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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema, namen in cilj dela 
 
Pri obravnavi gospodarjenja z zalogami v trgovski organizaciji mislimo predvsem 
na gospodarjenje z zalogami trgovskega blaga. Zaloga trgovskega blaga je 
opredeljena s sledečimi atributi (Russell, 1998, str. 568): 
• Artikel: osnovni element množice, ki sestavlja trgovsko blago. Posamezni 

artikel se praviloma nahaja na več lokacijah v podjetju, v centralnih skladiščih 
(oz. distribucijskih centrih) ali v maloprodajnih trgovskih centrih. Artikle v 
trgovski organizaciji ponavadi strukturiramo oz. klasificiramo, pri čemer lahko 
uporabimo lastne ali standardizirane klasifikacije.  

• Skladišče: lokacija, kjer se nahaja trgovsko blago (artikli). Poznamo skladišča 
– distribucijske centre in maloprodajne trgovske centre.  

• Čas: za uspešno gospodarjenje z zalogami je treba stanje zalog časovno 
spremljati. Poleg trenutnega stanja zalog morajo informacijski sistemi 
zagotavljati tudi podatek o stanju zaloge ob določenih trenutkih (dnevno, 
mesečno, …).   

 
Pri obravnavanju zalog spremljamo različne poslovne mere, na primer: 
• količina artikla v zalogi, izražena z enoto mere, 
• povprečna količina zaloge artikla v obravnavanem obdobju (npr. mesečno), 
• povprečna tehtana nabavna vrednost zaloge artikla v obravnavanem obdobju 

(npr. mesečno), 
• količinski koeficient obračanja zaloge artikla v preteklih 12 mesecih glede na 

obravnavano obdobje (npr. na mesec), 
• vrednostni koeficient obračanja zaloge artikla v preteklih 12 mesecih glede na 

obravnavano obdobje (npr. na mesec). 
 
Te opredeljene ravni obravnavanja zalog omogočajo pridobivanje ažurnih in 
natančnih informacij o zalogah, na podlagi katerih lahko sprejemamo ustrezne 
poslovne odločitve za boljše gospodarjenje z zalogami.   
 
Pri gospodarjenju z zalogami se srečujemo s sledečimi stroški (Russell, 1998, str. 
571): 
• stroški naročanja, 
• nabavna vrednost enote proizvoda, 
• stroški držanja zalog, 
• stroški nezaloženosti. 
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Pri gospodarjenju z zalogami je treba poznati organizacijo dobavne verige, ki je 
lahko precej raznolika, saj poznamo več dobavnih procesov: 
• nabava v skladišče distribucijskega centra, 
• nabava v skladišče maloprodajnega trgovskega centra, 
• interni premik iz distribucijskega centra v trgovski center, 
• prodaja pravnim osebam v tranzitu, 
• prodaja pravnim osebam iz distribucijskega centra, 
• prodaja pravnim osebam iz maloprodajnega trgovskega centra, 
• prodaja končnim potrošnikom iz maloprodajnega trgovskega centra. 
 
Glede na poslovne procese je gospodarjenje z zalogami dokaj kompleksno, saj 
poznamo dvonivojsko skladiščenje zalog (distribucijski centri in trgovski centri) in 
paralelno skladiščenje zalog (istovrstni artikli se nahajajo v zalogi več trgovskih 
centrov).   
 
Pri gospodarjenju z zalogami predvsem odgovarjamo na vprašanji (Winston, 1994, 
str. 869): 
• Kdaj naj izdelamo naročilo artikla? 
• Kakšno količino artikla naj naročimo? 
 
V ta namen so na ravni artikla opredeljeni atributi, ki so po eni strani odgovor na 
zgornji vprašanji, po drugi strani pa omogočajo avtomatizacijo procesa naročanja. 
Pri opredelitvi teh atributov se pojavi vprašanje njihove ustreznosti. Obravnavani 
atributi so (Russell, 1998, str. 570):     
• Naročilna količina: to je količina artikla, ki jo naročimo takrat, ko zaloga pade 

na oz. pod signalno zalogo. Smiselno je, da je ta količina tudi ekonomska 
naročilna količina (EOQ).  

• Rok dobave: opredelimo ga kot čas od izdelave naročila do prevzema blaga v 
skladišče, tako da blago lahko začnemo porabljati.  

• Signalna zaloga: količina artikla, pri kateri oblikujemo novo naročilo, odvisna 
je od roka dobave in predvidene porabe. Opredeljena mora biti tako, da 
zagotovimo založenost artikla do popolnitve z novo dobavo dobavitelja.  

 
Za vse artikle v zalogi ni smiselno uporabljati istih metod oz. tehnik obvladovanja, 
zato je blago treba segmentirati.  
 
Opisane značilnosti gospodarjenja z zalogami v trgovski organizaciji so predvsem 
preventivni ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno gospodarjenje z zalogami v prihodnosti. 
Ker smo pri tem lahko uspešni le do določene stopnje, moramo obravnavati tudi 
ukrepe za kurativo (saniranje stanja) gospodarjenja z zalogami. V ta namen 
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obvladujemo kritične zaloge, med katerimi najpogosteje določamo slaboidoče in 
zaležane zaloge. 
 
Za celovito spremljavo uspešnosti gospodarjenja z zalogami v trgovini opredelimo 
plan zalog, ki ga potem primerjamo z dejanskim stanjem, na podlagi česar lahko 
identificiramo kritična področja. Plan zalog je opredeljen s sledečimi atributi: 
• blagovna klasifikacija, 
• skladišče, 
• čas. 
 
Na ravni planskega podatka lahko načrtujemo: 
• vrednost zalog po nabavnih cenah, 
• vrednost zalog po prodajnih cenah, 
• koeficient obračanja zalog. 
 
Pri gospodarjenju z zalogami je še posebej za avtomatizacijo (informacijsko 
podporo) naročanja oz. dopolnjevanja zalog treba zagotoviti čim večjo usklajenost 
knjižnega (računalniškega) in dejanskega stanja zalog trgovskega blaga. Če 
usklajenosti ni, potem lahko avtomatizacija gospodarjenja z zalogami prej škoduje 
kot koristi.  
 
