeni širok izbor elektronskih poti, kot je pošiljanje naročil dobaviteljem prek 
elektronske izmenjave podatkov ali ekstranetov, uporaba telefaksa in e-pošte za 
izvajanje transakcij, uporaba bankomatov, terminalov POS in pametnih kartic 
ter uporaba interneta in spletnih storitev.  

 

• Trženje prek kioskov: kiosk je majhna zgradba ali konstrukcija, v kateri je 
lahko nameščena prodajna ali informacijska enota. Izraz prav tako vključuje z 
računalnikom povezane prodajne avtomate in avtomate za naročanje, ki jih 
lahko vidimo v prodajalnah, na letališčih in še kje. 

 

• Odnosi z javnostmi 

 
Odnosi z javnostmi so skupek akcij podjetja, ki so usmerjene k zaposlenim, potrošnikom, 
kupcem, dobaviteljem, ekološkim skupinam in celotni javnosti, da bi dosegle zaupanje, 
ustvarjale dobro voljo in ugodno mnenje o delu tega podjetja kot člana skupnosti (Starman, 
1996, str. 18). Odnosi z javnostmi tako omogočajo uspešnost delovanja organizacije skozi 
odstranjevanje potencialnih nevarnosti, preprečevanje konfliktov, izkoriščanje priložnosti 
in predvsem graditve pozitivne podobe v očeh vseh relevantnih javnosti.  
 
Po Seitlu (2001, str. 6) so odnosi z javnostmi značilna funkcija upravljanja, ki pomaga 
vzpostaviti in vzdrževati vzajemne kanale komuniciranja, razumevanje, sprejemanje in 
sodelovanje med organizacijo in njenimi javnostmi; vsebujejo upravljanje problemov in 
tem; pomagajo vodstvu, da je informirano in da se odziva na javno mnenje; definirajo in 
poudarjajo odgovornost vodstva, da služi javnemu interesu; pomagajo vodstvu, da gre v 
korak s spremembami in da jih učinkovito izkoristi; služijo kot zgodnje opozorilo sistemu, 
da prepozna trende; nadalje uporabljajo raziskovanje, merjenje in etične komunikacijske 
tehnike kot njihovo osnovno orodje. 
 
 
 



 
Pomembnejša orodja za trženjske stike z javnostmi so (Kotler, 2004, str. 618): 
 

• Publikacije: podjetja se v veliki meri opirajo na komunikacijsko gradivo, da z njim 
dosežejo in vplivajo na svoje ciljne trge. To vsebuje letna poročila, brošure, članke, 
avdiovizualno gradivo in biltene ter revije podjetja.  

 

• Dogodki: podjetja pritegnejo pozornost na nove izdelke ali druge dejavnosti s tem, 
da organizirajo posebne dogodke. To so tiskovne konference, seminarji, izleti, 
razstave, tekmovanja in natečaji, obletnice in sponzorstvo kulturnih in športnih 
dogodkov, ki bodo dosegli ciljno publiko. 

 

• Novice: ena osrednjih nalog strokovnjakov za stike z javnostmi je, da najdejo ali 
ustvarijo ugodne vesti o podjetju, njegovih izdelkih in ljudeh. Za ustvarjanje vesti 
je potrebna določena sposobnost za ustvarjanje zgodb, raziskovanje in pisanje 
obvestila za tisk. Sposobnosti osebe, ki se ukvarja s stiki z javnostmi, sežejo preko 
zgolj priprave zgodb za objavo. Pridobivanje medijev, da sprejmejo obvestila za 
javnost, se udeležijo tiskovnih konferenc, zahteva poznavanje trženja in tudi 
sposobnost razvijanja dobrih medsebojnih odnosov.  

 

• Govori: govori so še eno orodje, s katerim lahko ustvarimo publiciteto podjetja ali 
izdelka. Vodilni v podjetju morajo vse pogosteje odgovarjati na vprašanja medijev, 
govoriti na poslovnih združenjih ali prodajnih srečanjih. Podjetja izbirajo svoje 
glasnike zelo previdno in uporabljajo pisce govorov in inštruktorje, da jim 
pomagajo pri javnih nastopih njihovih govorcev. 

 

• Dejavnosti za javno dobro: podjetja lahko popravijo javno razpoloženje z 
denarnimi prispevki in časom, ki ga porabijo za dobre namene. Veliko podjetje bo 
od svojih vodilnih pričakovalo, da podprejo krajevne dogodke tam, kjer imajo svoje 
urade in obrate. V drugih primerih bodo podjetja poklonila določen znesek denarja 
od prodaje za določen namen.  

 

• Mediji za ustvarjanje identitete: navadno ima različno gradivo podjetja poseben 
videz, kar ustvarja zmedo in podjetje izgubi priložnost za ustvarjanje in krepitev 
celostne podobe. Podjetja bi si morala prizadevati, da ustvarijo vizualno podobo 
podjetja, ki jo javnost takoj spozna. Vizualna identiteta je logotip podjetja, 
pisarniški papir, brošure, znaki, poslovni obrazci, vizitke, stavbe, uniforme, pravila 
oblačenja in avtomobilski park. 

 
 
 
 



• Osebna prodaja 

 
Osebna prodaja je sestavina komunikacijskega spleta, s katero želi podjetje povečati 
zadovoljstvo svojih odjemalcev. Praviloma jo opredeljujemo kot osebni stik vsaj dveh 
oseb, to je prodajalca in kupca, kot soglasno izraženo voljo dejansko prisotnega prodajalca 
in kupca in kot medčloveški odnos, v katerem se potencialni kupec seznani s ponudbo in 
prepriča o tem, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo z nakupom ponujenega izdelka 
(Potočnik, 2005, str. 378). Osebno prodajo opravljajo prodajalci, trgovski potniki, 
akviziterji, zastopniki in drugi posredniki, katerih naloga je obveščanje in svetovanje ter 
pomoč pri nakupu, prav tako pa ustvarjanje in negovanje trajnih poslovnih stikov.  
 
Prodajno osebje je osnovna vez med podjetjem in odjemalci. Podjetje mora zato temeljito 
premisliti, kako bo zasnovalo svojo prodajno ekipo. Opredeliti mora cilje, strategije, 
strukturo, obseg in nagrajevanje. Cilji morajo biti skladni s cilji podjetja, to je zadovoljstvo 
porabnikov in ustvarjanje dobička. S prodajno strategijo se določi katere vrste, spleti in 
prodajni pristopi so najbolj učinkoviti. Odloči se lahko za individualno ali skupinsko 
prodajo ter za lastno prodajno osebje (notranje prodajno osebje, osebje na terenu) ali pa za 
najem po pogodbi (prodajni agenti, brokerji). S strukturo se določi organiziranje po 
prodajnih območjih, izdelkih, trgih ali kakšni drugi kombinaciji ter odločitev o prodajnem 
območju glede na velikost in obliko. Obseg prodajnega osebja se določi z uporabo pristopa 
delovne obremenitve. Pri nagrajevanju prodajalcev je potrebno določiti raven in sestavine 
plače (plača, provizija, bonusi, razni dodatki). Uspešnost prodajalcev je v veliki meri 
odvisna tudi od pravilnega vodenja in ravnanja s strani podjetja. Prvi korak je pazljivo 
izbiranje prodajalcev, njihovo usposabljanje, motiviranje in ocenjevanje (Kotler, 2004, str. 
638-643).    
 
Prednosti osebne prodaje glede na druga tržnokomunikacijska orodja (Wilhurst, 1995, str. 
208): 
 

• S prikazom uporabnosti izdelka in/ali storitve lahko kupcu, ki ima samo bežno 
predstavo o izdelku, le-tega podrobno predstavimo v povezavi z njegovimi 
potrebami. Na ta način kupca soočimo s potrebami in željami, katerim ni posvečal 
veliko pozornosti. 

 

• Pogajanje je mogoče. Običajno nastanejo razhajanja v ceni. Pri osebni prodaji ima 
prodajno osebje možnost prikaza napredne uporabe izdelka ali storitve, na osnovi 
katere lahko zagovarja ustreznost postavljene cene. 

 

• Dvosmerna komunikacija. Podjetja morajo izmenjavati informacije s kupci. Osebna 
prodaja je najbolj učinkovit kanal za neposredno pridobivanje informacij od 
kupcev. 

 



Opisane lastnosti osebne prodaje nekaj stanejo. Prodajno osebje pomeni dolgoročno velik 
strošek, poleg tega  je število prodajnih zastopnikov težko spreminjati. 
 

 

4 POSEBNOSTI TRŽENJA V MALIH PODJETJIH 
 
 

4.1 ZNAČILNOSTI TRŽENJA V MALIH PODJETJIH 
 
Raziskave, ki bi preučevale združeno področje trženja in podjetništva, so redke. Večina 
raziskovalcev se bolj zanima za upravljalske značilnosti podjetništva. Le-to je videti kot 
vseobsegujoča poslovna aktivnost; podjetniki pa se ne ukvarjajo z načrtovanjem in 
organiziranjem, temveč se osredotočijo na poslovne priložnosti in razvoj. Enako se večina 
tržnikov osredotoča na osnovno trženjsko disciplino. Tržniki se pri svojem delovanju 
ravnajo po potrjenih in sprejetih načinih izvajanja aktivnosti. Pogosto ti pristopi nimajo 
skupnih značilnosti s podjetništvom. Posledično je potrebno pregledati ogromno literature, 
da se najde sečišče teh dveh disciplin. Kljub temu je pomen trženja za uspešno 
podjetništvo velik. Vsa podjetja morajo rasti in se spreminjati, da preživijo. Rast in 
spremembe pa sta dimenziji, ki sta tesno povezani s trženjem. Posledično je pomembnost 
trženja za podjetništvo inherentna.   
 
Kljub temu mala podjetja trženju običajno ne posvečajo posebne pozornosti, saj trženjski 
funkciji niti slučajno ne pripisujejo takšnega pomena kot npr. finančni ali računovodski. 
Vzroke za to je mogoče iskati v samih značilnostih malih podjetij, od katerih lahko 
izpostavimo sledeče (Carson, 1990, str. 8-9): 
 

• Območje delovanja: mala podjetja oskrbujejo predvsem lokalne in regionalne trge, 
manj pa nacionalne ali celo mednarodne trge. 

 

• Velikost poslovanja: mala podjetja večinoma dosegajo le omejen tržni delež in so 
relativno majhna v določeni dejavnosti. 

 

• Lastništvo: malo podjetje je v lasti ene ali kvečjemu omejenega števila oseb, ki 
praviloma tudi vodijo podjetje. 

 

• Neodvisnost: mala podjetja so neodvisna v tem pogledu, da ne pripadajo večjemu 
kompleksnemu podjetniškemu sistemu. Neodvisnost tudi pomeni, da ima lastnik – 
podjetnik neomejeno kontrolo nad poslovanjem, čeprav je njegova svoboda 
omejena z obveznostmi do finančnih institucij. 

 



• Stil vodenja: lastnik – podjetnik praviloma osebno pozna vse zaposlene in sodeluje 
v vseh segmentih poslovanja podjetja. 

 
 
Za mala podjetja se trženje pogosto zdi nepotreben luksuz. Sploh v zgodnjih fazah rasti 
podjetja obstajajo pomembnejše aktivnosti, ki predstavljajo precejšnjo porabo virov – npr. 
zaposleni, nabava in proizvodnja. Zato ni težko razumeti osredotočenosti podjetnikov na te 
dejavnosti (Kenny, Dyson, 1989, str. 5). Ko se podjetje giblje po krivulji rasti, pa se 
pokaže potreba  po bolj eksterno orientiranem pogledu, ki upošteva spremembe v 
konkurenci in povpraševanju. 
 
Stokes v svoji raziskavi malih podjetij v veliki Britaniji ugotavlja, da večina podjetnikov 
enači trženje le s prodajo in promocijo, manj ali sploh ne pa z razvojem izdelkov, cenami 
in distribucijo. Mnogi podjetniki so dejali, da je njihovo podjetje odvisno od informacij od 
ust do ust in zato ne potrebujejo nobenega trženja. Vse to pa ne pomeni, da podjetniki niso 
izvajali trženja, ampak da ne poznajo terminologije. V nadaljevanju raziskave so namreč 
pokazali, da pripisujejo velik pomen opazovanju trga, ciljanju posameznih tržnih 
segmentov in poudarjajo storitve za kupce in odnose z njimi. 
 
Trženje v malih podjetjih je odvisno od izkušenj in znanj lastnika oz. poslovodje. Prav 
pomanjkljivo znanje s področja trženja je pogost razlog za propad malih podjetij. 
Značilnosti trženja v takih podjetjih lahko strnemo v nekaj točk (Carson, 1990, str. 9): 
 

• Omejeni viri: omejena finančna sredstva, pomanjkljivo znanje o trženju, časovne 
omejitve, ki skupaj pripeljejo do omejene tržne dejavnosti v primerjavi z večjimi 
podjetji. 

 

• Pomanjkanje strokovnega znanja: poslovodje malih podjetij raje posplošujejo, kot 
da bi se usmerili v stroko. Po navadi je lastnik/poslovodja tehnično izobražen. 
Redko se zanaša na različne ekspertize, kadar pa se to vendarle zgodi, upošteva 
predvsem proizvodne in finančne, ne pa tržnih. 

 

• Omejen vpliv na trg: malo podjetje ima manj naročil, strank in zaposlenih kot 
velika podjetja. Zaradi svoje majhnosti ima takšno podjetje tudi omejeno 
geografsko območje delovanja in manjši vpliv na dogajanje v panogi. V podjetju 
primanjkuje strokovnega znanja in virov s področja trženja, zato je vpliv malih 
podjetij preko oglaševanja in publicitete v primerjavi z velikimi podjetji majhen. 

 
 

Mala podjetja osredotočijo svoje napore na tiste elemente trženjskega spleta, ki so 
povezani z relativno kratkoročnimi koristmi (Cannon, 1992, str. 479). To pomeni, da se 
osredotočijo na pospeševanje prodaje, kot prodajne poti uporabljajo široke, neselektivne 



kanale, cene pa so pogosto predmet pogajanja. Veliko malih podjetij ne dosega svojega 
potenciala, ker morebitni kupci ne vedo za njihov obstoj. Kljub temu zaradi majhnih 
finančnih virov, taka podjetja ne posegajo po oglaševanju.  Delež celotnih stroškov, 
vezanih v prodajnih poteh, je pri malem podjetju bistveno večji kot pri velikem. Vseeno 
redko najdemo malo podjetje, ki zavestno skuša upravljati s temi stroški. Področje, na 
katerem pa so mala podjetja najbolj ranljiva, so cene. Deloma to izhaja iz same narave 
malih podjetij. Pogosto so le-ta namreč proizvajalci polproizvodov ali sestavnih delov. To 
pomeni, da so njihovi kupci mnogo močnejši ter pogosto specificirajo proizvodnjo in ceno. 
Malo podjetje, katerega proizvodi niso diferenciirani, tako izgubi svobodo postavljanja 
cen. 
 
Bathie (1991, str. 30) poudarja dva glavna problema pri malih podjetjih: velika omejitev 
virov in visoka stopnja negotovosti. Sicer nobena odločitev ni brez tveganja. 
Neobveščenost o tem, kaj se dogaja in kaj je pomembno v okolju podjetja, ter majhna 
vplivna moč na dogajanja okoli sebe to negotovost in tveganje le še povečujeta. 
Negotovost lahko podjetja zmanjšujejo z večanjem znanja in razumevanja razmer, tj. z 
zbiranjem, analizo in širjenjem pomembnih informacij. Večji nadzor nad razmerami 
omogoča tudi sprotna kontrola in spremljanje situacij na trgu. 
 
Za različne trženjske odločitve, s katerimi se sooča malo podjetje, le-to potrebuje zbiranje 
in interpretacijo informacij. Viri informacij so lahko kupci, distributerji ali tiskane 
publikacije, ki se nanašajo na relevantno dejavnost oziroma trg. Za veliko malih podjetij, ki 
so specializirana na majhne sektorje trga, agregatni podatki ne predstavljajo uporaben vir 
informacij. Zanesljive informacije so bistvene za trženjsko načrtovanje, zato se morajo 
podjetja zateči k primarnemu tržnemu raziskovanju – zbiranju relevantnih informacij, ki 
niso dosegljive preko že obstoječih virov. Občasno bo malo podjetje potrebovalo 
informacije ne le za lastno uporabo, temveč tudi za prepričevanje zunanjih interesnih 
skupin, katerim je kredibilnost podjetja pomemben dejavnik (Kenny, Dyson, 1989, str. 5). 
 
Stokes (2000, str. 12) ugotavlja, da lastniki – poslovodje malih podjetij bežijo od formalnih 
metod tržnega raziskovanja in namesto tega uporabljajo neformalne načine pridobivanja 
informacij – ne samo od kupcev, ampak tudi od znancev na položajih v industriji, trgovini 
ali v vladnih organizacijah. 
 