Za gospodarjenje z zalogami lahko uporabimo različne modele, ki jih lahko glede 
na obnašanje povpraševanja delimo na deterministične ali stohastične modele.  
 
Namen magistrskega dela je preveriti, kateri modeli za gospodarjenje z zalogami 
so najprimernejši za uporabo v trgovskih organizacijah, s posebnim poudarkom na 
uporabi teh modelov v podjetju Merkur, d. d., Naklo. Pričakujem, da bom za 
različne segmente trgovskega blaga ugotovil, da so najprimernejši različni modeli. 
Namen dela je opredeliti te segmente trgovskega blaga in njihove značilnosti s 
stališča gospodarjenja z zalogami.  
 
V nalogi bom prikazal metodologijo izračuna poslovnih učinkov pri uporabi 
posameznih modelov in to metodologijo uporabil na konkretnih primerih iz prakse. 
 
Glavni cilji magistrskega dela so: 

• opredeliti značilnosti gospodarjenja z zalogami, ki so značilne za trgovske 
organizacije, kjer upravljamo z zalogami trgovskega blaga in med katerimi je 
na prvem mestu stohastično pojavljanje potreb; 

• predlagati rešitve stohastičnega obnašanja potreb po koriščenju zalog 
trgovskega blaga; 
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• oceniti poslovne učinke, ki jih lahko dosežemo z izboljšanjem procesa 
gospodarjenja z zalogami; 

• opredeliti potrebe glede informacijskih sistemov v trgovini in prikazati 
različna poslovna poročila, s katerimi si pomagamo pri odločanju o zalogah; 

• preveriti ugotovljene značilnosti glede gospodarjenja z zalogami v konkretni 
trgovski organizaciji Merkur, d. d., Naklo.  

 
 
2 ZNAČILNOSTI TRGOVSKIH ORGANIZACIJ 
 
Trgovino lahko opredelimo kot (Potočnik, 2001, str. 25) gospodarsko dejavnost, ki 
jo sestavljajo nabava različnih izdelkov, njihovo skladiščenje in hranjenje ter 
prodaja številnim porabnikom v ustrezni količini in sortimentu, na določenem kraju 
in ob določenem času ter na način, ki je najbolj prilagojen njihovim potrebam.  
 
Temeljna naloga trgovine je posredovanje izdelkov med proizvodnjo in porabo, ki 
naj proizvajalcem olajša prodajo, porabnikom pa zagotovi zadovoljitev njihovih 
potreb. Poleg posredovanja opravlja trgovina še številne druge dejavnosti, kot so 
skladiščenje, hranjenje, sortiranje, embaliranje, odprema in prevoz. 
 
 
2.1 Opredelitev trgovske organizacije 
 
Trgovska podjetja delimo na (Potočnik, 2001, str. 46) dve veliki skupini: 

 notranjetrgovinska podjetja, ki poslujejo izključno ali vsaj pretežno na 
domačem trgu; 

 zunanjetrgovinska podjetja, ki poslujejo pretežno, pogosto pa izključno na 
tujih trgih. 

Takšna delitev je pomembna predvsem za analiziranje obsega poslovanja trgovine 
na posameznih trgih. 
 
Posredovanje izdelkov med proizvajalci poteka praviloma v dveh stopnjah: 
grosistični in detajlistični, zato delimo trgovinsko dejavnost na dva velika segmenta: 
trgovina na debelo in trgovina na drobno. 
 
Temeljna funkcija trgovine na debelo je (Potočnik, 2001, str. 46) posredovanje 
izdelkov med proizvajalci in trgovci na drobno oziroma velikimi porabniki. Poleg te 
temeljne funkcije trgovina na debelo opravlja tudi dodatne funkcije. Koristnost 
vključevanja trgovine na debelo v proces posredovanja izdelkov se kaže v številnih 
ugodnostih za proizvajalce in pomembnih prihrankih, ki so posledica ekonomije 
velikega obsega. Le nekaj grosistov lahko poveže ponudbo več sto proizvajalcev in 
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tako omogoči oskrbovanje trgovine na drobno ter drugih velikih porabnikov iz 
prostorsko bližjih virov skladno z njihovimi potrebami. 
 
Trgovina na drobno (Potočnik, 2001, str. 54) izvaja zadnjo fazo menjalnega 
procesa in tako vzpostavlja posredni stik med proizvajalci in končnimi porabniki. 
Njena naloga je, da zagotovi ustrezni obseg in strukturo ponudbe na dostopnih 
lokacijah, pravočasno in po cenah, ki so usklajene z dejansko vrednostjo izdelkov 
in storitev.  
 
Trgovina na drobno močno vpliva na stabilnost gospodarstva, saj se prav v njej 
pojavijo prvi znaki sprememb v končnem povpraševanju in končni porabi. Za 
zagotavljanje stabilnosti gospodarstva mora trgovina na drobno uspešno opraviti 
sledeče posredniške funkcije: 

 funkcijo razpoložljivosti blaga (oblikovanje ponudbe), 
 funkcijo obveščanja porabnikov, 
 funkcijo zadovoljevanja potreb porabnikov. 

 
Organizacijske oblike drobnoprodajne mreže razlikujemo (Potočnik, 2001, str. 61) 
po več kriterijih, in sicer glede na: 

 velikost, 
 sortiment – prodajni program, 
 prodajne metode, 
 centralizacijo oz. decentralizacijo nabave, 
 raven prodajnih cen. 

 
Najpogostejše organizacijske oblike prodajaln so: 

 prodajalne z mešanim blagom, 
 specializirane prodajalne na drobno, 
 butiki, 
 specializirane blagovnice, 
 splošne blagovnice – veleblagovnice, 
 supermarketi, 
 hipermarketi in megamarketi, 
 diskontne prodajalne, 
 filialna trgovska podjetja, 
 prostovoljne verige trgovcev, 
 franšizing, 
 zadružne prodajalne, 
 nakupovalna središča. 
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Obstaja pa tudi trgovina na drobno brez prodajaln, kot npr. kataloška prodaja in 
različne oblike elektronskega nakupovanja.  
 
 
2.2 Oblikovanje strategije trgovske organizacije 
 
Pri oblikovanju strategije trgovske organizacije je potrebno najprej (Levy, 2004, str. 
17) opredeliti okolje, v katerem so najpomembnejši odjemalci in konkurenti. 

 Odjemalci: Potrebno je dobro poznavanje potreb odjemalcev, ki se 
velikokrat zelo hitro spreminjajo, pri čemer je treba poznati tudi način 
odločanja odjemalcev o tem, kaj bodo kupili, kje bodo kupili in kako bodo 
izbirali med konkurenčno ponudbo. Upoštevati je treba tudi spremembe v 
delovanju družbe, na primer staranje prebivalstva, večja stopnja 
zaposlenosti žensk, spremembe življenjskega sloga porabnikov in podobno. 

 Konkurenti: Pri opredelitvi konkurentov ločujemo med konkurenti, ki imajo 
približno enak obseg poslovanja, so nastanjeni v bližini in so organizirani 
podobno, in med tistimi, ki opravljajo trgovinsko dejavnost povsem drugega 
tipa, se razlikujejo po velikosti organizacije in drugih kriterijih, vendar so 
glede določenega segmenta odjemalcev še vedno konkurenti, saj v 
določenem smislu vsi trgovci tekmujejo drug proti drugemu. Opredeljene 
konkurente je treba dobro analizirati in primerjati (benchmarking).  

 
Na podlagi analize okolja in poznanih notranjih resursih trgovske organizacije 
oblikujemo strategijo trgovanja, s katero opredelimo: 

 ciljne trge, 
 prodajni program in storitve, s katerimi bomo zadovoljevali potrebe na ciljnih 

trgih, 
 način dolgoročnega zagotavljanja konkurenčne prednosti pred konkurenti. 

 
Strategijo trgovanja sestavljajo sledeče delne (pomožne) strategije: 

 strategija trženja: osnova za izbor strategije trženja v trgovski organizaciji je 
v analizi okolja in opredelitvi prednosti in slabosti podjetja;  

 finančna strategija: strategijo trženja je treba validirati in evalvirati z 
ustreznimi finančnimi spremenljivkami, kot so prodaja, stroški, razlika v 
ceni, osnovna sredstva, obveznosti, terjatve idr.;  

 strategija lociranja poslovnih kapacitet: pri lociranju poslovnih kapacitet je 
najpomembnejša ustrezna lokacija trgovskih prodajnih objektov, saj z njo 
lahko zagotovimo ustrezno frekvenco potencialnih odjemalcev, s čimer 
lahko dosežemo konkurenčno prednost. Poleg prodajnih objektov je 
pomembna tudi lokacija skladišč, s čimer lahko močno vplivamo na 
znižanje stroškov poslovanja;   
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 strategija organizacije in upravljanja s človeškimi viri; 
 strategija upravljanja informacijskih sistemov in dobavne verige: v obdobju 

hitrega razvoja informacijske tehnologije je kakovost informacijskega 
sistema v trgovski organizaciji vse pomembnejša. Z uporabo najsodobnejše 
informacijske tehnologije lahko močno izboljšamo delovanje dobavne 
verige, v kateri pospešimo tok blaga, znižamo operativne stroške 
poslovanja in optimiziramo stanje zalog;   

 strategija upravljanja odnosov z odjemalci: trgovska organizacija mora čim 
bolje razumeti svoje odjemalce, s čimer lahko oblikuje ustrezne strategije 
odnosov z njimi. 

 
Strategijo trgovanja je treba po opredelitvi tudi izvajati. Na podlagi strateških 
usmeritev opredelimo politiko upravljanja sledečih (Levy, 2004, str. 18) poslovnih 
področij: 

 upravljanje prodajnega programa, ki ga lahko delimo na: 
o oblikovanje prodajnega programa – sortimenta, 
o upravljanje procesa nabave in skladiščenja blaga, 
o oblikovanje prodajnih cen, 
o tržno komuniciranje;  

 upravljanje prodajalne (prodajnega prostora): 
o upravljanje prodajalne, 
o oblikovanje prodajnega prostora, razporeditev blaga, 
o storitve za odjemalce (pred-, ob-, in poprodajne storitve). 

 
 
2.3 Predstavitev trgovske organizacije Merkur, d. d. 
 
Družba Merkur deluje v dejavnosti trgovine s tehničnimi izdelki, izdelkov črne 
metalurgije in gradbenih ter elektrotehničnih izdelkov. Dejavnost tehnične trgovine 
sodi med panoge, v kateri se prepletajo vplivi številnih procesov: 

• razvoj novih tehnologij in izdelkov, 
• delovanje in uspešnost preostalih panog gospodarstva, 
• spreminjanje življenjskega prostora, bivalnih in delovnih okolij, 
• spreminjanje življenjskih navad, potreb in običajev. 

V zadnjih letih doživlja trgovina dinamičen trend razvoja, še posebej zaradi vpliva 
velikih globalnih trgovskih podjetij, ki svojo rast gradijo na prevzemanju manjših 
podjetij in osvajanju manj razvitih trgov. 
 
Merkur je v preteklih desetih letih dosegel hitro rast, saj je v tem času čisti prihodek 
povečal s faktorjem 6,3 (merjeno nominalno v SIT, realno v EUR s faktorjem 3,7), 
čisti dobiček pa povečal s faktorjem 5,8 (v EUR s faktorjem 3,4), število zaposlenih 
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se je povečalo za 2,6-krat, prodajne površine pa za 5,8-krat. Rast je Merkur 
realiziral predvsem na slovenskem trgu, kjer je na področju tehnične trgovine 
dosegel prevladujoč tržni delež, ki predstavlja približno 30 %. 
 
Visoke nenehne rasti v prihodnje ne bo več mogoče dosegati pretežno na 
domačem trgu, zato bo treba pospešiti in okrepiti rast na tujih trgih, kar opredeljuje 
tudi načrt strateškega razvoja Skupine Merkur. 
  
 
2.3.1 Organizacijska struktura 
 
Krovno podjetje Skupine Merkur je delniška družba Merkur (Merkur d. d.). Poleg 
Merkurja, d. d., jo sestavljata še dve podjetji v Sloveniji ter osem podjetij v tujini. 
 