Mala podjetja imajo poleg navedenih ovir tudi določene prednosti, ki največkrat izhajajo 
prav iz njihove majhnosti (Carson, 1995, str. 87-88): 
 

• Delovno okolje v malih podjetjih je veliko bolj harmonično kot v velikih podjetjih, 
poleg tega je odnos med zaposlenimi in lastnikom veliko bolj oseben.  

 

• Mala podjetja imajo pogosto ožjo bazo strank, ki je locirana na lokalnem trgu. To 
posledično pomeni krajši kanal komuniciranja med stranko in podjetnikom, poleg 



tega ta pozna stranke osebno, kar vodi k večji zvestobi strank in višji stopnji 
zadovoljstva strank. 

 

• Mala podjetja so bolj fleksibilna in se lažje ter hitreje odzovejo na povpraševanje 
strank. 

 

• Ena od prednosti malih podjetij je tudi hitra reakcija na tržne spremembe. Zaradi 
bližine s strankami v podjetju hitreje ugotovijo spremembe trženjskih trendov. 
Poleg tega se zaradi svoje majhnosti izognejo nadležnim in ozko določenim 
pravilom ter dolgoročnim postopkom. 

 

• Hitro sprejemanje trženjskih odločitev, saj so le-te največkrat odgovornost ene ali 
nekaj oseb in zato ni potrebe po zamudnih sestankih za dosego odločitve. 

 

• Večja osredotočenost na priložnosti kot v večjih podjetjih, predvsem ne smemo 
zanemariti možnost pokrivanja tržnih niš. 

 

• Lažji dostop do informacij o trgu ravno zaradi bližine med strankami, zaposlenimi 
in podjetnikom – lastnikom, predvsem zaradi krajšega kanala komuniciranja. 
Podjetnik najpogosteje informacije zbira na neformalen način z osebno 
komunikacijo. Za takšne informacije velja, da so cenejše in pripomorejo k 
sprejemanju boljših tržnih odločitev. 

 
 
Podjetniške aktivnosti in značilnosti imajo močan vpliv na trženje v malih podjetjih 
(Carson et al., 1995, str. 155): 
 

• Stopnja razvoja podjetja je bistvena za obliko in obseg trženjskeih aktivnosti. 
Mlado podjetje izvaja relativno preprosto trženje, zrelo podjetje pa izpili svoje 
trženjske aktivnosti do relativno visoke ravni. 

 

• Ker so to mala podjetja in imajo omejene finančne vire, so trženjske aktivnosti 
omejene v obsegu in izbiri.  

 

• Mala podjetja v večini nimajo formalne organizacijske struktrure ali formalnega 
sistema komuniciranja. V mnogih primerih nimajo vzpostavljenega sistema 
marketinškega odločanja. 

 

• Tržne odločitve so preproste in deloma hazarderske, odvisne od osebnosti 
podjetnika. 

 



• Ker malo podjetje nima velikega vpliva na trg, konkurenca zelo vpliva na tržne 
odločitve takega podjetja. Zato malo podjetje ne deluje proaktivno, temveč je 
reaktivno na tržne dejavnosti konkurentov. 

• Ena od inherentnih prednosti malega podjetja je hitra reakcija na tržne 
spremembe. Lahko rečemo, da se malo podjetje obnaša oportunistično – 
sposobno je hitro zagrabiti nove priložnosti na trgu. 

 

• Mala podjetja nimajo dolgoročnih trženjskih načrtov, temveč je večina njihovih 
tržnih odločitev kratkoročne narave. 

 
 

4.2 STOPNJE RAZVOJA TRŽENJA V MALEM PODJETJU  
 
Trženje v malem podjetju ima več ravni zahtevnosti, ki so odvisne od oblike podjetja ter od 
njegovih ciljev. Glede na razvoj podjetja lahko razpoznamo različne stopnje trženja v 
malem podjetju. Koncept razvoja trženja temelji na konceptu življenjskega cikla podjetja 
ter ima štiri stopnje (Carson, 1990, str. 25): 
 

• stopnja odziva,  
 

• stopnja improvizacije, 
 

• podjetniška stopnja, 
 

• ekspertna stopnja. 
 
Slika 8: Stopnje razvoja trženja 
 

 
 
Vir: Carson, 1990, str.25 



Stopnja odziva predstavlja ustanovitev novega podjetja, ki zadošča le potrebam nekaj 
sorodnih strank ali pa posluje z večjim naročnikom. Posel, pridobljen na tej stopnji, temelji 
na osebnih poznanstvih ali na specifičnih zahtevah stranke. Mala podjetja na tej stopnji 
uporabljajo elemente trženja po občutku in tržijo povsem neusklajeno. Podjetje za trženje 
uporablja govorice in priporočila zadovoljnih strank.  
 
Na stopnji improvizacije se pojavi potreba po povečanju prodaje. Trženje se osredotoči le 
na doseganje tega cilja, vendar brez resnejšega prijema in usklajevanja. Rezultat aktivnosti 
je brošura o podjetju ter razni priložnostni oglasi. Podjetje poleg tega uskladi cenovno 
politiko in razširi distribucijske kanale. 
 
Naslednja stopnja v razvoju trženja se imenuje podjetniška stopnja. Na tej stopnji skrbi za 
trženje predvsem lastnik/poslovodja. Njegovi prijemi so intuitivni in zato predstavljajo 
visoko stopnjo tveganja. Lastnik/poslovodja uporabi nove metode trženja. Uspešnost 
trženja je odvisna predvsem od njegovega znanja in iznajdljivosti. Po navadi je to 
predvsem tehnično izobražena oseba, kar pomeni, da je uspešnost trženja omejena tudi s 
smerjo njegove izobrazbe. 
 
Četrta stopnja se imenuje ekspertna stopnja. Zanjo je značilno, da trženje sistematično vodi 
strokovnjak, ki uporablja dobro razvit integralni pristop. Skladno z drugimi dejavnostmi 
pripomore k uresničitvi ciljev podjetja (Carson, 1990, str. 26-27). 
 
 

4.3 TRŽENJSKI SISTEM MALEGA PODJETJA 
 
Po Kuriloffu in Memphillu(1988, str. 64) si mora podjetnik odgovoriti na nekaj temeljnih 
vprašanj, ki mu bodo pomagala pri začetnih korakih: V kakšnem poslu sem pravzaprav? V 
kakšnem poslu bi moral biti? Katere potrebe potrošnikov zadovoljujem? Katere potrebe bi 
še lahko zadovoljeval? Če podjetnik že na ta osnovna vprašanja ne ve odgovora, potem 
dejansko ni nekaj v redu z njegovim načinom poslovanja. Naslednji nasvet pravi: Ne 
zaljubi se v svoj proizvod ali storitev! Stavek nakazuje dejstvo, da nikakor ni pametno 
vztrajati pri določenem izdelku ali storitvi, če kupci le-tega nočejo oziroma ne potrebujejo. 
Lahko proizvajamo še tako dober proizvod, vendar ga bomo proizvajali z izgubo, če se ne 
bomo prej prepričali, ali obstaja tudi trg zanj. Naslednja slika prikazuje, kako si lahko malo 
podjetje v nekaj korakih izgradi takšen trženjski sistem, ki ga z vsakimi korakom oddaljuje 
od izdelčne in približuje trženjski usmeritvi (slika 9, na str. 53). 
 
Na desni strani slike trženjskega sistema malega podjetja je lik nepravilne oblike, ki 
predstavlja trg v vsej svoji razpršenosti, različnosti in velikosti. Sestavljajo ga številni 
porabniki z raznovrstnimi željami, potrebami in pričakovanji, ki, predvsem zaradi različne 
vzgoje in izobrazbe, svet zaznavajo na različne načine. Zunanje sile, ki sestavljajo tržno 
okolje in obkrožajo trg, povzročajo spremembe na trgu in čeprav podjetje nanje ne more 



Slika 9: Trženjski sistem malega podjetja 

 

 
 
Vir: Kuriloff, Memphill, 1988, str. 66 
 
 
vplivati, jih mora stalno spremljati in preučevati, da se tako pripravi na hitro in učinkovito 
odzivanje na spremembe. Znotraj trga se nahaja manjše zaokroženo področje, ki 
predstavlja tisti tržni segment, ki ga malo podjetje želi doseči. Za izbiro najustreznejšega 
tržnega segmenta mora podjetje najprej opraviti natančno tržno analizo, ki mu bo nudila 
kakovostno informacijsko osnovo, na katero bo lahko nato naslonilo vsako izmed treh faz 
v procesu ciljnega trženja: tržno segmentacijo, izbiro ciljnega tržnega segmenta in tržno 
pozicioniranje. Na oblikovanje ciljnega trženja pa poleg informacij s trga vplivajo tudi 
trženjski cilji podjetja, s katerimi mora biti skladna vsaka njegova trženjska aktivnost. Za 
vzpostavitev stika s trgom so malemu podjetju na voljo štiri osnovni instrumenti: izdelek, 
cena, prodajne poti in tržno komuniciranje. Podjetje mora oblikovati takšen trženjski splet, 
ki mu bo omogočal dosego zaželene tržne pozicije na izbranem ciljnem segmentu in hkrati 
tudi ekonomsko učinkovitejše ter boljše zadovoljevanje porabnikovih potreb v primerjavi s 
konkurenti (Kuriloff, Memphill, 1988, str. 66). 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 RAZISKAVA O UPORABI INSTRUMENTOV 
TRŽENJSKEGA SPLETA V MALIH PODJETJIH 

 
 

5.1 NAMEN RAZISKAVE 
 
V magistrskem delu želim preučiti uporabo instrumentov trženjskega spleta v malih 
podjetjih. Predhodna poglavja so podrobno predstavila trženje in trženjski splet v splošnem 
ter posebej povzela teoretične ugotovitve s področja trženja v malih podjetjih. Strokovna 
literatura se sila malo ukvarja s trženjem v malih podjetjih, še manj pozornosti pa se 
posveča uporabi posameznih instrumentov trženjskega sklepa. Namen moje raziskave je 
ugotoviti stanje trženja v slovenskih malih podjetjih, s poudarkom na uporabi instrumentov 
trženjskega spleta. Zato sem na podlagi ustrezne literature izoblikovala vprašalnik, s 
pomočjo katerega sem pridobila podatke, ki so mi omogočili oblikovati določene 
ugotovitve z danega področja.  

 
 

5.2 METODOLOŠKI OKVIR RAZISKAVE 
 
Raziskava je bila izvedena na osnovi stratificiranega vzorčenja slovenskih malih podjetij. 
Kot kriterij za izbiro v posamezni stratum so bile izbrane dejavnosti, znotraj katerih so bila 
nato izbrana posamezna podjetja. Vir ter bazo za vzorčenje je predstavljal register podjetij 
pri Gospodarski zbornici Slovenije. Znotraj posameznega stratuma so bila podjetja izbrana 
naključno. 
 
Kot način zbiranja podatkov sem uporabila anketiranje. Le-to omogoča raziskavo širokega 
spektra postavk. Raziskovalec ima postavljene spremenljivke in predpostavljene vplive 
med spremenljivkami ter jih primerja s pridobljenimi opažanji. Spremenljivke so lahko 
stališča, ki jih raziskovalec pridobi od anketirancev, lahko so značilnosti subjektov, ali pa 
časovni okvir raziskave. Anketiranje v raziskovalne namene ima tri jasne značilnosti 
(Pinsonneault, Kraemer, 1993): 
 

• Namen anketiranja je kvantitativni opis stališč preučevane skupine. Rezultati 
anketiranja so usmerjeni v predstavitev ugotovitev o preučevani skupini v opisni 
obliki ali pa pojasnjevanje odnosov med spremenljivkami. 

 

• Glavni način zbiranja stališč je prek strukturiranih vnaprej definiranih vprašanj. 
Odgovori na vprašanja pomenijo za raziskovalca podatke, ki so analizirani.  

 

• Podatki so običajno pridobljeni tako, da je v skupino, ki izpolnjuje anketo, zajet le 
del celotne populacije, ki je obravnavana v raziskavi. Vendar pa so podatki zbrani 



na tak način, da se rezultate lahko posploši na celotno populacijo. Vzorec 
anketirancev je običajno dovolj velik, da so možne statistične obdelave pridobljenih 
podatkov.  

 
Anketira se največkrat na klasičen način s pomočjo pisala in papirja, vendar pa se z 
razvojem informacijske tehnologije vedno bolj uporabljajo elektronski mediji. Sama sem 
se odločila za anketiranje prek svetovnega spleta. Velja, da lahko splošna pravila 
pisemskega anketiranja prenesemo tudi na ostale načine anketiranja, torej tudi na 
elektronsko anketiranje. Prednosti anket prek svetovnega spleta so (Farmer, 1999): 
 

• nižji stroški kot pri preostalih oblikah anketiranja, 
 

• čas zbiranja podatkov se dramatično skrajša, 
 

• potencialno večji vzorec sodelujočih pri raziskavi, 
 

• grafični in drugi multimedijski dodatki, ki pri anketiranju prek telefona niso 
mogoči. 

 
Težava, ki se pojavlja pri tej obliki anketiranja (Farmer, 1999) pa je predvsem to, da so v 
vzorcu anketirancev močneje zastopani ljudje, ki pogosteje uporabljajo računalnik. 
 
Anketni vprašalnik sem objavila na svetovnem spletu na strani http://www.g-
gmi.si/anketa_tmp/anketa.htm. Oblikovan je bil s pomočjo programa Microsoft Frontpage. 
Izpolnjeni vprašalniki so se shranjevali v datoteko na strežniku, nato pa sem jih prenesla v 
datoteko, primerno za obdelavo s programskim paketom SPSS 11.0 za Windows. 
 
V vzorec je bilo zajetih 2000 slovenskih malih podjetij. Elektronske naslove, na katere sem 
pošiljala vabila, sem pridobila iz registra podjetij na spletni strani Gospodarske zbornice 
Slovenije. Pri tem sem pazila, da je odstotek poslanih vabil po dejavnosti v vzorcu ustrezal 
odstotku te dejavnosti v celotnem številu malih podjetij v Sloveniji (stratificirano 
vzorčenje). Vabila k sodelovanju so bila razposlana po elektronski pošti 11. in 12. julija 
2005. Po preteku štirinajstih dni sem vabilo ponovno poslala celotnemu krogu prvotno 
anketiranih podjetij, saj zaradi anonimnosti odgovarjanja nisem mogla vedeti, katero 
podjetje se je na prvo vabilo že odzvalo.  
 
Zaradi nedelujočih naslovov sem dobila vrnjenih 284 sporočil. Na anketni vprašalnik je 
skupno (prvo in drugo vabljenje) odgovarjalo 145 podjetij.  
 
 
 
 



5.3 RAZISKOVALNE DOMNEVE 
 
Osnovna domneva, ki sem jo postavila v svojem delu, je, da mala podjetja trženju ne 
posvečajo pretirane pozornosti, obenem pa pri izbiri tistih instrumentov trženja, ki jih 
uporabljajo, prevladuje stroškovni kriterij. Za preverbo svoje osnovne domneve sem 
izoblikovala več ožje definiranih  domnev, ki temeljijo na teoretičnih spoznanjih in 
preverjajo različne vidike trženja v malih podjetjih.  
 
Prva skupina domnev se nanaša na splošne značilnosti trženja v malih podjetjih. 
 
H1: Večina (več kot 80%) malih podjetij nameni trženju relativno nizek delež prihodkov 

(do 15%). 

 
H2: Večja podjetja (podjetja z večjo višino prihodkov na leto) namenijo večji odstotek 

prihodkov za trženjske aktivnosti kot primerljivo manjša podjetja. 

 

H3: Podjetja, katerih kupec je končni potrošnik, namenijo večji delež prihodkov za potrebe 

trženja, kot podjetja, ki poslujejo na medorganizacijskemu trgu. 

 

H4: Manj kot četrtina malih podjetij ima zaposleno vsaj eno osebo, ki se pri svojem delu 

pretežno ukvarja s trženjem. 

 

H5: Podjetja z večjim skupnim številom zaposlenih imajo tudi več zaposlenih za trženje. 

 
 
Tej skupini sledijo domneve, ki se ukvarjajo s posameznimi elementi trženjskega spleta. 
 
 
H6: Mala podjetja na trgu večinoma (več kot 80%) ponujajo storitve.. 

 

H7: Večina malih podjetij (več kot 80%) razvija nove izdelke. 

 

H8: Cena pri večini malih podjetij (več kot 80%) ni odločilni dejavnik nakupa njihovega 

izdelka oz. storitve. 

 

H9: Storitvena in izdelčna podjetja uporabljajo različne metode postavljanja cen. 

 

H10: Mala podjetja najpogosteje uporabljajo neposredne prodajne poti. 

 

H11: Med izdelčnimi in storitvenimi podjetji obstajajo značilne razlike pri izbiri prodajnih 

poti. 

 



H12: Mala podjetja uporabljajo predvsem tiste instrumente trženjskega komuniciranja, ki 

so stroškovno ugodni.   