Podjetja v tujini (Priročnik za zaposlene, 2002) so večinoma specializirana za uvoz 
in izvoz izdelkov iz dela prodajnega programa Merkurja. Poslovanje v tujini je 
pretežno usmerjeno v oskrbo industrijskih podjetij ter v nabavo blaga za matično 
podjetje, vse bolj pa se usmerja tudi v širjenje maloprodajne mreže na tujih trgih, 
predvsem na Hrvaškem, pa tudi na drugih območjih nekdanje Jugoslavije.  
 
Slika 1: Organizacijska struktura Skupine Merkur 
 
STRUKTURA MERKUR SKUPINE

MERKUR D.D.

PODJETJA V TUJINI PODJETJA V SLOVENIJI

INTERMERKUR D.O.O. SARAJEVO BOFEX D.O.O.

KOVINOTEHNA D.O.O.MERKUR INTERNACIONAL D.O.O. SKOPJE

MERKUR INTERNATIONAL S.S.R.O. PRAGA

PERLES ITALIANA S.R.L. MILANO

MERKUR MI HANDELS GMBH MUENCHEN

MERKUR POLSKA SP.Z.O.O. VARŠAVA

MERKUR INTERNATIONAL D.O.O. ZAGREB

MERKUR INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD

 
 
Vir: Vizije in načrti strateškega razvoja Skupine Merkur, 2005 
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Krovna družba Merkur, d. d., usmerja in usklajuje delovanje preostalih družb v 
Skupini Merkur. Organizacijska shema Merkurja, d. d., je prikazana na sliki 2. 
 
Slika 2: Organizacijska shema Merkurja, d. d. 
 

MERKUR D.D.

KOMERCIALA PRODAJA NA TUJE TRGE

NABAVA

LOGISTIKA INŽENIRING TUJINA

PRODAJNI SEKTOR IZVOZ

VELEPRODAJA

MALOPRODAJA

TRŽENJE POVEZANA PODJETJA V TUJINI

STROKOVNE SLUŽBE

PODROČJE INFORMATIKA

STORITVE

INVESTITORSKI INŽENIRING

KADROVSKO PRAVNO PODROČJE

PODROČJE RAČUNOVODSTVO

FINANČNO PODROČJE

MARKETING

PODROČJE ZA POSLOVNO
ORGANIZIRANOST  

 
Vir: Odsev Merkurja, 2002 
 
 
2.3.2 Poslanstvo, vizija, vrednote, konkurenčne prednosti 
 
Načrtovanje strateškega razvoja Skupine Merkur poteka po modelu, ki je prikazan 
na sliki 3.  
 
Poslanstvo (kakšni želimo in hočemo biti) Skupine Merkur:  
»Želimo izpolnjevati pričakovanja in zahteve kupcev ter s tem dosegati njihovo 
zadovoljstvo. Želimo krepiti vodilni položaj v tehnični trgovini na domačem trgu, 
uvajati inovativne izdelke ter dosegati donosnost poslovanja in razvoja Skupine 
Merkur. Ustvariti hočemo sodobno organizacijo, prijazno in ustvarjalno okolje za 
zaposlene, jasne odgovornosti za dosego ciljev in zagotavljati neprestano 
izobraževanje in osebnostni razvoj zaposlenih, saj bomo le tako lahko izpolnili 
pričakovanja in zagotovili zadovoljstvo kupcev, poslovnih partnerjev in lastnikov ter 
dosegali sožitje z okoljem.« 
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Vizija (kaj želimo doseči) Skupine Merkur: 
»Na domačem trgu želimo okrepiti vodilni položaj med ponudniki metalurških, 
tehnično-industrijskih, gradbenih, elektrotehničnih izdelkov, izdelkov za domače 
mojstre in tehničnih izdelkov za široko potrošnjo. Uspešnemu poslovanju doma 
dodajamo širitev prodaje na tuje, predvsem južne trge, s poudarkom na 
razvoju prodajnih kapacitet, izbranega prodajnega programa in razvoja 
blagovne znamke.« 
 
V drugem delu opredeljene vizije se odraža poudarjena razvojna usmeritev na tuje 
trge, torej v internacionalizacijo poslovanja. 
 
Vrednote Skupine Merkur (v kaj verjamemo):  

• Zadovoljstvo kupcev in odgovornost za celovito zadovoljevanje potreb sta v 
središču naših misli in ravnanj. 

• Načrtno skrbimo za razvoj zaposlenih ter zagotavljamo njihovo 
usposobljenost, motiviranost in strokovnost. 

• Izboljšujemo kakovost življenja v širšem družbenem okolju in tako še 
povečujemo zaupanje ljudi v dejavnost in obnašanje delniške družbe. 

• Z uspešno rastjo podjetja zagotavljamo dolgoročno vrednost naložb 
delničarjev ter varnost za zaposlene in poslovne partnerje. 

 
Glavne konkurenčne prednosti (česa druga konkurenčna podjetja nimajo) 
Skupine Merkur: 

• Uspešnost, uglednost, stabilnost in kapitalska trdnost podjetja so vrline, ki 
že desetletja zaznamujejo poslovanje podjetja in kasneje delniške družbe 
Merkur. 

• Širina prodajnega programa, komplementarnost ponudbe in celovita oskrba 
kupcev z izdelki in storitvami so lastnosti poslovanja, ki jih ceni vse večje 
število kupcev. 

• Razvejanost prodajne mreže in prodajno logističnih kapacitet so temeljni 
pogoji, zaradi katerih lažje zavzemamo tržišče in si ustvarjamo prednosti 
pred konkurenco. 

• Svetovanje, izobraževanje kupcev in številne metode pospeševanja prodaje 
so osnovni del našega vsakodnevnega poslovanja. 