 
 

5.4 SESTAVA VPRAŠALNIKA 
 
Vprašalnik sem oblikovala tako, da je čimbolj celovito zajel preučevano tematiko. Preden 
sem anketni vprašalnik posredovala ciljnemu vzorcu, so nanj testno odgovarjala tri 
podjetja. Na tej osnovi je bilo narejenih nekaj manjših popravkov, ki so služila razjasnitvi 
določenih nejasnosti, ki so se pojavile ob prvotnem vprašalniku.  
 
Okvirno lahko vprašanja  v vprašalniku razdelim na nekaj tematskih področij. V prvem 
delu so vprašanja, ki se nanašajo na podjetje, ki odgovarja. Ta vprašanja so razkrila 
določene značilnosti vzorca ter omogočile posamezne primerjave med skupinami podjetij. 
Sledijo vprašanja, ki obravnavajo položaj trženja v tem podjetju, predvsem s stališča deleža 
prihodkov, ki jih podjetje namenja za trženje ter oseb, zaposlenih posebej za trženje. Nato 
sledi obširnejši sklop vprašanj, ki pokriva uporabo instrumentov trženjskega spleta v 
podjetjih.  
 
 

5.5 REPREZENTATIVNOST RAZISKAVE 
 
Preden se posvetim rezultatom raziskave, bom odgovorila na vprašanje, v kolikšni meri 
bodo le-ti reprezentativni za celotno populacijo slovenskih malih podjetij. Kljub nizkemu 
vzorčnemu odzivu, je vzorec dovolj velik (145 enot), da to govori v prid reprezentativnosti 
raziskave. Omejitve raziskave se nahajajo drugje. Analiza je bila narejena s pomočjo 
stratificiranega vzorčenja. S tem sem želela doseči, da bi rezultati kazali neko povprečje 
populacije. To je dani vzorec tudi omogočil. Težava je v tem, da je populacijska 
zastopanost določenih dejavnosti v okviru celotnega števila malih podjetij, izjemno nizka. 
Ker sem pri vzorčenju sledila populacijski razdelitvi po dejavnostih, ne morem podati 
rezultatov, ki bi veljali za posamezne dejavnosti, z izjemo določenih, ki so tudi v populaciji 
močneje zastopane. Ker sem si za cilj raziskave zastavila povprečni pregled množice malih 
podjetij, to ne predstavlja bistvene pomanjkljivosti. Druga omejitev je pogojena z načinom 
zbiranja podatkov. Zbiranje podatkov z anketiranjem prek svetovnega spleta ima več 
prednosti. Ima pa tudi to lastnost, da omeji vzorec na tista podjetja, ki so bolj računalniško 
pismena, kar pa posledično lahko vpliva na delno pristranskost rezultatov. 

 
 
 
 
 
 



5.6 REZULTATI 
 

5.6.1 Predstavitev vzorca 

 
V anketi je sodelovalo 145 podjetij. Le-ta so imela možnost kot dejavnost podjetja navesti 
več odgovorov – tako se je eno podjetje ukvarjalo kar s tremi dejavnostmi, 19 pa jih je 
navedlo dve dejavnosti. To so bile zelo raznolike kombinacije dejavnosti, pri posamezni  
kombinaciji so bile zabeležene nizke frekvence enot – eno ali dve podjetji. Dobra tretjina 
sodelujočih podjetij (30 %) se ukvarja s trgovino ter popravili. Na drugem mestu so 
storitvene dejavnosti (17,4 %), tem pa po zastopanosti sledijo gradbeništvo (12,4 %) in 
predelovalne dejavnosti (8,7 %). Odstotki zastopanosti ostalih dejavnosti so nižji, v vzorcu 
pa ni bilo zajetih rudarskih podjetij (v celotni populaciji malih podjetij je le-teh 0,18 %) ter 
podjetij s področja oskrbe z električno energijo, plinom in vodo (populacijska zastopanost 
je 0,49 %).  
 
Struktura anketiranih podjetij po pravnoorganizacijski obliki je bila sledeča: 66 % vseh 
podjetij, vključenih v raziskavo, je bilo organiziranih v obliki družb z omejeno 
odgovornostjo. Približno tretjino (30 %) so predstavljali samostojni podjetniki. Delniških 
družb je bilo 3,5 %, d.n.o. pa 0,7 %. Drugih oblik gospodarskih družb v vzorcu ni bilo.  
 
Med vključenimi podjetji je bilo največ podjetij ustanovljenih v letu 1990. V obdobju 1990 
do 1995 je bilo ustanovljenih kar 43 % vseh podjetij v vzorcu, kar je razumljivo v okviru 
tedanje širše politično-gospodarske situacije v Sloveniji. 13 odstotkov sodelujočih podjetij 
je na trgu manj kot 5 let. Podjetij, starejših od 15 let, je dobra četrtina, najstarejše 
sodelujoče podjetje pa je bilo staro 58 let.  
 
Večina sodelujočih podjetij je zelo majhnih – polovica (51 %) vseh podjetij ima do pet 
zaposlenih, podjetja z do deset zaposlenimi pa predstavljajo kar 73 odstotkov vseh 
anketiranih podjetij. 20 odstotkov podjetij ima med deset in dvajset zaposlenih, tako da 
podjetja z več zaposlenimi (največje število zaposlenih je 49) predstavljajo le 12 % vseh 
sodelujočih podjetij.  
 
Anketirana podjetja so po višini prihodkov dokaj enakomerno porazdeljena. Dvanajst 
podjetij (8 %) na to vprašanje ni želelo odgovarjati. V razredu do 1 milijon letnih 
prihodkov  ni nobenega podjetja, od 1 do 5 milijonov je 5 podjetij, nekaj več podjetij - 12 
je v razredu od 5 do 10 milijonov. 40 % sodelujočih podjetij ima med 10 in 100 milijonov 
letnih prihodkov, nad 100 pa do 1000 milijonov pa beleži 38 % podjetij.  
 
 



5.6.2 Splošno o trženju v sodelujočih podjetjih 

 
V okviru svoje raziskave sem želela najprej ugotoviti, kakšno mesto zaseda trženje v 
slovenskih malih podjetjih. Med anketiranimi podjetji je tretjina izjavila, da svojih stroškov 
za trženje ne pozna, dve tretjini podjetij pa sta navedli višino odstotkov prihodkov, 
namenjenih za trženje. 

 
Analiza odgovorov podjetij, ki so svoje stroške trženja poznala, je pokazala, da se višina 
le-teh giblje zelo različno med posameznimi podjetji. Največ podjetij za stroške trženja 
namenja do pet odstotkov  svojih prihodkov, sledijo jim podjetja, ki za ta namen dajo med 
pet in deset odstotkov prihodkov. Med deset in petnajst odstotkov prihodkov nameni za 
potrebe trženja 8,2 odstotkov podjetij. Vidimo, da več kakor 80% podjetij namenja za 
trženje manj kakor 15% prihodkov. Nad 15 in do 30 odstotkov prihodkov je označilo 
sedem odstotkov vprašanih podjetij, odgovori nad tridesetimi odstotki pa so redki. Na 
podlagi odgovorov anketiranih podjetij lahko  privzamemo domnevo H1: Večina malih 

podjetij nameni trženju relativno nizek delež prihodkov (do 15%). 

 
Največ odstotkov prihodkov nameni za stroške trženja podjetje, ki je navedlo kot odgovor 
na to vprašanje 70 % (ukvarja se z gostinstvom in trgovino), pet podjetij (iz dejavnosti 
gostinstva) pa za trženje nameni polovico svojih prihodkov. Najbolj verjetno interpretacijo 
tako visokih deležev prihodkov, namenjenih za trženje, lahko iščemo v napačni predstavi 
le-teh s strani omenjenih podjetij (kljub temu, da sem podrobno opredelila, katere 
aktivnosti se štejejo pod trženje, je možno, da so podjetja pri tem odgovoru upoštevala tudi 
druge stroške, ki sem ne spadajo).  
 
Slika 10: Odstotki prihodkov, ki jih podjetja namenijo za stroške trženja 
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V nadaljevanju sem preverila povezavo med višino prihodkov na leto ter odstotki le-teh, ki 
jih namenjajo za trženje. V ta namen sem izvedla statistični preizkus s Pearsonovim 
koeficientom korelacije. Domnevala sem, da so podjetja, ki imajo večjo višino prihodkov 
na leto, bolj tržno naravnana in posledično namenjajo več sredstev za stroške trženja. 
Preizkus je pokazal, da temu ni tako – povezava med prihodki ter deležem le-teh, ki je 
namenjen za trženje,  ni statistično značilna (Pearsonov koeficient = - 0,137,  p = 0,186396 
> α=0,05). Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo domnevo H2: Večja podjetja 

namenijo večji odstotek prihodkov za trženjske aktivnosti kot primerljivo manjša podjetja.   
 
Zanimalo me je tudi, če obstaja razlika v višini stroškov trženja (v odstotkih prihodkov) 
med dvema skupinama podjetij – med podjetji, ki nudijo storitve/proizvode za končnega 
potrošnika ter podjetji, ki poslujejo izključno z drugimi podjetji. Pri iskanju statistično 

značilnih razlik sem uporabila χ2  test.  Rezultati testa (χ2 = 1,62, p = 0,445 > α=0,05) 
kažejo, da med tema skupinama podjetij ni statistično značilne razlike glede višine 
prihodkov, ki jih namenjajo za stroške trženja. Na tem mestu torej sklenemo, da na podlagi 
vzorčnih podatkov ne moremo sprejeti domneve H3: Podjetja, katerih kupec je končni 

potrošnik, namenijo večji delež prihodkov za potrebe trženja, kot podjetja, ki poslujejo na 

medorganizacijskem trgu..  
 
Dve tretjini anketiranih podjetij nima zaposlene osebe, ki bi se pretežno ukvarjala s 
trženjem. Če upoštevamo dejstvo, da se v podjetjih pogosto zamenjuje trženje s prodajo, 
lahko domnevamo, da je ta odstotek še nižji kot sledi iz raziskave. Od podjetij, ki imajo 
zaposlene osebe posebej  za trženje, jih ima večina v te namene eno ali dve osebi. Na 
podlagi dejstva, da ima 36% anketiranih podjetij zaposleno vsaj eno osebo za trženje, 
zavrnemo domnevo H4: Manj kot četrtina malih podjetij ima zaposleno vsaj eno osebo, ki 

se pri svojem delu pretežno ukvarja s trženjem. 

 
Slika 11: Število oseb, zaposlenih za trženje 
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Domnevala sem, da imajo podjetja, ki imajo tudi sicer več zaposlenih, obenem tudi večje 
število zaposlenih za trženje. Statistična obdelava je pokazala, da odvisnost tudi dejansko 
obstaja (Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,225371 pri točni stopnji značilnosti 0,01). 
Na podlagi vzorčnih podatkov sprejmemo domnevo H5: Podjetja z večjim skupnim 

številom zaposlenih imajo tudi več zaposlenih za trženje.  

 
V splošnem lahko torej trdimo, da ima večina malih podjetij nič ali pa malo oseb, 
zaposlenih posebej za trženje (vsekakor je to razumljivo, saj ima kar polovica anketiranih 
podjetij le do pet zaposlenih), vendar število tržnikov z velikostjo podjetja narašča 
(povezava je pozitivna).  
 
Zaposleni, ki se ukvarjajo s trženjem, so svoja znanja s tega področja pridobivali različno. 
Večina ni ostala pri enem viru informacij, temveč se je izobraževala na več različnih 
načinov – mnogi so izbrali celo vseh pet ponujenih možnosti.  Največ zaposlenih je 
pridobilo potrebna znanja na fakulteti, le-tej pa sledijo tečaji ter internet in srednja šola. 
Kot opisni odgovor (drugje) je največ vprašanih navedlo delovne izkušnje, preostali 
odgovori pa so se nanašali na oglaševalske festivale ter zunanje agente.   
 
 
Slika 12: Izobraževanje s področja trženja 
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Precej anketiranih malih podjetij se je že srečalo z zunanjim svetovanjem v trženju. Te 
možnosti se je doslej poslužila kar tretjina anketiranih podjetij, le dobra desetina pa je 
izjavila, da s to možnostjo niso seznanjeni. Podrobnejše rezultate kaže Tabela 8, na strani 
62. 



Tabela 8: Uporaba zunanjega svetovanja 
 

Uporaba zun. svetovanja Odstotek podjetij 

že uporabili 36,11 

niso uporabili in ne nameravajo 32,64 

niso seznanjeni s to možnostjo 9,03 

niso še, a nameravajo v prihodnosti 22,22 

 
Vir: Lastna raziskava 
 
 
Vidimo, da so mala podjetja pri tem vprašanju precej razdeljena. Na eni strani imamo 
podjetja, ki so zunanje svetovanje že uporabila ali pa so izkazala namero to narediti v 
prihodnosti, na drugi strani pa so podjetja, ki se za to možnost sploh ne zanimajo ali pa z 
njo niso dobro seznanjena. Skupne zaključke, ki bi veljali za obe skupini podjetij, je težko 
povleči. Lahko pa trdimo, da tista mala podjetja, kjer je prisoten interes za nova znanja s 
področja trženja, nimajo zadržkov iskati pomoči pri zunanjih svetovalcih. 

 

5.6.3 Izdelek / storitev 

 
Izdelek/storitev je osnovni instrument trženjskega spleta. To je vsaka stvar, ki jo je možno 
ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo ali porabo, in ki lahko 
zadovolji željo ali potrebo. Zanimalo me je, kaj od tega predstavlja osnovni predmet 
poslovanja malih podjetij v vzorcu – storitev ali izdelek. Obdelava odgovorov je pokazala, 
da 40 % vprašanih podjetij na trgu nudi izključno storitve, 15 % ponuja le izdelke, 43 % 
podjetij pa nudi svojim kupcem tako storitve, kot tudi izdelke. Razvidno je torej, da se 
deindustrializacija ter pohod storitvenih dejavnosti v svetu odražata tudi na poslovanju 
slovenskih malih podjetij, saj skupno kar 83% anketiranih podjetij na trgu ponuja storitve 
bodisi same bodisi skupaj z izdelki. Na tem mestu torej lahko privzamemo domnevo H6: 

Mala podjetja na trgu večinoma ponujajo storitve. 

 
Koncept življenjskega cikla izdelka kaže, da večina izdelkov, če ne vsi, postane slej ko prej 
nedonosnih. Zato mora podjetje vzdrževati širok asortiment različnih izdelkov. Rezultati 
raziskave kažejo, da anketirana mala podjetja ponujajo bogat asortiment izdelkov na trgu. 
Od vseh anketiranih podjetij sta le dve podjetji taki, ki na trgu sodelujeta le z enim samim 
izdelkom, eno podjetje pa izvaja eno storitev. Vsa ostala podjetja so na trgu udeležena s 
širšo ponudbo. Izključno storitvenih podjetij je na trgu 54 - od teh je 49 podjetij takih, ki 
ponujajo na trgu več dopolnjujočih se storitev, dve podjetji pa ponujata storitve, ki se ne 
dopolnjujejo. Na trgu so tri podjetja, ki ponujata obe skupini storitev. Med anketiranimi 
podjetji je kar 17 podjetij takih, ki ponujajo dopolnjujoče se izdelke, 7 pa je takih, ki 



ponujajo različne izdelke, ki se med seboj ne dopolnjujejo. Pet podjetij proizvaja le izdelke 
po naročilu. Preostala podjetja imajo v svojem asortimentu tako izdelke, kot tudi storitve. 
 
Uspešna mala podjetja neprestano iščejo nove konkurenčne prednosti. To ne pomeni nujno 
popolne novosti – Schoell in Guiltinan (1990, str. 325) sta tako opredelila tri stopnje 
novosti izdelka: 
 

• izdelki, ki so svetovna novost in predstavljajo najvišjo stopnjo novosti, ki jo lahko 
doseže izdelek, 

 

• izdelki, ki bodo zaradi bistvenih sprememb nadomestili obstoječe izdelke in 
predstavljajo novost le za nek trg, 

 

• izdelki, ki so novost za podjetje, ki jih vključuje v svoj obstoječi asortiment. 
 
 
Podjetja sem povprašala po naštetih stopnjah novosti pri njihovih izdelkih. Odgovori so 
bili presenetljivi – kar 14,5 % anketiranih podjetij je odgovorilo, da so v zadnjih 2 letih 
razvili izdelke, ki so novi v svetovnem merilu, 35 % podjetij pa izdelke, ki so novost na 
našem trgu. Približno tretjina podjetij nove izdelke posname po že obstoječih proizvodih 
na trgu, manj kot petina pa jih je zadovoljnih z obstoječimi proizvodi in ne čuti potrebe po 
razvijanju novih. Na podlagi vzorčnih podatkov sprejmemo domnevo H7: Večina malih 

podjetij razvija nove izdelke. 

 
 
Slika 13: Razvijanje novih izdelkov  
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Zgornji podatki kažejo nadvse vzpodbudno sliko o stanju razvijanja novih izdelkov v 
slovenskih malih podjetjih. Sodeč po teh podatkih nenavadno veliko vprašanih podjetij 
razvija nove izdelke, predvsem take, ki so novost v svetovnem merilu. Zanimivo je, da se 
od skupno dvanajstih podjetij, ki so se izrekla, da proizvajajo svetovno nove izdelke, kar 
sedem podjetij nahaja v trgovinski dejavnosti. Tako se pojavijo pomisleki o morebitni 
napačni interpretaciji tega vprašanja s strani podjetij. Možno je namreč, da so taki izdelki 
sicer del ponudbe podjetij, vendar jih sama niso razvila, temveč sodelujejo le pri njihovi 
prodaji.  
 

5.6.4 Cena 

 
Vse organizacije določajo ceno. Le-ta je edina prvina trženjskega spleta, ki prinese 
dohodek, ostale prvine ustvarijo stroške. Obenem je najbolj prožna prvina spleta, saj jo je 
moč najhitreje prilagoditi v primerjavi z npr. lastnostmi izdelka ali pa prodajnimi potmi.  
Cena je pri malih podjetjih pogosto zelo pomembna, saj spodbudi kupce k nakupu ravno 
njihovih in ne morda konkurenčnih izdelkov. Taka situacija je vse prej kot priporočljiva, 
saj naj bi mala podjetja uspešneje poslovala v razmerah, kjer cena ni strateški  element, saj 
so zaradi omejenih sredstev navadno manj uspešna v cenovnih vojnah z večjimi konkurenti 
(Žabkar, 1995, str. 22). Glede na rezultate raziskave je cena ključni dejavnik nakupa le za 
13 % anketiranih podjetij, ostala se zanašajo na druge konkurenčne prednosti. Na podlagi 
vzorčnih podatkov sprejmemo domnevo H8: Cena pri večini malih podjetij ni odločilni  
dejavnik nakupa njihovega izdelka oz. storitve. Več kot polovica podjetij je odgovorila, da 
je ključni dejavnik nakupa njihovega izdelka/storitve kakovost, ostali pa so navedli 
podporne storitve, dostopnost in poznano blagovno znamko. Pod drugo so podjetja navedla 
hitrost storitve, prilagodljivost kupcu ter ugodno razmerje med kakovostjo in ceno. Vidimo 
torej, da se anketirana mala podjetja zanašajo predvsem na necenovno konkurenco. 
 
 
Tabela 9: Ključni dejavnik nakupa 
 

Dejavnik Odstotki odgovorov 

cena 12,95 

kakovost 57,55 

dostopnost 5,04 

podporne storitve 9,35 

blagovna znamka 10,79 

drugo 4,31 

 
Vir: Lastna raziskava, 2005 
 



Podjetja ceno določajo na različne načine. V malih podjetjih jo ponavadi določi lastnik 
oziroma poslovodstvo. Cena je ponavadi nekje med ceno, ki je tako nizka, da ne bo 
prinesla nobenega dobička, in ceno, ki je tako visoka, da bi odvrnila povpraševanje. 
Podjetja sem povprašala, katero metodo uporabljajo pri določanju višine cene.  
 
Tabela 10: Metode določanja cene 
 

Metoda Odstotek podjetij 

glede na ceno konkurence 51,85 

pribitek na stroške 28,15 

glede na ciljni dobiček 8,15 

predpisi 2,96 

ponudba na natečaju 2,96 

drugo 5,93 

 
Vir: Lastna raziskava, 2005 
 
 
Med anketiranimi podjetji je daleč najbolj pogosto zastopano določanje cen glede na cene 
pri konkurenci (dobra polovica podjetij). To je ponavadi cena, ki odraža nek kolektiven 
občutek v panogi in prinese dober donos. Na drugem mestu (skoraj tretjina podjetij) je 
metoda določanja cen na osnovi pribitka na stroške. To je priljubljena metoda predvsem 
zato, ker podjetja bolj poznajo svoje stroške kot povpraševanje ter si s tem nalogo 
postavljanja cen precej poenostavijo. Obenem privede do podobnih cen v panogi, če tudi 
ostala podjetja uporabljajo isto metodo, hkrati pa večina ljudi verjame, da je taka cena 
poštena tako do kupcev kot tudi do prodajalcev. Sledijo podjetja, ki ceno postavijo na 
osnovi ciljnega dobička – ta metoda ne upošteva cen pri konkurenci ter cenovne 
elastičnosti, kar lahko vodi v nerealna predvidevanja glede potrebnega obsega prodaje 
(podjetje bi moralo preučiti različne cene, predvideti njihov vpliv na obseg prodaje in 
dobička). Nekaj odstotkov podjetij določa cene glede na predpise ter ponudbo na natečaju. 
Pod drugo so podjetja navedla predvsem določanje cene glede na kupca  – njegovo 
pomembnost za podjetje ter zmožnost plačila. 
 
Po Megginson et al. (1994, str. 207) naj bi oblikovanje cen storitvam v malih podjetjih 
temeljilo na vrednosti, ki jo porabnik pripisuje storitvi, ne pa zgolj na stroških njenega 
izvajanja. Ker je storitev neotipljiva in jo porabnik pred porabo le težko ovrednoti, pogosto 
upošteva ceno kot indikator njene kakovosti. Zaradi take narave storitev sem domnevala, 
da bo pri zgolj storitvenih podjetjih manj zastopano postavljanje cen na podlagi pribitka na 

stroške. χ2  test je pokazal, da temu ni tako – statistična razlika med storitvenimi in 

izdelčnimi podjetji pri metodah postavljanja cen ne obstaja (χ2 = 1,768, p = 0,41 > α=0,05). 
Ne moremo torej sprejeti domneve H9: Storitvena in izdelčna podjetja uporabljajo 

različne metode postavljanja cen.  



Podjetja ponavadi ne določijo ene same cene, ampak prilagajajo cene glede na razlike v 
času naročila, ravni naročil, značilnosti kupcev in podobno. Veliko podjetij nagradi kupce 
za hitro plačilo, zunajsezonske in količinske nakupe.  
 
Anketirana podjetja daleč najpogosteje uporabljajo popust za nakup velikih količin (39,4 
%). Količinski popusti naj bi veljali enako za vse kupce ter ne smejo preseči stroškovnih 
prihrankov, ki so povezani s prodajo velikih količin. Ti prihranki so povezani z znižani 
stroški prodaje, zalog in prevoza. Predstavljajo spodbudo za kupca, da naroči več pri 
danem prodajalcu in ne kupuje pri različnih ponudnikih. 
 
Temu popustu sledi popust za plačilo z gotovino (29,1 %). Ti popusti so v navadi v 
številnih panogah in pripomorejo k likvidnosti podjetij, zmanjšajo stroške terjatev in slabih 
dolgov. 
 
Na tretjem mestu (9,1 %) so različne ugodnosti kot npr. staro za novo. Ti ugodnosti 
pomenijo znižanje cene glede na navedbo v ceniku. Staro za novo npr. pomeni nižjo ceno, 
če prineseš stari izdelek, ko kupuješ novega. Je značilnost predvsem panog s trajnimi 
dobrinami.  
 
Ostale oblike razlikovanja cen so med anketiranimi podjetji zastopane manj pogosto. 7,9 % 
podjetij določa različno ceno za domači in tuji trg, 6,7 % podjetij uporablja sezonske 
popuste, 4,7 % daje skupinske popuste, pod drugo (3,1 % podjetij) pa podjetja navajajo 
predvsem popust za stalne stranke. 
 
 
Slika 14: Oblike razlikovanja cen 
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5.6.5 Prodajne poti 

 
Prodajne poti so sestavljene iz prodajnih posrednikov. Vsak posrednik, ki približa izdelek 
in njegovo lastništvo končnemu kupcu, predstavlja eno raven na poti. Neposredno 
prodajno pot predstavlja podjetje, ki prodaja neposredno končnemu odjemalcu. Takšne poti 
so akviziterstvo, prodaja v lastnih prodajalnah in naročila kupcev.  
 
Akviziterstvo je kot najpogosteje uporabljano prodajno pot navedlo le eno podjetje (0,89 % 
vseh), pogosto pa ga uporabljajo 3 podjetja (2,68 %). Vsa našteta podjetja spadajo v 
dejavnost trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe. Akviziterstva 
nikoli ne uporablja 104 podjetij (92,86 %), ostala pa ga uporabljajo redko. 
 
Dobra tretjina anketiranih  podjetij spada v trgovinsko dejavnost. Zato ni presenetljivo, da 
je 30,34 % podjetij kot najbolj pogosto uporabljano prodajno pot navedlo prodajo v lastnih 
prodajalnah. 6,89 % podjetij uporablja tako prodajno pot pogosto, 37,24 % podjetij pa se te 
poti ne poslužuje. 
 
Za 20  % anketiranih podjetij so najpogosteje uporabljena prodajna pot naročila kupcev. 
14,48 % pogosto posluje po naročilu kupcev, ostala podjetja pa se tega načina prodaje 
poslužujejo včasih oziroma redko. Po naročilu kupcev nikoli ne dela dobra četrtina 
podjetij. Uporaba te prodajne poti ni pogojena z dejavnostjo podjetja, ne moremo namreč 
zaslediti, da bi se kakšna dejavnost pogosteje pojavljala pri določeni intenziteti uporabe te 
poti. 
 
Tržna pot ene ravni vključuje enega posrednika – trgovca na drobno. Te poti se najbolj 
pogosto poslužuje 14,5 % anketiranih podjetij, nikoli pa jo ne uporablja 36,6 % podjetij. 
Ostala podjetja so med tema dvema skrajnostima. Ponovno ne moremo trditi, da bi bila 
uporaba te poti pogojena z dejavnostjo podjetja. 
 
Na tržni poti dveh ravni sta dva posrednika – ponavadi trgovec na drobno in trgovec na 
debelo. Tak način posredovanja kot najbolj pogosto prodajno pot uporablja 12,4 % 
podjetij, pogosto pa jo uporablja 13,10 % podjetij. Približno tretjina anketiranih podjetij 
nikoli ne uporablja te prodajne poti. 
 
Tržna pot treh ravni vključuje še druge, specializirane posrednike in zastopnike. Uporaba 
le-te ni pogosta, kot tako jo je navedlo le 7,5 % podjetij. Obstajajo pa tudi tržne poti z več 
ravnmi. Te kot najbolj pogoste uporablja približno 8 % anketiranih podjetij. 
 
V splošnem vidimo, da je najpogosteje zastopana prodajna pot vsekakor prodaja v lastnih 
prodajalnah (dokaj razumljivo iz lastnosti vzorca), sledijo  pa ji naročila kupcev.  
Akviziterstvo je izredno malo uporabljano – velika večina podjetij se ga nikoli ne 
poslužuje. Odstotki uporabe posamezne prodajne poti s številom posrednikov upadajo – 



več kot ima posamezna prodajna pot členov, manj podjetij jo uporablja. Privzamemo torej 
domnevo H10: Mala podjetja najpogosteje uporabljajo neposredne prodajne poti. Tu se 
lahko pridružimo mnenju Megginsona (1994, str. 216); le-ta navaja, da mala podjetja 
najpogosteje uporabljajo neposredno prodajno pot, saj je le-ta najbolj enostavna, storitvena 
podjetja pa navadno že zaradi neločljive narave storitev nimajo druge možnosti. 
Neposredno prodajno pot večinoma uporabljajo tudi mala podjetja na medorganizacijskem 
trgu, če le ne proizvajajo izdelkov v velikem obsegu, kar pa za mala podjetja tako ali tako 
ni značilno. 
 
Te navedbe so v skladu z rezultati raziskave, saj je obdelava podatkov pokazala, da obstaja 
pri uporabi prodajnih poti statistično značilna razlika med skupino podjetij, ki proizvaja 
samo izdelke ter skupino podjetij, ki ponuja oboje ali pa le storitve. Statistično značilne 

razlike so se pokazala pri prodaji prek trgovca na debelo (χ2   = 8,730, p = 0,013) ter pri 

uporabi poti z več ravnmi (χ2   = 9,288, p = 0,010), pri prodaji prek trgovca na drobno pa 

obstaja indikacija razlik v odgovorih(χ2   = 4,616, p = 0,099).  Uporaba naštetih poti je 
pogojena z naravo ponudbe podjetja. Podjetja, ki imajo v svojem asortimentu le izdelke, 
navedene poti uporabljajo bistveno pogosteje glede na storitvena podjetja. Na podlagi 
vzorčnih podatkov sprejmemo domnevo H11: Med izdelčnimi in storitvenimi podjetji 

obstajajo značilne razlike pri izbiri prodajnih poti. 

 
Poleg same narave ponudbe na izbiro prodajnih poti vpliva še kar nekaj dejavnikov 
(Rojšek, Starman, 1993a, str. 45). Tako npr. hitro pokvarljivo blago zahteva krajše 
prodajne poti, luksuzno pa ekskluzivno prodajno mrežo. Stroški prodaje in rabati so 
različni, če prodajamo trgovini na debelo ali pa sami opravljamo del njenih funkcij in 
prodajamo neposredno detajlistom, saj se razlikuje tudi obseg storitev, ki jih opravi 
posamezni člen na prodajni poti. Prodaja trgovini na debelo praviloma zahteva tudi manjše 
zaloge in s tem manjša finančna sredstva, ki so potrebna za njihovo vzdrževanje. Naslednja 
dejavnika sta širina asortimenta in vrednost enote izdelka. Slednja pomembno vpliva na 
odločitve o prodajnih poteh, saj je pri dražjih izdelkih lažje organizirati neposredno 
prodajo končnim potrošnikom, torej neposredno tržiti. Na področju prodajnih poti je 
potrebno upoštevati tudi veljavno zakonodajo, dejavnost konkurence ter proučevati in 
upoštevati želje potrošnikov. 
 
Največ anketiranih podjetij (dobra tretjina) je navedlo, da na njihovo izbiro prodajnih poti 
vplivajo želje potrošnikov. Na drugem mestu je z 18,3 % dejavnost konkurence. Za 13,4 % 
podjetij so pomembni stroški prodaje in rabati, 11 % podjetij pa izbira prodajne poti glede 
na širino asortimenta. Ostali odgovori so precej slabše zastopani – glede na zakonodajo 
določa svoje prodajne poti 7,9 % podjetij, višina potrebnih zalog je pomemben dejavnik pri 
4,8 % podjetij, 3,8 % podjetij pa je navedlo specifične lastnosti izdelka oz. storitve kot 
dejavnik izbire prodajne poti. 
 



5.6.6 Tržno komuniciranje 

 
V sodobnem konkurenčnem okolju ni dovolj, da ima podjetje le dober izdelek, ugodno 
ceno in dostopnost za ciljnega kupca – podjetje mora poleg tega tudi komunicirati z 
obstoječimi in možnimi kupci.  
 
Prva odločitev, s katero se sooča podjetje, ko se odloča o tržni komunikaciji, je koliko 
sredstev je pripravljeno porabiti v ta namen. Polovica vprašanih podjetij se pri tem zanaša 
na subjektivno presojo odgovorne osebe. Le 12,87 % podjetij se pri tej odločitvi zanaša na 
načrt trženjskih aktivnosti. Ostala podjetja uporabljajo druge metode (odstotek od prodaje, 
vzgled konkurentov). 
 
Sodobno podjetje ima zapleten splet trženjske komunikacije. Sestavlja ga pet poglavitnih 
dejavnosti: oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in 
osebna prodaja.  
 
Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega prestavljanja in promocije zamisli, dobrin 
ali storitev, ki jo plača znani naročnik. V manjših podjetjih je za oglaševanje ponavadi 
zadolžena oseba, ki se ukvarja  s trženjem v podjetju, običajno v sodelovanju z zunanjo 
oglaševalsko agencijo. Podjetje lahko oglašuje v različnih medijih. Pri izboru medija mora 
podjetje upoštevati več spremenljivk: navade ciljnega občinstva, lastnosti izdelka/storitve, 
sporočilo in višino stroškov.  
 
Uporaba posameznih medijev se med anketiranimi podjetji bistveno razlikuje. Kot najbolj 
pogosto uporabljen medij so podjetja navedla osebna pisma (19,84 % podjetij). Prednost 
tega medija je predvsem to, da uporablja osebni pristop in cilja na izbrano občinstvo. Tako 
lahko posredujemo specifične (pogosto tehnične) informacije občinstvu, za katerega 
domnevamo, da ga bodo dobljene informacije zanimale. Izredno malo uporabljen medij so 
jumbo plakati, kar lahko razložimo s precej visokimi stroški takih sporočil. Nikoli se jih ni 
poslužilo kar 91,22 % anketiranih podjetij, kot pogosto uporabljan medij pa jih je navedlo 
le 1,7 % podjetij. Med redko uporabljanimi sta tudi televizija in oglaševanje prek plakatov. 
Televizije še nikoli ni uporabilo 68 % podjetij, oglaševanja prek plakatov pa 82 % podjetij. 
Nizka zastopanost televizije med mediji ne preseneča, saj zahteva visoke stroške, pri tem 
pa so potrebna kar precejšnja ponavljanja oglasa, ker ima le kratkotrajno izpostavitev. Po 
drugi strani pa so plakati stroškovno nizko zahtevni, zato moramo razloge za njihovo nizko 
uporabo drugje (specifično ciljno občinstvo podjetij ter lastnosti izdelka/storitve). Nekaj 
več anketiranih podjetij oglašuje prek radia; le-ta ni med najbolj uporabljanimi mediji, se 
ga pa vsaj občasno posluži kar 45 % anketiranih podjetij. Internet je zelo redko uporabljan 
– oglaševanje prek interneta je doslej uporabilo le 3% podjetij. Preostali trije oglaševalski 
kanali so si dokaj sorodni. Oglaševanje v časopisu je na drugem mestu kot najbolj 
uporabljen medij – kot takega ga je navedlo 17,46 % podjetij. Malo manj podjetij oglašuje 
v rumenih straneh in revijah. Pri vseh treh medijih pa so nizki odstotki podjetij, ki 



določenega medija niso še nikoli uporabili – gibljejo se okoli 30 %. To kaže na dejstvo, da 
je uporaba teh treh medijev v povprečju dobro zastopana med anketiranimi podjetji. 
 