• Zavzetost in odgovornost zaposlenih za razvoj in uspešnost družbe ter 
razvijanje ustvarjalnih in poštenih odnosov s poslovnimi partnerji in 
končnimi kupci so vrednote, ki prinašajo družbi dolgoročne koristi in 
konkurenčne prednosti. 
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Slika 3: Model strateškega načrtovanja v Skupini Merkur 
 

ANALIZA OKOLJA

VREDNOTE

KONKURENČNE
PREDNOSTI PODJETJA

POSLANSTVO

VIZIJA
DOLGOROČNI CILJI

(10 LET)

VIZIJA
KRATKOROČNI CILJI

(3-5 LET)

TEMELJNE STRATEGIJE

INTERNO
KOMUNICIRANJE,
ORGANIZACIJSKA

KULTURA,
IZOBRAŽEVANJE IN

OSEBNOSTNI RAZVOJ

- ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH

UPRAVLJANJE
OSNOSOV S KUPCI,

NAČRTOVANJE
MARKETING MIX-A
IN POSPEŠEVANJA

PRODAJE

- ZADOVOLJSTVO
KUPCEV

VODENJE
ORGANIZACIJSKIH

PROCESOV IN
PROJEKTOV,

UPRAVLJANJE IN
VODENJE

ORGANIZACIJE

- ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH IN

POSLOVNIH
PARTNERJEV

NAČRTOVANJE
VIROV IN

SREDSTEV,
ZAGOTAVLJANJE

DONOSNOSTI
SREDSTEV,
DOSEGANJE

DOBIČKA IN RAST
CENE DELNIC

- ZADOVOLJSTVO
LASTNIKOV

KOM
UNICIRANJE O SM

OTRIH IN NAČRTIH POSLOVANJA

 
 
Vir: Vizije in načrti strateškega razvoja Skupine Merkur, 2005 
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2.3.3 Dolgoročni cilji Skupine Merkur  
 
Z opredelitvijo dolgoročnih ciljev Skupine Merkur poskušamo odgovoriti na 
vprašanje, kaj želimo in moramo doseči v obdobju naslednjih desetih let. V 
opredelitvi vizije in načrtov strateškega razvoja smo opredelili sledeče: 

• Okrepiti in širiti želimo vodilni tržni položaj na domačem trgu z metalurškimi 
proizvodi, s tehničnimi industrijskimi izdelki, »DIY« izdelki (ang. Do It 
Yourself, naredi si sam), gradbenimi izdelki ter elektrotehničnimi in ostalimi 
tehničnimi izdelki za široko potrošnjo. 

• Širiti želimo prodajni trg in razvijati prodajne kapacitete na sosednjih, 
predvsem južnih tržnih območjih nekdanjih jugoslovanskih republik, s 
poudarkom na razvoju maloprodajne mreže in blagovne znamke 
Merkur, na razvoju specializirane prodajne mreže za metalurške ter 
druge industrijske tehnične proizvode. 

• Zagotoviti si želimo dolgoročne in konkurenčne nabavne vire ter razvijati 
kakovost in globino asortimentov v izbranih skupinah blaga. 

• Tudi v prihodnje moramo zagotoviti donosnost in učinkovitost v poslovanju, 
rast dobička in cen delnic ter se vključevati v smiselne in upravičene 
evropske in svetovne integracijske procese.  

 
 
3.2.4 Poslovni procesi v Merkurju, d.d. 
 
Glavni procesi delniške družbe Merkur se izvajajo znotraj Komerciale. V okviru 
Komerciale imamo:  

• Nabavo,  
• Veleprodajo,  
• Maloprodajo,  
• Logistiko,  
• področje Trženje.  

 
Nabava skrbi za naročanje trgovskega blaga za Veleprodajo, Maloprodajo in 
povezana podjetja. Razdeljena je na 19 produktnih skupin. Nekatere so zadolžene 
za nabavo metalurških izdelkov, druge za nabavo Gradbenega materiala in lesa, 
tretje za nabavo Tehničnih proizvodov, četrte za nabavo izdelkov široke potrošnje, 
pete pa za nabavo izdelkov Energetike in inštalacije. 
 
Veleprodaja deluje v okviru prodajnih skupin, ki so usmerjene v celovito oskrbo 
določenih skupin kupcev:  

• gradbena podjetja,  
• trgovska podjetja,  
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• industrijska podjetja,  
• inštalaterska podjetja.  

 
Kupci Veleprodaje lahko z Merkurjem poslujejo tudi na elektronski način s pomočjo 
spletnega portala Merkur Partner (https://partner.merkur.si). 
 
Maloprodajo sestavlja mreža trgovskih centrov in prodajaln po vsej Sloveniji, prek 
katerih prodajamo trgovsko blago potrošnikom in podjetjem. Specializacija 
trgovskih centrov na tipe MERKURDOM, MERKURMOJSTER in MERKUR 
omogoča potrošnikom boljšo preglednost nad širokim prodajnim programom 
delniške družbe Merkur. V MERKURDOM nas zanese pot, ko razmišljamo o 
nakupu izdelkov za gospodinjstvo ter izdelkov za ureditev doma in vrta. V trgovskih 
centrih MERKURMOJSTER lahko domači in profesionalni mojstri izbirajo med 
izdelki s področja 'naredi si sam', gradbenega materiala in tehničnih izdelkov. V 
trgovskih centrih MERKUR pa sta na enem mestu združeni ponudbi iz programov 
Dom in Mojster. Maloprodajno ponudbo dopolnjuje še spletna trgovina na naslovu 
http://nakup.merkur.si z bogato izbiro izdelkov ter vrsto zanimivosti in nasvetov. 
 
Optimalno pot od dobavitelja do kupca zagotavljamo s pomočjo procesov, ki 
potekajo v okviru Logistike. Skladišča se nahajajo v:  

• Naklem,  
• Kranju,  
• Celju.  

 
Področje Trženje skrbi za prodajo na terenu prek komercialistov predstavnikov v 
okviru šestih območnih prodaj v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novi Gorici, Kranju in 
Novem mestu.  
 
Prodaja na tuje trge skrbi za prodajo blaga in storitev na tuje trge lastnim 
trgovskim mrežam, franšiznim in drugim trgovskim podjetjem, industrijskim kupcem 
in povezanim podjetjem v tujini.  
 
Uspešnost glavnih procesov, ki potekajo v Komerciali, je poleg lastne učinkovitosti 
v veliki meri odvisna od preostalih podpornih procesov, ki ji nenehno zagotavljajo 
kakovostno podporo. Ta področja so: Finančno področje, področje 
Računovodstvo, Kadrovsko pravno področje, področje Investitorski 
inženiring, Marketing, področje Informatika in Področje za poslovno 
organiziranost. 
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Slika 4: Procesi poslovanja v Merkurju, d. d. 
 