Druga oblika tržnega komuniciranja je pospeševanje prodaje. Sestoji iz zbirke orodij, ki jih 
podjetje uporablja za spodbujanje (zlasti kratkoročno), da izzove nakupe s strani 
porabnikov ali trgovine. Podjetja lahko za pospeševanje prodaje uporabljajo različna 
orodja. 
 
Anketirana podjetja daleč najpogosteje uporabljajo prikaze izdelkov. Dobra petina podjetij 
jih uporablja kot najbolj pogost način pospeševanja prodaje, še nikoli pa jih ni uporabilo 
16,8 % podjetij. Po pogostosti uporabe jim sledijo vzorci (brezplačna ponudba določene 
količine izdelka ali storitve), katere je kot najbolj pogost način navedlo 14,41 % podjetij. 
Dokaj pogosto uporabljena metoda je tudi znižanje cene in sicer kot neposredni popust pri 
vsakem nakupu v določenem časovnem obdobju (akcijske ponudbe). Take oblike 
pospeševanja prodaje se občasno poslužuje 82 % podjetij. Garancije predstavljajo 
najpogostejši način pospeševanja prodaje za približno desetino podjetij. Preostale tri oblike 
pospeševanja prodaje (kuponi, darila in nagrade) so dokaj malo uporabljene – predvsem je 
tu visok delež podjetij, ki jih še nikoli niso uporabila (med 44 in 64 odstotki podjetij). 
 
V splošnem lahko ločimo med orodji, ki gradijo privrženost določenemu izdelku in tistimi, 
ki niso takšna. Vzpodbudno je, da anketirana mala podjetje bolj uporabljajo prva.  Med 
takimi so npr. tako prikazi izdelkov kot tudi vzorci. Nižanje cene, kuponi, darila in 
nagrade, ki niso povezani z izdelkom, niso usmerjeni v graditev naklonjenosti dotičnemu 
izdelku. Tako vidimo, da v povprečju podjetja pospeševanje prodaje jemljejo ne samo kot 
orodje, ki kratkoročno poveča prodajo, temveč tudi kot dolgoročnejšo investicijo v 
graditev lojalnosti kupcev. 
 
Neposredno trženje je naslednja oblika tržnega komuniciranja. Do prodaje poskuša 
pripeljati brez posrednika. Uporabljajo ga proizvajalci, trgovci na drobno, storitvena 
podjetja in trgovci, ki prodajajo s pomočjo katalogov.  
 
Med različnimi možnostmi neposrednega trženja anketirana podjetja največ uporabljajo 
kataloško trženje (15,12 % je izbralo to možnost kot najbolj pogosto). Sledi mu trženje po 
telefonu (11,3 %), druge oblike pa za naštetima zelo zaostajajo. Večina podjetij nikoli ali le 
redko uporablja deljenje letakov (na ulici, v poštni nabiralnik, za šipe avtomobilov) in 
neposredno trženje po radiu (nad 80 % podjetij). Presenetljivo malo podjetij uporablja 
elektronsko pošto – še nikoli je ni uporabilo kar 85% podjetij.  
 
Še eno pomembno orodje tržnega komuniciranja so stiki z javnostmi. Na vrsto pridejo 
običajno za ostalimi prvinami komunikacijskega spleta. Imajo pa to lastnost, da vplivajo na 
javno zavest in stanejo zgolj delček tega, kar stane oglaševanje (podjetju ni treba plačati za 
čas ali prostor v medijih).  



Sodelujoča podjetja v okviru odnosov z javnostmi najpogosteje izdajajo lastno brošuro 
(13,3 % podjetij). Brošure so zelo pomembne za informiranje ciljnih porabnikov o tem, kaj 
izdelek v resnici je, kako deluje in kako ga je treba predstaviti. Tukaj lahko potegnemo 
vzporednico s prikazi izdelkov, ki so med najbolj uporabljenimi orodji pospeševanja 
prodaje. Izdajanju brošur sledijo dejavnosti za javno dobro (7,8 % podjetij). To so lahko 
denarni prispevki ali pa čas, porabljen za dobre namene.  Še manj se podjetja v okviru 
odnosov z javnostmi ukvarjajo z organiziranjem posebnih dogodkov, ustvarjanjem 
pozitivnih vesti ter prirejanjem govorov.  Vidimo, da uporaba naštetih orodij precej 
zaostaja za uporabo ostalih instrumentov trženjskega komuniciranja. To je v skladu z 
obstoječo zavestjo o malih podjetjih, saj jih je le malo ki so znani širši slovenski javnosti. 
 
Zadnji instrument komunikacijskega spleta je osebna prodaja. Je način prodaje, kjer gre za 
neposreden, takojšen in vzajemen odnos med dvema ali več osebami (Lamb et al., 1998, 
str. 537). Pomembna je predvsem pri prodaji investicijskih dobrin, zapletenih izdelkov in 
izdelkov visoke vrednosti, kjer je nakupni proces daljši in ga sprejema več oseb. Prodajni 
referent razloži osnovne prednosti izdelka in predlaga različne izvedbe in dodatke, ki bodo 
ustrezali kupcu. Dobra polovica anketiranih podjetij ne uporablja osebne prodaje, zelo 
pogosto pa se jo poslužuje 13,6 % podjetij. Ostala podjetja jo uporabljajo občasno.  
 
Glede na odgovore anketiranih podjetij lahko strnemo, da nabor tržnokomunikacijskih 
orodij malih podjetij sestoji predvsem iz cenejših instrumentov. Izbira instrumenta v okviru 
le-teh pa je odvisna od lastnosti posameznega podjetja in njegovega izdelka oz. storitve. 
Na podlagi vzorčnih podatkov sprejmemo domnevo H12: Mala podjetja uporabljajo 

predvsem tiste instrumente trženjskega komuniciranja, ki so stroškovno ugodni.  

 
Po končani akciji tržnega komuniciranja naj bi podjetje preverilo njeno učinkovitost – ali 
je ciljno občinstvo videlo komunikacijsko sporočilo, kolikokrat so ga zapazili in kakšne 
občutke jim vzbuja. To dosledno naredi 13 % anketiranih podjetij, občasno pa 60,77 % 
podjetij. Dobra četrtina vprašanih podjetij nikoli ne preveri učinkovitost komunikacijskih 
aktivnosti. 
 
 

5.7 UGOTOVITVE RAZISKAVE 
 
Raziskava je zajela 145 malih podjetij, od katerih večina sodi v velikostni razred podjetij z 
do deset zaposlenimi. Anketirana podjetja v splošnem namenjajo za stroške trženja 
relativno nizek delež prihodkov – odgovori nad deset odstotkov prihodkov so dokaj redki. 
Obstaja nekaj podjetij, ki so navedla nenavadno visoke odstotke –vsa ta podjetja prihajajo 
iz dejavnosti gostinstva. Kljub temu, da sem pri tem vprašanju podrobno opredelila, katere 
aktivnosti vključuje trženje, obstaja velika verjetnost, da so omenjena podjetja v odgovor 
vključila poleg trženja tudi druge stroške (npr. nabave) in tako prišla do omenjenih 
odstotkov.   



Rezultati nadaljnje obdelave podatkov kažejo, da ni statistično značilne povezave med 
letnimi prihodki podjetja ter odstotkom le-teh, ki jih podjetja namenjajo za trženje. Prav 
tako ni razlike v višini relativnih stroškov trženja med podjetji, ki prodajajo končnim 
potrošnikom ter med podjetji, ki poslujejo na medorganizacijskem trgu. Lahko sklepamo, 
da so razlike v odgovorih odvisne od inherentnih značilnosti sodelujočih podjetij. 
 
Večina sodelujočih podjetij nima zaposlenega, ki bi se ukvarjal izključno s trženjem. 
Upoštevajoč velikost podjetij (glede na število zaposlenih) je to seveda razumljivo. V tako 
malih podjetjih ni prisotna specializacija dela do mere, kot je to opaziti pri večjih podjetjih. 
Skladna s tem je ugotovitev, da število zaposlenih izključno za trženje narašča v povezavi s 
skupnim številom zaposlenih.  
 
Tisti zaposleni, katerih področje dela je trženje, so svoja znanja običajno  pridobivali na 
več načinov. Pri tem je na prvem mestu fakulteta, sledijo pa različni tečaji, internet in 
srednja šola. Poleg tega anketirana podjetja niso zadržana do uporabe zunanjega svetovanja 
z danega področja – kar polovica je to možnost že izkoristila oz. namerava narediti to v 
prihodnosti.  V splošnem lahko rečemo, da podjetja iščejo različne poti do znanj s tega 
področja – bodisi prek formalne izobrazbe (šola), izobraževanja od doma (internet), 
obiskovanja tečajev ali uporabe zunanjega svetovanja. 
 
Anketirana podjetja povečini ponujajo kupcem storitve oz. storitve ter izdelke. Podjetja, ki 
nudijo le izdelke, so redka. Asortiment vprašanih podjetij je v povprečju izjemno širok. 
Vzpodbudno je, da se podjetja ne zanašajo le na en izdelek oz. storitev, temveč iščejo 
večkratne konkurenčne prednosti na trgu. Pri tem si pomagajo tudi z razvijanjem novih 
izdelkov; le petina vprašanih podjetij ne razvija neke oblike novosti izdelka – bodisi nov 
izdelek za samo podjetje, domač trg ali pa celo nov izdelek v svetovnem merilu.  
 
Sodeč po odgovorih cena ni bistven dejavnik nakupa pri anketiranih podjetjih. Kljub temu 
je cena izrednega pomena za vsako podjetja. Sodelujoča podjetja povečini določajo ceno 
glede na konkurenco (dobra polovica). Kljub temu, da v teoriji pogosto zasledimo, da so 
mala podjetja bolj pripravljena na pogajanja glede cene kot velika, je takih v vzorcu le 
peščica. Zgornja dejstva so velikega pomena, saj vidimo, da sodelujoča podjetja na trgu ne 
tekmujejo z nižjo ceno, temveč z drugimi lastnostmi ponudbe (na prvem mestu po številu 
odgovorov je kakovost z več kot polovico odgovorov). Vsekakor je to dolgoročno ključno 
za preživetje malega podjetja, saj ne zmore cenovne vojne z večjimi tekmeci. Izven okvira 
postavljanja rednih cen se anketirana podjetja povečini poslužujejo količinskega popusta 
ter popusta za plačilo z gotovino. Prvi je posledica prihranka podjetja pri stroških (prodaje, 
zalog in prevoza), ki omogočajo nižjo ceno, drugi pa plačilne nediscipline, ki je stalnica v 
slovenskem gospodarstvu in nenehna senca nad poslovanjem sicer zdravih slovenskih 
malih podjetij. 
 



Pri prodajnih poteh prvo mesto zaseda prodaja v lastnih prodajalnah – to izhaja iz 
značilnosti vzorca, saj je dobra tretjina sodelujočih podjetij iz trgovinske dejavnosti. 
Večina anketiranih podjetij uporablja neposredne prodajne poti. Ugotovitev se sklada s 
predhodno omenjenimi teoretičnimi spoznanji – mala podjetja v splošnem bolj uporabljajo 
neposredne prodajne poti, saj so te najbolj enostavne, storitvena podjetja pa običajno druge 
možnosti sploh nimajo. 
 
Tržno komuniciranje so tiste aktivnosti, ki za večino malih podjetij pravzaprav pomenijo 
trženje. Pri določanju proračuna za te aktivnosti se anketirana podjetja povečini zanašajo 
na subjektivno presojo odgovorne osebe - ponovno lahko potrdimo teoretična spoznanja o 
delovanju malih podjetij. Oglaševanje kot prvi instrument trženjskega komuniciranja se 
uporablja zelo selektivno. Močno je prisotna uporaba osebnih pisem ter oglaševanje v 
časopisu, rumenih straneh in revijah. Vidimo, da je dokaj poudarjen stroškovni vidik 
izbora instrumentov, uporaba osebnih pisem pa obenem izpostavlja tudi ciljni vidik trženja 
– aktivnosti so usmerjene na določen, ožji krog občinstva. 
 
Pri pospeševanju prodaje se uporablja predvsem prikaze izdelkov ter brezplačne vzorce. 
Tako lahko trdimo, da kljub temu, da je pospeševanje prodaje bolj kratkoročno usmerjeno, 
anketirana podjetja izbirajo v naboru njegovih instrumentov tiste, ki gradijo naklonjenost 
do proizvoda in s tem spet sledijo dolgoročnejši trženjski usmeritvi. 
 
Neposredno trženje je med manj uporabljanimi orodji tržnega komuniciranja. Podjetja v 
okviru neposrednega trženja uporabljajo večinoma kataloško prodajo ter trženje po 
telefonu, druge oblike pa so izrazito malo zastopane. Med slednjim je kar nekaj takih, ki so 
stroškovno zelo ugodni – npr. elektronska pošta, deljenje letakov na ulici, za šipe 
avtomobilov ali v poštne nabiralnike. Sklepamo lahko, da majhna uporaba instrumentov 
neposrednega trženja ni pogojena z njihovo ceno, temveč z omejeno uporabnostjo za 
sodelujoča podjetja. 
 
V okviru stikov z javnostmi anketirana podjetja povečini izdajajo lastno brošuro ter 
izvajajo dejavnosti za javno dobro. Le malo izrabijo možnost oblikovanja brezplačnih 
stikov z javnostmi, kot so prirejanje govorov ter ustvarjanje pozitivnih vesti. To ostaja 
domena velikih podjetij, ki imajo zaposlene predstavnike za stike z javnostmi s strokovnim 
znanjem s tega področja. 
 
Nabor instrumentov trženjskega komuniciranja zaokroži osebna prodaja. Le-ta med 
sodelujočimi podjetji ni najbolj pogosta – dobra polovica podjetij je nikoli ne uporablja. To 
je dokaj razumljivo, saj je osebna prodaja najdražje orodje za komuniciranje. Zato mora 
podjetje dobro razmisliti, kdaj in kako uporabiti prodajne predstavnike, saj je po drugi 
strani osebna prodaja v določeni stopnji nakupa lahko najučinkovitejše orodje, ki ga ima 
podjetje na razpolago. 
 



6 SKLEP IN PRIPOROČILA 
 
 
Mala podjetja se po številnih lastnostih ločijo od svojih večjih tekmecev na trgu. 
Oskrbujejo predvsem lokalne trge, dosegajo nizek tržni delež in imajo omejene finančne 
vire. Običajno so v lasti ene ali nekaj oseb, pri čemer lastnik dejavno sodeluje v vseh 
vidikih poslovanja. Je centralnega pomena v poslovanju podjetja in ker nima primernih 
namestnikov, ga je težko nadomestiti. 
 
Te značilnosti malih podjetij bistveno vplivajo tudi na vlogo in pomen, ki ga zaseda trženje 
pri njihovem poslovanju. Pristop k trženju je intuitiven, temelji na subjektivni presoji 
odgovorne osebe, ki se tako odloča za posamezne trženjske akcije kot tudi za določanje 
trženjskega proračuna. Omejenost finančnih sredstev posledično pomeni, da se trženju 
namenja relativno nizek delež prihodkov podjetja – to je potrdila tudi naša raziskava. 
Podobna slika se kaže pri številu zaposlenih, kateri se pri svojem delu posvečajo pretežno 
trženju – le tretjina podjetij ima takega zaposlenega. Omejitve, s katerimi se soočajo mala 
podjetja, so velike.  
 
Kljub temu ne moremo sprejeti prvega dela osnovne domneve, da mala podjetja trženju ne 
namenjajo posebne pozornosti, saj lahko rečemo, da se v okviru danih omejitev trudijo  za 
čim večjo učinkovitost trženjskih aktivnosti. Ne glede na dejstvo, da je v teoriji pogosto 
opaziti trditev, da v malih podjetjih ni prisotnega znanja s trženjskega področja, so se 
zaposleni v sodelujočih podjetjih v veliki večini izobraževali prek različnih poti, obenem 
pa so mnoga podjetja izrazila, da so pripravljena, če je potrebno, uporabiti tudi zunanje 
svetovanje. Anketirana podjetja na trgu nastopajo s širokim ponudbenim asortimentom, 
vzpodbudna slika pa se kaže tudi pri razvijanju novih izdelkov. Poleg tega se podjetja ne 
zanašajo na cenovno konkurenco, temveč prepričajo kupce predvsem s kakovostjo svoje 
ponudbe.  Kar se tiče prodajnih poti se izsledki naše raziskave pokrivajo z ugotovitvami iz 
literature – tudi anketirana podjetja se povečini poslužujejo neposrednih prodajnih poti.  
 
V splošnem lahko rečemo, da anketirana podjetja pri naboru trženjskih orodij upoštevajo 
stroškovni vidik, kar pritrjuje drugemu delu naše osnovne domneve, ki pravi, da je osnovni 
kriterij izbire instrumenta njegova cena. Tako ni prisotnih izrazito dragih instrumentov. V 
določenih aktivnostih z večjimi podjetji ne morejo tekmovati – ne morejo si privoščiti npr. 
dragih oglaševalskih proračunov ali zaposliti strokovnjaka za stike z javnostmi.  To seveda 
posledično vpliva na slabo široko prepoznavnost malih podjetij. Namesto tega se usmerijo 
na ožje občinstvo (osebna pisma). Po drugi strani preseneča dokaj nizka uporaba določenih 
nizko stroškovnih orodij neposrednega trženja (npr. letaki). Namesto tega se podjetja raje 
obrnejo na kataloško prodajo, ki zanje vsekakor predstavlja višji denarni zalogaj. Iz tega 
lahko sklepamo, da kljub temu, da pomembnosti stroškovnega vidika ne moremo zanikati, 
obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na izbor trženjskih orodij. To dodatno potrdi še 
uporaba orodij pospeševanja prodaje, pri katerih prednjači uporaba tistih instrumentov, ki 



gradijo dolgoročno naklonjenost proizvodov, in ne tistih, ki vzpodbudijo enkratni nakup. 
Vidimo torej, da naša podjetja želijo ne samo pridobiti kupca, temveč stremijo k temu, da 
ga tudi obdržijo. 
 
Na podlagi rezultatov mojega dela lahko izpeljemo kar nekaj priporočil, ki bi bistveno 
pripomogla k izkoriščenosti trženjskih potencialov malih podjetij in s tem k njihovi večji 
poslovni uspešnosti. 
 
Najprej bi izpostavila bolj načrten pristop k trženju – iz rezultatov je namreč razvidno, da 
je še vedno prevladujoč subjektiven pristop z vsemi njegovimi pomanjkljivosti (dobra 
tretjina podjetij niti ne pozna svojih stroškov trženja). Namesto, da bi podjetja zastavila 
načrt  trženjskih aktivnosti na podlagi cilja, ki ga želijo doseči, pristopijo k aktivnostim 
intuitivno, pri čemer so poglavitni kriterij razpoložljiva sredstva. Načrtni pristop bi 
bistveno pripomogel k večji uspešnosti trženjskih akcij. Pri tem ne smemo tudi spregledati 
dejstva, da le slabih 13% podjetij preverja po koncu akcije njeno učinkovitost.  
 
Iz odgovorov anketiranih podjetij lahko tudi razberemo, da jih ima le malo zaposleno 
osebo, ki bi se ukvarjala izključno s trženjem. To je razumljivo, če upoštevamo majhnost 
sodelujočih podjetij. Specializacija dela v tako majhnih podjetjih ni prisotna do te mere, da 
bi se lahko oblikovalo delovno mesto, na katerem bi se posameznik ukvarjal izključno s 
potrebami trženja. Kljub temu bi bilo priporočljivo, da bi zaposleni, ki se pri svojem delu 
srečujejo s trženjem, izkoristili veliko ponudbo izobraževanja s tega področja. Kot je 
namreč razvidno iz odgovorov podjetij, se mnoga niti ne zavedajo, da takšna oblika 
izobraževanja obstaja. Tukaj imam v prvi vrsti v mislih široko ponudbo brezplačnega 
svetovanja, ki je omogočeno malim podjetjem na podlagi udeležbe v vavčerskem 
programu svetovanja. Podjetje pristopi k programu v okviru lokalnega podjetniškega 
centra, kjer sklene pogodbo z izbranim izvajalcem. Le-ti nudijo usposabljanje z različnih 
področij, med drugim tudi s trženja. Veljalo bi omeniti, da  mala podjetja predstavljajo 
obetavno poslovno priložnost tudi za komercialne ponudnike takih storitev. Trenutno 
stanje je namreč takšno, da je poudarek predvsem na velikih podjetjih, ki namenijo za 
trženje precej večja sredstva kot njihovi mali konkurenti. Sodelovanje z malimi podjetji bi 
zahtevalo večje število natočnikov, vendar pa ne bi vodilo v odvisnost od nekaj glavnih 
naročnikov. 
 
Raziskava pa je odkrila še eno osupljivo dejstvo. Kot sem že omenila, sem podjetja 
anketirala s pomočjo elektronske pošte. Lahko torej rečemo, da vzorec naših podjetij 
sestavljajo podjetja, ki jim internet ni tuj. Kljub temu le malo podjetij uporablja internet in 
elektronsko pošto kot orodje trženja, kar ostaja največji neizkoriščeni trženjski potencial 
anketiranih malih podjetij. V bodoče bi tako predvsem elektronska pošta lahko 
predstavljala elektronski ekvivalent osebnih pisem, ki pa jih anketirana podjetja zelo široko 
uporabljajo.  
 



Veliko področje, ki ostaja za sodelujoča podjetja še dokaj neraziskano, so tudi stiki z 
javnostmi. Tukaj obstaja velika priložnost za preboj manjših podjetij v zavest širše 
javnosti, saj lahko s spretno uporabo publicitete preskočijo finančne omejitve, ki jim ne 
dopuščajo večjih oglaševalskih proračunov. Seveda bi to zahtevalo dodatno strokovno 
izpopolnjevanje s strani zaposlenih, vendar mislim, da to ne bi predstavljalo bistvene ovire. 
Le-to vidim drugje - menim namreč, da so prav stiki z javnostmi tista trženjska aktivnost, 
ki je za podjetja najbolj nova in nepoznana, zato niti ne obstaja pretiran interes za njihovo 
uporabo. Posledično bo trajalo še kar nekaj časa, preden bi se njihov potencial lahko začel 
v celoti uresničevati. 
 
Na koncu bi rada še omenila, da sem za potrebe svojega dela preučila razpoložljivo 
literaturo z danega področja. Pri tem sem odkrila, da je literature presenetljivo malo. Na 
eni strani imamo zelo široko področje trženja, ki je predmet preučevanja številnih 
strokovnih študij. Na drugi strani je podjetništvo, ki je v svetu že leta priznano kot ključni 
dejavnik razvoja, pa tudi v Sloveniji se mu posveča vse več pozornosti. Le malo pa je 
strokovne literature, ki bi se posebej ukvarjala s trženjem v malih podjetjih. Tako ostaja še 
veliko prostora za preučevanje trženja, ki je pogojeno s posebnimi značilnostmi malih 
podjetij ter okolja, v katerem delujejo.   
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PRILOGA 1: Vabilo (elektronska pošta) 

 
 
Pozdravljeni! 
 
 
Moje ime je Tina Marolt in sem študentka magistrskega študija Ekonomije na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Za dokončanje študija pripravljam magistrsko 
nalogo z naslovom Uporaba instrumentov trženjskega spleta v majhnih podjetjih. 
 
Če imate nekaj minut časa, bi vas prosila, da izpolnete anketni vprasalnik. Najdete ga na: 
http://www.g-gmi.si/anketa_tmp/anketa.htm. Anketa je popolnoma anonimna in ne 
omogoča razkritja identitete posameznega podjetja. Izpolnjeni vprašalniki bodo 
uporabljeni izključno za namene raziskave. Vaš e-mail naslov sem našla v registru podjetij 
pri GZS. Obdelani anonimni rezultati (ne individualni) bodo dosegljivi po koncu raziskave  
prek povezave na isti strani.                                                                                                                                                                                                                     
 
 
Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujem. 
 
 
Lep pozdrav, Tina Marolt 



PRILOGA 2: Anketni vprašalnik 
 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK O UPORABI INSTRUMENTOV TRŽENJSKEGA SPLETA V MALIH PODJETJIH 

1. Pravna oblika podjetja 

d.o.o. 

s.p. 

d.n.o. 

d.d. 

drugo   

2. Število zaposlenih v podjetju konec leta 2004 

 

3. Koliko let nastopate na trgu kot samostojen gospodarski subjekt? 

 

4. V katero dejavnost sodi vaše podjetje po SKD? Možnih je več odgovorov. 

A. Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 

B. Ribištvo in ribiške storitve 

C. Rudarstvo 

D. Predelovalne dejavnosti 

E. Oskrba z električno energijo, plinom in vodo 

F. Gradbeništvo 

G. Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke uporabe 

H. Gostinstvo 

I. Promet, skladiščenje in zveze 

J. Finančno posredništvo 

K. Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve 

L. Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 

M. Izobraževanje 

N. Zdravsvo in socialno varstvo 

O. Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti 

P. Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 

Q. Eksteritorialne organizacije in združenja 

5. V katero skupino bi uvrstili ponudbo vašega podjetja? Možnih je več odgovorov. 

proizvodi za končnega potrošnika 

proizvodi za podjetja 

polproizvodi in sestavni deli 



storitve za podjetja (poslovne storitve) 

storitve za končnega potrošnika 

proizvodi po naročilu 

drugo   

6. Prihodki iz prodaje v letu 2004 v SIT 

do 1 mio 

nad 1 mio - 5 mio 

nad 5 mio - 10 mio 

nad 10 mio - 20 mio 

nad 20 mio - 50 mio 

nad 50 mio - 100 mio 

nad 100 mio - 500 mio 

nad 500 mio - 1000 mio 

nad 1000 mio 

ne želim odgovoriti 

7. Kolikšen delež prihodkov od prodaje namenite za stroške trženja (raziskovanje trga, tržno načrtovanje in priprava akcij, 
izvajanje trženjskih akcij - razvijanje novih izdelkov, oblikovanje cen, razvijanje poti in načina prodaje, oglaševanje; 
spremljanje učinkovitosti akcij, neposredna prodaja, nadzor nad vsem tem...)? 

1. % 

2. ne vem 

8. Ali imate zaposleno osebo, ki se večino časa ukvarja s trženjem? 

da koliko oseb   

ne 

9. Kje so zaposleni, ki se ukvarjajo s trženjskimi aktivnostmi v podjetju, pridobili znanja s tega področja? Možnih je več 
odgovorov. 

srednja šola 

fakulteta 

tečaji in druga usposabljanja 

knjige 

internet 

drugje   

10. Ali ste kdaj uporabili zunanje svetovanje s področja trženja? 

da 

ne, vendar to v prihodnosti nameravam 



ne in tega tudi ne nameravam 

s to možnostjo nisem dobro seznanjen 

11. Kaj ponuja vaše podjetje na trgu? 

izdelke 

storitve 

oboje 

12. Kakšne izdelke/storitve nudite? Možnih je več odgovorov. 

en izdelek 

več izdelkov iste vrste 

različne izdelke, ki se med seboj dopolnjujejo 

različne izdelke, ki se ne dopolnjujejo 

izdelke po naročilu 

eno storitev 

več storitev, ki se med seboj dopolnjujejo 

več storitev, ki se med seboj ne dopolnjujejo 

Če vaše podjetje ponuja le storitve, na naslednje vprašanje ne odgovarjajte. 

13. Ali ste v podjetju v zadnjih 2 letih razvili oz. trenutno razvijate nove izdelke? 

da, izdelke, ki so novi v svetovnem merilu 

da, izdelke, ki so novost na našem trgu 

izdelke posnemamo po že uveljavljenih proizvodih 

ne čutimo potrebe po razvijanju novih proizvodov, saj smo zadovoljni z obstoječimi 

14. Kaj bi izpostavili kot ključni dejavnik nakupa vašega izdelka/storitve? 

cena 

kakovost 

dostopnost 

podporne storitve 

uveljavljena blagovna znamka 

drugo   

15. Kako običajno oblikujete ceno za svoje izdelke/storitve? 

pribitek na stroške 

glede na ceno konkurenčnih izdelkov 

na osnovi ciljnega dobička 

ob ponudbi na natečaju 



po uradnih predpisih 

drugo   

16. Ali uporabljate katero izmed sledečih oblik razlikovanja cene? Možnih je več odgovorov. 

popust za gotovinsko plačilo 

količinski popust 

sezonski popust 

popusti za študente, upokojence, druge skupine kupcev 

ugodnosti (npr. staro za novo) 

različna cena za domači in tuji trg 

drugo   

17. V kolikšni meri v povprečju uporabljate sledeče prodajne poti? 

  najbolj pogosto pogosto  včasih redko nikoli 

akviziterstvo          
lastne prodajalne        
naročila kupcev po pošti, TV, 
telefonu, internetu       
trgovec na drobno        
trgovec na debelo, ki  proda 
trgovcu na drobno      
drugi posredniki  (zastopniki 
preprodajalci), nato šele 
trgovina       
poti z več ravnmi   (uvozniki, 
izvozniki, zastopniki)        

  

 

 

   

18. Kaj vpliva na vašo izbiro prodajnih poti? Možnih je več odgovorov. 

želje potrošnikov 

višina stroškov prodaje in rabati 

višina potrebnih zalog 

širina asortimenta 

vrednost enote izdelka 

zakonodaja 

dejavnost konkurence 

izdelek/storitev s svojimi lastnostmi (navedite)   



19. Označite pogostost uporabe instrumentov trženjskega komuniciranja. 

oglaševanje v sledečih medijih 

  najbolj pogosto pogosto včasih redko nikoli 

časopis      
rumene strani      
revije      
radio      
televizija      
jumbo posterji      
lepljenje plakatov      
osebna pisma      
internet      

pospeševanje prodaje 

  najbolj pogosto pogosto včasih redko nikoli 

vzorci      
kuponi      
darila      
nagrade      
izdelčne garancije      
brezplačni 
preizkusi      
nižja cena      
prikazi 
izdelkov/storitev      

neposredno trženje 

  najbolj pogosto pogosto včasih redko nikoli 
trženje prek 
kataloga      
deljenje letakov, 
zloženk, obvestil 
na ulici      
deljenje letakov in 
drugega materiala 
v poštne 
nabiralnike 

     

deljenje 
promocijskih 
sporočil na šipe 
avtomobilov 

     

trženje po 
elektronski pošti      



trženje po telefonu      
neposredno trženje 
po TV, radiu      

odnosi z javnostmi 

  najbolj pogosto pogosto včasih redko nikoli 
publikacija 
podjetja (npr. 
izdaja brošure)      
organizacija 
dogodkov (izleti, 
seminarji, 
tekmovanja...) 

     

ustvarjanje 
pozitivnih vesti 
(pisanje obvestil za 
tisk) 

     

govori      
dejavnosti za javno 
dobro (podpora 
krajevnih 
dogodkov, 
dobrodelnosti) 

     

osebna prodaja 

  najbolj pogosto pogosto včasih redko nikoli 
prodaja prek 
trgovskih potnikov, 
akviziterjev, drugih 
zastopnikov 

     

  

 

 

20. Glede na kaj določite višino sredstev, porabljenih za trženjsko komuniciranje? 

glede na odstotek od pričakovane prodaje 

glede na odstotek od pretekle prodaje 

zgledujemo se po proračunu konkurentov 

na podlagi načrta oglaševanja, ki določa obseg in frekvenco aktivnosti 

subjektivno - odgovorna oseba določi potreben obseg sredstev 

21. Ali po končani akciji trženjskega komuniciranja preverjate njeno učinkovitost? (preverite npr., ali je ciljno občinstvo 
videlo komunikacisjko sporočilo; kolikokrat so ga zapazili in kakšne občutke jim vzbuja) 

vedno 

nikoli 

občasno 



Pošlji
 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje.  

Tina Marolt  

 

Ko bodo dostopni, si lahko ogledate rezultate raziskave. 