Vodenje družbe in Skupine Merkur

Vodenje kakovosti in organizacijske strukture

Obvladovanje razvoja

Zagotavljanje kompetentnih kadrov
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Investiranje in vzdrževanje objektov

Obvladovanje finančnih procesov

Računovodski procesi
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Vir: Vizije in načrti strateškega razvoja Skupine Merkur, 2005 
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3 OPREDELITEV ZNAČILNOSTI PRI GOSPODARJENJU Z 
ZALOGAMI V TRGOVSKI ORGANIZACIJI 
 
3.1 Zaloga trgovskega blaga 
 
Pri obravnavi gospodarjenja z zalogami v trgovski organizaciji mislimo predvsem 
na gospodarjenje z zalogami trgovskega blaga. Zaloga trgovskega blaga je 
opredeljena z atributi (Russell, 1998, str. 568) artikel, skladišče in čas. 
 
V podjetju Merkur, d. d., zalogo blaga spremljamo v centralnih skladiščih in v 
maloprodajnih trgovskih centrih. Blago je strukturirano v okviru lastne klasifikacije: 
• 1. raven: vrsta blaga (ok. 65 vrst blaga), 
• 2. raven: skupina blaga (ok. 600 skupin blaga), 
• 3. raven: blago (več kot 5.000 blagovnih skupin), 
• 4. raven: artikel (okrog 200.000 aktivnih artiklov, med katerimi jih je več kot 

120.000 v zalogi, preostali se tržijo glede na potrebe kupca, distribucija pa 
poteka neposredno od dobavitelja – proizvajalca h kupcu). 

 
Glede na lokacijo so zaloge vodene po skladiščih. Opredeljenih je več (5) 
centralnih skladišč in 35 maloprodajnih skladišč (trgovskih centrov). 
 
Časovno zaloge spremljamo na mesečni ravni, za tekoči mesec pa spremljamo 
trenutno stanje zaloge. Elementarna raven stanja zalog po atributih artikel, lokacija, 
čas je razvidna v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Izsek iz strukture blaga 
Klasifikacija   Artikel 
(vrsta blaga, skupina blaga, blago)     
55 BARVE IN KEMIČNI IZDELKI     
55-1 BARVE,LAKI ZA KOV.IN LES     
55-1-11 BARVA ZA KOVINO IN LES     
  146253 MONICOLOR 
  150884 NITRO LAK SIJAJNI  0.75 L 
  151203 NITRO LAK ČRN      0.75 L      EMAJL 
  151209 NITRO LAK RDEČ     0.75 L 
  151894 NITRO LAK BELI     0.75 L 
  151914 NITRO LAK ZELENI   0.75 L 
  151936 NITRO LAK RJAV     0.75 L      EMAJL 
  151948 NITRO LAK ČRN MAT  0.75 L 
  241097 NITRO LAK MAT      0.75 L 
  241715 WASH PRIMER         16 KG      KOMPONENTA A 
  242759 NITRO LAK MODRI    0.75 L 
  249216 EPOKTIT C 50 TEM.MODER         KOMP.A 15 KG 

 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
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Tabela 2: Primer stanja zalog po osnovnih atributih 
 
      KolZal
Artikel Lokacija Mesec  
151203 208 200504 7,00
151203 208 200505 5,00
151203 208 200506 3,00
151203 208 200507 3,00
151203 215 200504 7,00
151203 215 200505 7,00
151203 215 200506 7,00
151203 215 200507 7,00
151203 217 200506 6,00
151203 217 200507 6,00
151203 220 200504 8,00
151203 220 200505 8,00
151203 220 200506 8,00

 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
Če želimo spremljati spremembe zaloge blaga ob posamezni poslovni transakciji, 
moramo analizirati podatke o prodaji in nabavi blaga. Gibanje zaloge na ravni 
artikla in lokacije glede na čas je prikazano v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Gibanje zaloge artikla na lokaciji glede na čas 
 
Artikel:  212484 STROJ, PRALNI 
  WA 63121 
Datum Nabava  Prodaja Končna zaloga 

18. 10. 2004 100 13 154,00
19. 10. 2004 25 67 112,00
20. 10. 2004 0 6 106,00
21. 10. 2004 0 2 104,00
22. 10. 2004 0 4 100,00
25. 10. 2004 0 4 96,00
26. 10. 2004 0 12 84,00

2. 11. 2004 0 17 67,00
5. 11. 2004 19 18 68,00
8. 11. 2004 16 0 84,00
9. 11. 2004 0 14 70,00

10. 11. 2004 7 3 74,00
11. 11. 2004 0 4 70,00
12. 11. 2004 0 3 67,00
17. 12. 2004 144 76 135,00
20. 12. 2004 97 6 226,00
21. 12. 2004 0 6 220,00

 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
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3.2 Atributi in mere zaloge trgovskega blaga  
 
Za potrebe učinkovitega gospodarjenja z zalogo trgovskega blaga je v trgovski 
organizaciji potreben organizacijski in informacijski sistem, organiziran na podlagi 
atributov – podatkovnih elementov, ki opredeljujejo zalogo blaga, ter poslovnih 
mer, s katerimi merimo relevantne poslovne vrednosti na področju gospodarjenja z 
zalogami. 
 
Primer atributov na osnovni ravni spremljave zalog trgovskega blaga: 
 artikel, 
 skladišče, 
 čas (dan, teden, mesec, leto, …): ta atribut opredeljuje časovno frekvenco, s 

katero opisujemo podatke. Pri zalogah časovno spremljamo stanja in ne tokov 
kot na primer pri prodaji ali nabavi blaga. Opredelitev frekvence, s katero bomo 
spremljali podatke − stanja zalog, je pomembna. V primeru, da je frekvenca 
visoka (teden ali celo dan), v trgovskih organizacijah z velikim številom artiklov 
in skladišč to pomeni izredno veliko število podatkov, s tem pa se poveča 
obremenitev informacijskih sistemov ter čas procesiranja in analiziranja 
podatkov. V primeru nizke frekvence (kvartal, leto) je podatkov veliko manj, 
vendar sta njihova kakovost in ažurnost slabša. Menim, da je najustreznejša 
frekvenca spremljave stanj zalog v trgovski organizaciji 1-krat mesečno, v 
primeru organizacije z manjšim številom artiklov pa tudi 1-krat tedensko. 
Določene poslovne mere izračunavamo za celotno obravnavano obdobje (npr. 
povprečno zalogo izračunamo na ravni tedna, meseca), druge poslovne mere 
pa predstavljajo stanja ob koncu obdobja (npr. stanje zalog ob koncu meseca). 