 

 



PRILOGA 3: Tabele iz računalniškega izpiska 
 
Tabela 1: Dejavnosti  
Group $MULTI_D  Dejavnosti set 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct 
of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  
Cases 
 
DejavnostSKD_A                           A              6      3,7      
4,3 
DejavnostSKD_C                           C              1       ,6       
,7 
DejavnostSKD_D                           D             14      8,7     
10,1 
DejavnostSKD_F                           F             20     12,4     
14,5 
DejavnostSKD_G                           G             52     32,3     
37,7 
DejavnostSKD_H                           H              7      4,3      
5,1 
DejavnostSKD_I                           I              5      3,1      
3,6 
DejavnostSKD_J                           J              4      2,5      
2,9 
DejavnostSKD_K                           K             12      7,5      
8,7 
DejavnostSKD_L                           L              2      1,2      
1,4 
DejavnostSKD_M                           M              9      5,6      
6,5 
DejavnostSKD_N                           N              1       ,6       
,7 
DejavnostSKD_O                           O             28     17,4     
20,3 
                                                  -------    -----    ---
-- 
                                 Total responses      161    100,0    
116,7 
 
7 missing cases;  138 valid cases 

 
 
Tabela 2: Pravnoorganizacijska oblika  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

d.o.o.  96 66,2 66,2 66,2 

s.p. 43 29,7 29,7 95,9 

d.d. 5 3,4 3,4 99,3 

d.n.o 1 ,7 ,7 100,0 

Valid  

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 



Tabela 3: Leta na trgu  
 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

2 1 ,7 ,7 ,7 

3 2 1,4 1,4 2,1 

4 8 5,5 5,6 7,6 

5 9 6,2 6,3 13,9 

6 4 2,8 2,8 16,7 

7 8 5,5 5,6 22,2 

8 6 4,1 4,2 26,4 

10 12 8,3 8,3 34,7 

11 5 3,4 3,5 38,2 

12 19 13,1 13,2 51,4 

13 8 5,5 5,6 56,9 

14 6 4,1 4,2 61,1 

15 22 15,2 15,3 76,4 

16 8 5,5 5,6 81,9 

17 2 1,4 1,4 83,3 

19 3 2,1 2,1 85,4 

20 2 1,4 1,4 86,8 

21 2 1,4 1,4 88,2 

22 1 ,7 ,7 88,9 

24 2 1,4 1,4 90,3 

25 2 1,4 1,4 91,7 

28 1 ,7 ,7 92,4 

30 4 2,8 2,8 95,1 

38 1 ,7 ,7 95,8 

39 1 ,7 ,7 96,5 

40 2 1,4 1,4 97,9 

50 2 1,4 1,4 99,3 

58 1 ,7 ,7 100,0 

Valid 

Total 144 99,3 100,0  

Missing  System  1 ,7   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4: Leta na trgu (intervalno)  
 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

0-5 let 20 13,8 13,9 13,9 

6-10 let 30 20,7 20,8 34,7 

11-15 let 60 41,4 41,7 76,4 

nad 16 let  34 23,4 23,6 100,0 

Valid 

Total 144 99,3 100,0  

Missing  System 1 ,7   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 5: Prihodki  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nad 1 do 5 5 3,4 3,8 3,8 

nad 5 do 10 12 8,3 9,0 12,8 

nad 10 do 20 11 7,6 8,3 21,1 

nad 20 do 50 24 16,6 18,0 39,1 

nad 50 do 100 30 20,7 22,6 61,7 

nad 100 do 500 40 27,6 30,1 91,7 

nad 500 do 1000  11 7,6 8,3 100,0 

Valid 

Total 133 91,7 100,0  

Missing  System 12 8,3   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 6: Število zaposlenih (intervalno)  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

0-9 99 68,3 68,3 68,3 

10-19 28 19,3 19,3 87,6 

20-29 8 5,5 5,5 93,1 

30-39 5 3,4 3,4 96,6 

nad 40 5 3,4 3,4 100,0 

Valid  

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 7: Število zaposlenih  
 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

0 4 2,8 2,8 2,8 

1 17 11,7 11,7 14,5 

2 15 10,3 10,3 24,8 

3 17 11,7 11,7 36,6 

4 11 7,6 7,6 44,1 

5 11 7,6 7,6 51,7 

6 10 6,9 6,9 58,6 

7 6 4,1 4,1 62,8 

8 6 4,1 4,1 66,9 

9 2 1,4 1,4 68,3 

10 7 4,8 4,8 73,1 

11 3 2,1 2,1 75,2 

12 2 1,4 1,4 76,6 

13 4 2,8 2,8 79,3 

15 5 3,4 3,4 82,8 

17 2 1,4 1,4 84,1 

18 5 3,4 3,4 87,6 

20 4 2,8 2,8 90,3 

21 1 ,7 ,7 91,0 

23 1 ,7 ,7 91,7 

25 1 ,7 ,7 92,4 

26 1 ,7 ,7 93,1 

30 1 ,7 ,7 93,8 

32 2 1,4 1,4 95,2 

33 1 ,7 ,7 95,9 

36 1 ,7 ,7 96,6 

40 1 ,7 ,7 97,2 

45 3 2,1 2,1 99,3 

49 1 ,7 ,7 100,0 

Valid  

Total  145 100,0 100,0  

 
 
 
Tabela 8: Poznavanje stroškov trženja  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

pozna 97 66,9 66,9 66,9 

ne pozna  48 33,1 33,1 100,0 Valid  

Total 145 100,0 100,0  

 



Tabela 9: Stroški trženja (v odstotkih prihodkov)  
 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

,00 5 3,4 5,2 5,2 

1,00 8 5,5 8,2 13,4 

2,00 6 4,1 6,2 19,6 

3,00 6 4,1 6,2 25,8 

4,00 1 ,7 1,0 26,8 

5,00 24 16,6 24,7 51,5 

7,00 4 2,8 4,1 55,7 

8,00 2 1,4 2,1 57,7 

9,00 1 ,7 1,0 58,8 

10,00 15 10,3 15,5 74,2 

13,00 1 ,7 1,0 75,3 

15,00 7 4,8 7,2 82,5 

20,00 5 3,4 5,2 87,6 

30,00 2 1,4 2,1 89,7 

35,00 1 ,7 1,0 90,7 

40,00 3 2,1 3,1 93,8 

50,00 5 3,4 5,2 99,0 

70,00 1 ,7 1,0 100,0 

Valid 

Total 97 66,9 100,0  

Missing  System  48 33,1   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 10: Stroški trženja (intervalno)  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

0-5 50 34,5 51,5 51,5 

6-10 22 15,2 22,7 74,2 

11-15 8 5,5 8,2 82,5 

16-30 7 4,8 7,2 89,7 

nad 31 10 6,9 10,3 100,0 

Valid 

Total 97 66,9 100,0  

Missing  System  48 33,1   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 
 



Tabela 11: Korelacija - prihodki in stroški trženja (v odstotkih prihodkov)  
Correlations   

 
 Prihodki  StroskiTrzenjaProcenti  

Pearson Correlation  1 -,137 

Sig. (2-tailed) , ,186 Prihodki 

N 133 94 

Pearson Correlation  -,137 1 

Sig. (2-tailed) ,186 , StroskiTrzenjaProcenti  

N 94 97 

 
 
 
Tabele 12 do 14: χ2 test (stroški trženja kot delež prihodkov - ponudba za 
podjetja/končnega potrošnika) 
 

 
Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

ZA_KONCN * stroški trženja  97 66,9% 48 33,1% 145 100,0% 

 
 
 
 
 
 

      

       

 
 

ponudba * stroški trženja Crosstabulation   
Count  

stroški trženja 3 razredi  
 
 0-5 6-15 nad 15  

 

Total  

proizvodi/storitve za podjetja 17 9 3 29 
ZA_KONCN 

proizvodi/storitve za konènega potrošnika  33 21 14 68 

Total 50 30 17 97 

 
Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,619(a) 2 ,445 

Likelihood Ratio 1,738 2 ,419 

Linear-by-Linear Association 1,447 1 ,229 



N of Valid Cases 97   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,08. 

 
 
Tabela 15: Število zaposlenih za trženje  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

0 90 62,1 63,8 63,8 

1 30 20,7 21,3 85,1 

2 10 6,9 7,1 92,2 

3 2 1,4 1,4 93,6 

4 3 2,1 2,1 95,7 

5 2 1,4 1,4 97,2 

6 1 ,7 ,7 97,9 

7 1 ,7 ,7 98,6 

12 1 ,7 ,7 99,3 

15 1 ,7 ,7 100,0 

Valid 

Total 141 97,2 100,0  

Missing  System  4 2,8   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 16: Število zaposlenih za trženje (intervalno)  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nobena 90 62,1 63,8 63,8 

ena oseba 30 20,7 21,3 85,1 

dve osebi 10 6,9 7,1 92,2 

nad dve osebi  11 7,6 7,8 100,0 

Valid 

Total 141 97,2 100,0  

Missing  System 4 2,8   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 17: Korelacija števila oseb za trženje in skupnega števila zaposlenih  

Correlations   

 
 OsebaZaTrzenjeStevilo  SteviloZaposlenih  

Pearson Correlation  1 ,225(**) 

Sig. (2-tailed) , ,007 OsebaZaTrzenjeStevilo  

N 141 141 

Pearson Correlation  ,225(**) 1 SteviloZaposlenih 

Sig. (2-tailed) ,007 , 



 N 141 145 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 
 
Tabela 18: Izobrazba oseb za trženje  
 
Group $IZO_SET  Izobrazba set 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct 
of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  
Cases 
 
IzobrazbaTrzenje_1                       IZO_TR_1      40     15,4     
33,6 
IzobrazbaTrzenje_2                       IZO_TR_2      76     29,2     
63,9 
IzobrazbaTrzenje_3                       IZO_TR_3      55     21,2     
46,2 
IzobrazbaTrzenje_4                       IZO_TR_4      31     11,9     
26,1 
IzobrazbaTrzenje_5                       IZO_TR_5      41     15,8     
34,5 
IzobrazbaTrzenje_x                       IZO_TR_X      17      6,5     
14,3 
                                                  -------    -----    ---
-- 
                                 Total responses      260    100,0    
218,5 
 
26 missing cases;  119 valid cases 

 
 
Tabela 19: Uporaba zunanjega svetovanja  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

da 52 35,9 36,1 36,1 

ne 47 32,4 32,6 68,8 

ni seznanjen 13 9,0 9,0 77,8 

namerava v prihodnosti  32 22,1 22,2 100,0 

Valid 

Total 144 99,3 100,0  

Missing  System 1 ,7   

Total 145 100,0   

 
Tabela 20: Ponudba podjetja  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

storitve  59 40,7 40,7 40,7 

izdelke 23 15,9 15,9 56,6 

oboje 63 43,4 43,4 100,0 
Valid  

Total 145 100,0 100,0  



 
Tabela 21: Asortiment  
 
Group $ASO_SET  Asortiment - set 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct 
of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  
Cases 
 
KaksniIzdelki_1_izdelek                  IZDELKI1       2       ,8      
1,4 
KaksniIzdelki_vec_iste_vrste             IZDELKI2      25      9,4     
17,4 
KaksniIzdelki_razlicne_dop               IZDELKI3      56     21,1     
38,9 
KaksniIzdelki_razlicne_ne_dop            IZDELKI4      19      7,2     
13,2 
KaksniIzdelki_po_narocilu                IZDELKI5      49     18,5     
34,0 
KaksniIzdelki_1_storitev                 IZDELKI6       3      1,1      
2,1 
KaksniIzdelki_vec_storitev_dop           IZDELKI7      97     36,6     
67,4 
KaksniIzdelki_vec_storitev_ne_dop        IZDELKI8      14      5,3      
9,7 
                                                  -------    -----    ---
-- 
                                 Total responses      265    100,0    
184,0 
 
1 missing cases;  144 valid cases 

 
 
Tabela 22: Razvijanje novih izdelkov  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

posnemanje obstoje čih 26 17,9 31,3 31,3 

novi v svetovnem merilu  12 8,3 14,5 45,8 

novost na našem trgu 29 20,0 34,9 80,7 

zadovoljni z obstoje čimi  16 11,0 19,3 100,0 

Valid 

Total 83 57,2 100,0  

Missing  System 62 42,8   

Total 145 100,0   

 
Tabela 23: Ključni dejavniki nakupa  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

cena 18 12,4 12,9 12,9 

kakovost 80 55,2 57,6 70,5 

dostopnost 7 4,8 5,0 75,5 

Valid 

podporne storitve  13 9,0 9,4 84,9 



blagovna znamka  15 10,3 10,8 95,7 

drugo 6 4,1 4,3 100,0 

 

Total 139 95,9 100,0  

Missing  System 6 4,1   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 24: Metode oblikovanja cene  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

cena konkurence  70 48,3 51,9 51,9 

pribitek 38 26,2 28,1 80,0 

ciljni dobicek 11 7,6 8,1 88,1 

predpisi 4 2,8 3,0 91,1 

natecaj 4 2,8 3,0 94,1 

drugo 8 5,5 5,9 100,0 

Valid 

Total 135 93,1 100,0  

Missing  System 10 6,9   

Total 145 100,0   

 
 
Tabele 25 do 27: χ2 test (ponudba - cena na podlagi pribitka na stroške)  

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * Cena na podlagi priibitka na stroske  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
KajNudite * Cena na podlagi priibitka na stroske Cross tabulation   

Count  

Cena na podlagi priibitka na stroske  
 
 ostale metode pribitek  

 

Total 

storitve 46 13 59 

izdelki 18 5 23 Ponudba 

oboje 43 20 63 

Total 107 38 145 

 
Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,768(a) 2 ,413 

Likelihood Ratio 1,758 2 ,415 



Linear-by-Linear Association 1,492 1 ,222 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,03. 

 
 
Tabela 28: Razlikovanje cene  
Group $CEN_SET  razlikovanje cene set 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct 
of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  
Cases 
 
RazlikovanjeCene_popust_gotovina         RAZ_CEN1      74     29,1     
56,1 
RazlikovanjeCene_popust_kolicina         RAZ_CEN2     100     39,4     
75,8 
RazlikovanjeCene_popust_sezona           RAZ_CEN3      17      6,7     
12,9 
RazlikovanjeCene_popust_skupine          RAZ_CEN4      12      4,7      
9,1 
RazlikovanjeCene_ugodnosti               RAZ_CEN5      23      9,1     
17,4 
RazlikovanjeCene_domaci_tuji             RAZ_CEN6      20      7,9     
15,2 
RazlikovanjeCene_drugo                   RAZ_CEND       8      3,1      
6,1 
                                                  -------    -----    ---
-- 
                                 Total responses      254    100,0    
192,4 
 
13 missing cases;  132 valid cases 

 
 
Tabele 29 do 35: Prodajne poti  

Akviziterstvo   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 104 71,7 92,9 92,9 

redko 3 2,1 2,7 95,5 

vcasih 1 ,7 ,9 96,4 

pogosto 3 2,1 2,7 99,1 

najbolj pogosto  1 ,7 ,9 100,0 

Valid 

Total 112 77,2 100,0  

Missing  System 33 22,8   

Total 145 100,0   

 
 
 
 



Lastne prodajalne   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 54 37,2 44,6 44,6 

redko 11 7,6 9,1 53,7 

vcasih 2 1,4 1,7 55,4 

pogosto 10 6,9 8,3 63,6 

najbolj pogosto  44 30,3 36,4 100,0 

Valid 

Total 121 83,4 100,0  

Missing  System 24 16,6   

Total 145 100,0   

 
 

Naročila kupcev   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 36 24,8 30,8 30,8 

redko 13 9,0 11,1 41,9 

vcasih 17 11,7 14,5 56,4 

pogosto 21 14,5 17,9 74,4 

najbolj pogosto  30 20,7 25,6 100,0 

Valid 

Total 117 80,7 100,0  

Missing  System 28 19,3   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Trgovec na drobno   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 53 36,6 49,1 49,1 

redko 9 6,2 8,3 57,4 

vcasih 16 11,0 14,8 72,2 

pogosto 9 6,2 8,3 80,6 

najbolj pogosto  21 14,5 19,4 100,0 

Valid 

Total 108 74,5 100,0  

Missing  System 37 25,5   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 



Trgovec na debelo   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 51 35,2 45,9 45,9 

redko 11 7,6 9,9 55,9 

vcasih 12 8,3 10,8 66,7 

pogosto 19 13,1 17,1 83,8 

najbolj pogosto  18 12,4 16,2 100,0 

Valid 

Total 111 76,6 100,0  

Missing  System 34 23,4   

Total 145 100,0   

 
 

Drugi posredniki   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 39 26,9 36,8 36,8 

redko 19 13,1 17,9 54,7 

vcasih 19 13,1 17,9 72,6 

pogosto 18 12,4 17,0 89,6 

najbolj pogosto  11 7,6 10,4 100,0 

Valid 

Total 106 73,1 100,0  

Missing  System 39 26,9   

Total 145 100,0   

 
 
 

Poti z ve č ravnmi   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 48 33,1 44,0 44,0 

redko 19 13,1 17,4 61,5 

vcasih 15 10,3 13,8 75,2 

pogosto 15 10,3 13,8 89,0 

najbolj pogosto  12 8,3 11,0 100,0 

Valid 

Total 109 75,2 100,0  

Missing  System 36 24,8   

Total 145 100,0   

 
 
 
 



Tabele 36 do 57:  χ2 test (prodajne poti – ponudba)  
a) Prodajna pot 1 - akviziterstvo  

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP1  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 

Ponudba * PP1 Crosstabulation   
Count  

PP1 
 
 ne uporablja  uporablja  

 

Total  

storitve  41 18 59 

izdelke 17 6 23 Ponudba  

oboje 46 17 63 

Total 104 41 145 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,251(a) 2 ,882 

Likelihood Ratio ,250 2 ,882 

Linear-by-Linear Association ,182 1 ,669 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,50. 

 
 
b) Prodajna pot 2 - prodaja v lastnih prodajalnah  
 

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP2  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 

Ponudba * PP2 Crosstabulation   
Count  

PP2 
 
 ne uporablja  uporablja  

 

Total  

Ponudba  storitve  25 34 59 



izdelke 8 15 23  

oboje 21 42 63 

Total 54 91 145 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,136(a) 2 ,567 

Likelihood Ratio 1,132 2 ,568 

Linear-by-Linear Association 1,051 1 ,305 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,57. 

 
 
c) Prodajna pot 3 - naročila kupcev  

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP3  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 
 
 

Ponudba * PP3 Crosstabulation   
Count  

PP3 
 
 ne uporablja  uporablja  

 

Total  

storitve  15 44 59 

izdelke 7 16 23 Ponudba  

oboje 14 49 63 

Total 36 109 145 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,628(a) 2 ,731 

Likelihood Ratio ,616 2 ,735 

Linear-by-Linear Association ,173 1 ,677 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,71. 



 
 
d) Prodajna pot 4 - trgovec na drobno  
 

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP4  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 

Ponudba * PP4 Crosstabulation   
Count  

PP4 
 
 ne uporablja  uporablja  

 

Total  

storitve  27 32 59 

izdelke 5 18 23 Ponudba  

oboje 21 42 63 

Total 53 92 145 

 
 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,616(a) 2 ,099 

Likelihood Ratio 4,740 2 ,093 

Linear-by-Linear Association 1,956 1 ,162 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,41. 

 
 
e) Prodajna pot 5 - trgovec na debelo  
 

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP5  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 

Ponudba * PP5 Crosstabulation   
Count  

 
 

PP5 Total  



 ne uporablja  uporablja  
 

 

storitve  29 30 59 

izdelke 5 18 23 Ponudba  

oboje 17 46 63 

Total 51 94 145 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,730(a) 2 ,013 

Likelihood Ratio 8,737 2 ,013 

Linear-by-Linear Association 6,423 1 ,011 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,09. 

 
 
 
f) Prodajna pot 6 - drugi posredniki  
 

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP6  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 

Ponudba * PP6 Crosstabulation   
Count  

PP6 
 
 ne uporablja  uporablja  

 

Total  

storitve  21 38 59 

izdelke 5 18 23 Ponudba  

oboje 13 50 63 

Total 39 106 145 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,837(a) 2 ,147 

Likelihood Ratio 3,794 2 ,150 

Linear-by-Linear Association 3,413 1 ,065 



N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,19. 

 
 
g) Prodajna pot 7 - poti z več ravnmi  

Case Processing Summary   

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent  N Percent  N Percent  

Ponudba * PP7  145 100,0% 0 ,0% 145 100,0% 

 
 
 
 

Ponudba * PP7 Crosstabulation   
Count  

PP7 
 
 ne uporablja  uporablja  

 

Total  

storitve  28 31 59 

izdelke 5 18 23 Ponudba  

oboje 15 48 63 

Total 48 97 145 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,288(a) 2 ,010 

Likelihood Ratio 9,242 2 ,010 

Linear-by-Linear Association 7,549 1 ,006 

N of Valid Cases 145   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,61. 

 
 
Tabela 58: Dejavniki izbire prodajnih poti  
 
Group $IZB_SET  Izbira prodajnih poti 
     (Value tabulated = 1) 
 
                                                             Pct of  Pct 
of 
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  
Cases 
 
IzbiraProdajnihPoti_zelje_potrosnikov    IZ_POTI1     102     35,2     
77,3 



IzbiraProdajnihPoti_visina-stroskov-prod IZ_POTI2      39     13,4     
29,5 
IzbiraProdajnihPoti_visina-potrebnih-zal IZ_POTI3      14      4,8     
10,6 
IzbiraProdajnihPoti_sirina-asortimenta   IZ_POTI4      32     11,0     
24,2 
IzbiraProdajnihPoti_vrednost-enote-izdel IZ_POTI5      16      5,5     
12,1 
IzbiraProdajnihPoti_zakonodaja           IZ_POTI6      23      7,9     
17,4 
IzbiraProdajnihPoti_dejavnost-konkurence IZ_POTI7      53     18,3     
40,2 
IzbiraProdajnihPoti_svoje-lastnosti      IZ_POTID      11      3,8      
8,3 
                                                  -------    -----    ---
-- 
                                 Total responses      290    100,0    
219,7 
 
13 missing cases;  132 valid cases 

 
 
 
 
Tabele 59 do 88: Tržno komuniciranje  

Oglaševanje - časopis   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 31 21,4 24,6 24,6 

redko 27 18,6 21,4 46,0 

vcasih 32 22,1 25,4 71,4 

pogosto 14 9,7 11,1 82,5 

najbolj pogosto  22 15,2 17,5 100,0 

Valid 

Total 126 86,9 100,0  

Missing  System 19 13,1   

Total 145 100,0   

 
 

Oglaševanje - rumene strani   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 38 26,2 31,4 31,4 

redko 27 18,6 22,3 53,7 

vcasih 21 14,5 17,4 71,1 

pogosto 20 13,8 16,5 87,6 

najbolj pogosto  15 10,3 12,4 100,0 

Valid 

Total 121 83,4 100,0  

Missing  System 24 16,6   

Total 145 100,0   



 
 

Oglaševanje - revije   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 38 26,2 31,1 31,1 

redko 25 17,2 20,5 51,6 

vcasih 30 20,7 24,6 76,2 

pogosto 19 13,1 15,6 91,8 

najbolj pogosto  10 6,9 8,2 100,0 

Valid 

Total 122 84,1 100,0  

Missing  System 23 15,9   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Oglaševanje - radio   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 65 44,8 55,6 55,6 

redko 21 14,5 17,9 73,5 

vcasih 13 9,0 11,1 84,6 

pogosto 11 7,6 9,4 94,0 

najbolj pogosto  7 4,8 6,0 100,0 

Valid 

Total 117 80,7 100,0  

Missing  System 28 19,3   

Total 145 100,0   

 
 

Oglaševanje - televizija   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 80 55,2 68,4 68,4 

redko 20 13,8 17,1 85,5 

vcasih 12 8,3 10,3 95,7 

pogosto 2 1,4 1,7 97,4 

najbolj pogosto  3 2,1 2,6 100,0 

Valid 

Total 117 80,7 100,0  

Missing  System 28 19,3   

Total 145 100,0   

 
 
 



Oglaševanje - jumbo plakati   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 104 71,7 91,2 91,2 

redko 4 2,8 3,5 94,7 

vcasih 3 2,1 2,6 97,4 

pogosto 1 ,7 ,9 98,2 

najbolj pogosto  2 1,4 1,8 100,0 

Valid 

Total 114 78,6 100,0  

Missing  System 31 21,4   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Oglaševanje - plakati   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 94 64,8 81,7 81,7 

redko 9 6,2 7,8 89,6 

vcasih 8 5,5 7,0 96,5 

pogosto 1 ,7 ,9 97,4 

najbolj pogosto  3 2,1 2,6 100,0 

Valid 

Total 115 79,3 100,0  

Missing  System 30 20,7   

Total 145 100,0   

 
 

Oglaševanje - osebna pisma   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 35 24,1 27,8 27,8 

redko 16 11,0 12,7 40,5 

vcasih 25 17,2 19,8 60,3 

pogosto 25 17,2 19,8 80,2 

najbolj pogosto  25 17,2 19,8 100,0 

Valid 

Total 126 86,9 100,0  

Missing  System 19 13,1   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 



Oglaševanje – internet  

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 111 76,6 97,4 97,4 

redko 2 1,4 1,6 99,1 

vcasih 0 0 0 99,1 

pogosto 1 0,7 0,9 100,0 

najbolj pogosto  0 0 0 100,0 

Valid 

Total 114 78,6 100,0  

Missing  System 31 21,4   

Total 145 100,0   

 
 
 

Pospeševanje prodaje - vzorci   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 50 34,5 45,0 45,0 

redko 17 11,7 15,3 60,4 

vcasih 11 7,6 9,9 70,3 

pogosto 17 11,7 15,3 85,6 

najbolj pogosto  16 11,0 14,4 100,0 

Valid 

Total 111 76,6 100,0  

Missing  System 34 23,4   

Total 145 100,0   

 
 

Pospeševanje prodaje - kuponi   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 68 46,9 64,2 64,2 

redko 18 12,4 17,0 81,1 

vcasih 10 6,9 9,4 90,6 

pogosto 4 2,8 3,8 94,3 

najbolj pogosto  6 4,1 5,7 100,0 

Valid 

Total 106 73,1 100,0  

Missing  System 39 26,9   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 
 



Pospeševanje prodaje - darila   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 48 33,1 44,0 44,0 

redko 23 15,9 21,1 65,1 

vcasih 26 17,9 23,9 89,0 

pogosto 8 5,5 7,3 96,3 

najbolj pogosto  4 2,8 3,7 100,0 

Valid 

Total 109 75,2 100,0  

Missing  System 36 24,8   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Pospeševanje prodaje - nagrade   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 61 42,1 56,5 56,5 

redko 13 9,0 12,0 68,5 

vcasih 18 12,4 16,7 85,2 

pogosto 12 8,3 11,1 96,3 

najbolj pogosto  4 2,8 3,7 100,0 

Valid 

Total 108 74,5 100,0  

Missing  System 37 25,5   

Total 145 100,0   

 
 

Pospeševanje prodaje - garancije   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 58 40,0 54,2 54,2 

redko 4 2,8 3,7 57,9 

vcasih 11 7,6 10,3 68,2 

pogosto 23 15,9 21,5 89,7 

najbolj pogosto  11 7,6 10,3 100,0 

Valid 

Total 107 73,8 100,0  

Missing  System 38 26,2   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 



Pospeševanje prodaje - preiskusi   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 49 33,8 44,1 44,1 

redko 16 11,0 14,4 58,6 

vcasih 16 11,0 14,4 73,0 

pogosto 22 15,2 19,8 92,8 

najbolj pogosto  8 5,5 7,2 100,0 

Valid 

Total 111 76,6 100,0  

Missing  System 34 23,4   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Pospeševanje prodaje - nižja cena   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 21 14,5 17,8 17,8 

redko 26 17,9 22,0 39,8 

vcasih 36 24,8 30,5 70,3 

pogosto 20 13,8 16,9 87,3 

najbolj pogosto  15 10,3 12,7 100,0 

Valid 

Total 118 81,4 100,0  

Missing  System 27 18,6   

Total 145 100,0   

 
 

Pospeševanje prodaje - prikazi izdelkov   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 20 13,8 16,8 16,8 

redko 14 9,7 11,8 28,6 

vcasih 27 18,6 22,7 51,3 

pogosto 31 21,4 26,1 77,3 

najbolj pogosto  27 18,6 22,7 100,0 

Valid 

Total 119 82,1 100,0  

Missing  System 26 17,9   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 



Neposredno trženje - katalog   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 65 44,8 54,6 54,6 

redko 15 10,3 12,6 67,2 

vcasih 8 5,5 6,7 73,9 

pogosto 13 9,0 10,9 84,9 

najbolj pogosto  18 12,4 15,1 100,0 

Valid 

Total 119 82,1 100,0  

Missing  System 26 17,9   

Total 145 100,0   

 
 
 

Neposredno trženje - deljenje letakov na ulici   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 79 54,5 68,1 68,1 

redko 14 9,7 12,1 80,2 

vcasih 8 5,5 6,9 87,1 

pogosto 7 4,8 6,0 93,1 

najbolj pogosto  8 5,5 6,9 100,0 

Valid 

Total 116 80,0 100,0  

Missing  System 29 20,0   

Total 145 100,0   

 
 

Neposredno trženje - deljenje letakov v nabiralnik   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 87 60,0 75,7 75,7 

redko 7 4,8 6,1 81,7 

vcasih 9 6,2 7,8 89,6 

pogosto 5 3,4 4,3 93,9 

najbolj pogosto  7 4,8 6,1 100,0 

Valid 

Total 115 79,3 100,0  

Missing  System 30 20,7   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 
 



Neposredno trženje - deljenje letakov na šipe avtomo bilov   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 96 66,2 86,5 86,5 

redko 5 3,4 4,5 91,0 

vcasih 6 4,1 5,4 96,4 

pogosto 1 ,7 ,9 97,3 

najbolj pogosto  3 2,1 2,7 100,0 

Valid 

Total 111 76,6 100,0  

Missing  System 34 23,4   

Total 145 100,0   

 
 
 

Neposredno trženje – elektronska pošta   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 99 68,3 84,6 84,6 

redko 4 2,8 3,4 88,0 

vcasih 8 5,5 6,8 94,9 

pogosto 2 1,4 1,7 96,6 

najbolj pogosto  4 2,8 3,4 100,0 

Valid 

Total 117 80,7 100,0  

Missing  System 28 19,3   

Total 145 100,0   

 
 

Neposredno trženje - telefon   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 69 47,6 60,0 60,0 

redko 11 7,6 9,6 69,6 

vcasih 11 7,6 9,6 79,1 

pogosto 11 7,6 9,6 88,7 

najbolj pogosto  13 9,0 11,3 100,0 

Valid 

Total 115 79,3 100,0  

Missing  System 30 20,7   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 
 



Neposredno trženje - TV, radio   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 89 61,4 79,5 79,5 

redko 8 5,5 7,1 86,6 

vcasih 6 4,1 5,4 92,0 

pogosto 5 3,4 4,5 96,4 

najbolj pogosto  4 2,8 3,6 100,0 

Valid 

Total 112 77,2 100,0  

Missing  System 33 22,8   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Odnosi z javnostmi - brošura   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 47 32,4 39,2 39,2 

redko 24 16,6 20,0 59,2 

vcasih 23 15,9 19,2 78,3 

pogosto 10 6,9 8,3 86,7 

najbolj pogosto  16 11,0 13,3 100,0 

Valid 

Total 120 82,8 100,0  

Missing  System 25 17,2   

Total 145 100,0   

 
 

Odnosi z javnostmi - organizacija dogodkov   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 59 40,7 50,9 50,9 

redko 18 12,4 15,5 66,4 

vcasih 23 15,9 19,8 86,2 

pogosto 12 8,3 10,3 96,6 

najbolj pogosto  4 2,8 3,4 100,0 

Valid 

Total 116 80,0 100,0  

Missing  System 29 20,0   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 



Odnosi z javnostmi - ustvarjanje pozitivnih vesti   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 55 37,9 47,8 47,8 

redko 22 15,2 19,1 67,0 

vcasih 24 16,6 20,9 87,8 

pogosto 10 6,9 8,7 96,5 

najbolj pogosto  4 2,8 3,5 100,0 

Valid 

Total 115 79,3 100,0  

Missing  System 30 20,7   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

Odnosi z javnostmi - govori   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 67 46,2 59,8 59,8 

redko 24 16,6 21,4 81,3 

vcasih 10 6,9 8,9 90,2 

pogosto 9 6,2 8,0 98,2 

najbolj pogosto  2 1,4 1,8 100,0 

Valid 

Total 112 77,2 100,0  

Missing  System 33 22,8   

Total 145 100,0   

 
 

Odnosi z javnostmi - dejavnosti za javno dobro   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 34 23,4 29,6 29,6 

redko 18 12,4 15,7 45,2 

vcasih 36 24,8 31,3 76,5 

pogosto 18 12,4 15,7 92,2 

najbolj pogosto  9 6,2 7,8 100,0 

Valid 

Total 115 79,3 100,0  

Missing  System 30 20,7   

Total 145 100,0   

 
 
 
 
 



Osebna prodaja   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 62 42,8 49,6 49,6 

redko 15 10,3 12,0 61,6 

vcasih 16 11,0 12,8 74,4 

pogosto 15 10,3 12,0 86,4 

najbolj pogosto  17 11,7 13,6 100,0 

Valid 

Total 125 86,2 100,0  

Missing  System 20 13,8   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 89: Določanje višine sredstev za tržno komuniciranje  

VisinaSredstevZaTrznoKomun   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

subjektivno 70 48,3 53,0 53,0 

proracun konkurentov 2 1,4 1,5 54,5 

odstotek pretekle prodaje 17 11,7 12,9 67,4 

odstotek pricakovane prodaje  26 17,9 19,7 87,1 

nacrt oglasevanja 17 11,7 12,9 100,0 

Valid 

Total 132 91,0 100,0  

Missing  System 13 9,0   

Total 145 100,0   

 
 
Tabela 90: Preverjanje učinkovitosti akcij tržnega komuniciranja  

Ucinkovitost   

 
 Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

nikoli 17 11,7 13,1 13,1 

vedno 34 23,4 26,2 39,2 

obcasno  79 54,5 60,8 100,0 
Valid 

Total 130 89,7 100,0  

Missing  System 15 10,3   

Total 145 100,0   

 
 
 
 

 