 vrsta zaloge: s tem atributom zalogo lahko ločimo glede na njene značilnosti; v 
trgovski organizaciji ločujemo: 

o »redno« zalogo, ki je last podjetja; zaloga se lahko nahaja v skladiščih 
trgovske organizacije ali pa je oddana na konsignacijo drugi organizaciji;  

o »konsignacijsko« zalogo, ki je last dobavitelja ali katerekoli druge 
organizacije, nahaja pa se v trgovski organizaciji in je večinoma del 
prodajnega programa;  

o zalogo v carinskih skladiščih (gre za zalogo blaga, ki je last podjetja, 
vendar še ni ocarinjeno; s carinjenjem lahko takšno blago uvozimo in 
spremenimo v »redno« zalogo, lahko pa jo s procesom reeksporta 
prodamo v tujino). 

 datum zadnje nabave: to je datum, ko smo artikel zadnjič prejeli v skladišče.  
 datum zadnje prodaje: to je datum zadnjega odjema artikla iz skladišča; v 

trgovski organizaciji je to ponavadi prodaja blaga ali premik blaga v drugo 
skladišče. 
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Na podlagi ravni atributov zalog lahko opredelimo določene poslovne mere. 
 
Naziv Opis 
KoefObrZal-Kol Količinski koeficient obračanja zaloge artikla, ki se 

izračunava na ravneh: artikel, skladišče, čas. Smiselno 
je, da je koeficient obračanja zalog izračunan za 
obdobje zadnjih 12 mesecev, saj na ta način dobimo 
bolj relevanten podatek. Koeficient obračanja zalog na 
ravni artikla se lahko izračunava glede na količine ali 
glede na vrednost (po nabavni ali katerikoli drugi ceni) 
povprečnih zalog in odjema iz skladišča. Vsekakor je na 
ravni artikla količinski koeficient obračanja zalog bolj 
točen, saj je odvisen samo od količin povprečne zaloge 
in odjema iz skladišča, ne pa tudi od gibanja cen.  

KoefObrZal-Vred Vrednostni koeficient obračanja zaloge.  
KolZadNabave Količina zadnje nabave. V trgovski organizaciji se 

skladišče (oz. zaloga) polni predvsem v okviru procesa 
nabave blaga pri dobavitelju, v trgovini na drobno pa 
tudi s procesom internega premika blaga iz centralnega 
skladišča v zalogo maloprodajnega trgovskega centra.   

KolZadProdaje Količina zadnje prodaje. V trgovini se skladišče prazni 
predvsem s prodajo blaga, deloma pa tudi z internimi 
premiki zaloge med skladišči. 

KolZal Količina zaloge v enoti mere. 
KolZalRez Rezervirana količina zaloge. V primeru, da odjemalcu 

omogočimo rezervacijo določenih količin blaga, je treba
te količine evidentirati tudi v zalogah. Ponavadi kot 
rezervirano zalogo vodimo tudi tisto blago, za katerega 
smo izdali predračun kupcu. 

KolZalNeskl Količina zaloge neskladnega blaga. Neskladno blago je 
tisto, ki je zaradi neustrezne kakovosti ali kakšnih drugih 
razlogov izločeno in čaka na rešitev reklamacije ali na 
odpis.  

KolZalRazpoložljiva Razpoložljiva količina zaloge. Razpoložljiva količina 
zaloge je tista, ki je na voljo za izvedbo procesov 
odjema blaga iz skladišča. Izračunamo jo tako, da od 
skupne količine zaloge odštejemo rezervirane količine in 
količine neskladnega blaga. 

KolNaročena Naročena količina. Naročena količina predstavlja blago, 
ki je naročeno dobavitelju, vendar še ni dobavljeno v 
skladišče. 
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Naziv Opis 
NabVredPovpZal-letna Povprečna letna vrednost zaloge po nabavni ceni − 

podatek je opredeljen le za MP. 
NabVredZal Vrednost zaloge po nabavni ceni. Zalogo lahko vodimo 

po različnih nabavnih cenah: 
 po zadnji nabavni ceni, 
 po povprečni tehtani nabavni ceni, 
 po dejanskih nabavnih cenah. 

V trgovskih organizacijah se največ uporablja 
povprečna tehtana nabavna cena. 

NabVredZalRez Vrednost rezerviranih zalog po nabavni ceni. 
NabVredZalNeskl Vrednost neskladnega blaga po nabavni ceni. 
NabVredZalRazpoložljiv
a 

Vrednost razpoložljive zaloge po nabavni ceni. 

PovpZal-Kol Povprečna količina zaloge v enoti mere. Pri izračunu 
povprečne zaloge moramo opredeliti, za katero obdobje 
jo izračunavamo. Najbolj smiselno je povprečno zalogo 
izračunavati za obdobje, za katero opisujemo podatke 
(ponavadi tedensko ali mesečno). 

PovpZal-Vred Povprečna nabavna vrednost zaloge v obravnavanem 
obdobju. 

VkalBtProdVredZal Vrednost zaloge po vkalkulirani bruto prodajni vrednosti 
(po prodajni ceni z DDV). Spremljanje zalog po 
prodajnih cenah ni obvezno razen v trgovini na drobno, 
kjer obstaja zakonska zahteva, da se zaloge vodijo tudi 
po prodajnih cenah z DDV. Vsekakor pa je za trgovsko 
organizacijo smiselno spremljati vrednosti zalog tudi po 
prodajnih cenah, ki imajo lahko DDV vključen ali ne. Pri 
tem se je treba zavedati, da so prodajne cene velikokrat 
opredeljene zelo pavšalno in se lahko močno razlikujejo 
od dejansko realiziranih prodajnih cen ob prodaji blaga. 

VkalBtProdVredZalRez Vrednost rezerviranih zalog po vkalkulirani bruto 
prodajni ceni (po prodajni ceni z DDV).  

VkalBtProdVredZalNesk
l 

Vrednost zalog neskladnega blaga po vkalkulirani bruto 
prodajni ceni (po prodajni ceni z DDV). 

VkalBtProdVredZalRazp
oložljiva 

Vrednost razpoložljive zaloge po vkalkulirani bruto 
prodajni ceni (po prodajni ceni z DDV). 

 
Vsekakor pa poslovne mere na področju gospodarjenja z zalogami trgovskega 
blaga ne obravnavamo le na osnovni ravni artikel – skladišče – čas, ampak nas 
zanimajo tudi poslovne mere na hierarhično višjih ravneh. 
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Atribut Artikel lahko navzgor združujemo na sledeče ravni: 
 Klasifikacija blaga – raven 1, 2, … n: v sistemu blagovnih klasifikacij 

združujemo istovrstno blago. Blagovne klasifikacije so ponavadi 
strukturirane v več ravni. V Merkurju npr. uporabljamo lasten sistem 
klasifikacije blaga, ki je sestavljen iz treh ravni. V svetu predvsem za potrebe 
elektronskega poslovanja v dobavnih verigah poznajo različne standarde 
klasifikacij, med katerimi so najbolj poznani in najpogosteje uporabljeni 
UNSPSC, eClass, ProdCom, Proficlass, itd. (Quantz, Wichmann, 2003, str. 
21). 

 Partnerji v dobavni verigi: 
o proizvajalec (v povezavi s proizvajalcem tudi blagovna znamka), 
o prvi dobavitelj. 

 Odgovorne osebe iz različnih vidikov: 
o skrbniki matičnih podatkov, 
o nabavnik, odgovoren za izvedbo procesa operativne nabave, 
o produktni vodja, odgovoren za predlaganje in izvajanje politike trženja 

artikla, 
o programski vodja, odgovoren za opredelitev in izvajanje strategije 

trženja prodajnega programa, 
o skrbnik zaloge v skladišču, 
o oddelkovodja v maloprodajnem trgovskem centru, odgovoren za 

poslovanje z artiklom. 
 
Atribut Skladišče združujemo glede na organizacijsko strukturo podjetja. Primer: 

 Vrsta skladišč: 
o centralno skladišče oz. distribucijski center, 
o prehodno centralno skladišče, 
o skladišče v maloprodajnem trgovskem centru, 
o carinsko skladišče, 
o ostala skladišča (javno, pomožno, dislocirano, začasno za dodelavo 

proizvoda, itd.). 
 Del podjetja, ki je odgovoren za skladišče in blago v njem (npr. Nabava, 

Logistika, Maloprodaja, itd.). 
 
Atribut Čas lahko združujemo na naslednjih časovnih ravneh (predpostavimo, da je 
osnovna raven dan): 

 teden, 
 mesec, 
 kvartal, 
 polletje, 
 leto. 
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Pri opredelitvi poslovnih mer na nižjih ravneh se srečamo s težavo, da določenih 
mer ni mogoče opredeliti na višji ravni samo s preprosto agregacijo. Primer: 
koeficient obračanja zalog na ravni blagovne klasifikacije ni seštevek (ali 
povprečje) koeficientov obračanja zalog na posameznih artiklih v obravnavani 
klasifikaciji, ampak je treba to mero posebej izračunati. To dejstvo predstavlja 
dodatno kompleksnost pri analiziranju in poročanju glede gospodarjenja z zalogo 
trgovskega blaga. 
 
V tem poglavju navedene in opisane podatke (atribute in poslovne mere) je treba 
organizirati v smiselnem podatkovnem modelu, na podlagi katerega lahko 
vzpostavimo podatkovno skladišče s podatki o gospodarjenju in stanju zalog 
trgovskega blaga. Na tej podlagi potem vzpostavimo analitski sistem zalog, s 
katerim merimo kritične dejavnike uspeha, odkrivamo kritične točke, izvajamo 
razne simulacije ukrepov za izboljšanje stanja in podobno. Zavedati se je treba, da 
lahko le s kakovostnim analitskim sistemom zalog učinkovito in uspešno 
gospodarimo z zalogami v kompleksni in organizacijsko razvejani trgovski 
organizaciji. 
 
 
3.3 Sistem kalkulacije cen v trgovski organizaciji in vrednotenje zalog 
 
V poslovnem sistemu ni nepomembno, na kakšen način in po kakšnih cenah 
vrednotimo zaloge. V ta namen je treba v trgovski organizaciji najprej dobro 
poznati strukturo kalkulacije cen. Splošna struktura kalkulacije cen je prikazana v 
tabeli 4. 
 
Tabela 4: Struktura kalkulacije cen 
Kalkulacijski element Opis kalkulacijskega elementa 
Fakturna cena Fakturna cena je osnovna cena, ki jo dobavitelj 

prikaže na dobavnici ali/in računu. Fakturna cena še ni 
znižana za popuste, ki jih odobri dobavitelj. To je 
največkrat cena, ki je opredeljena v javno objavljenem 
ceniku dobavitelja. 

- Prejeti popusti Glede na pomembnost poslovnega partnerja, obseg 
odjema in ostale parametre dobavitelja lahko odobri 
(oz. se s kupcem vnaprej dogovorita) popust. Osnova 
za popust je fakturna cena. 

= Kupna cena Fakturna cena, znižana za prejete popuste, je kupna 
cena. To je cena, ki jo kupec (v tem primeru trgovska 
organizacija) dejansko plača dobavitelju. Seveda 
poleg kupne cene plača tudi vhodni DDV.  
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Kalkulacijski element Opis kalkulacijskega elementa 
Naknadno prejeti popusti Določene popuste lahko dobavitelj glede na dogovore 

s kupcem ali glede na  njegovo splošno politiko cen 
kupcu odobri naknadno. Naknadno odobreni popusti 
se ponavadi vežejo na obseg odjema v določenem 
obdobju, na spoštovanje rokov plačil in podobno. 
Naknadno prejete popuste torej lahko trgovec 
večinoma predvidi že v fazi oblikovanja kalkulacije cen 
in jih pri tem tudi upošteva. 

+ Neposredni nabavni 
stroški: 

 Prevoz 
 Nevračljiva 

embalaža 
 Manipulacija 
 Kalo 
 Zavarovanje 
 Bančni stroški 
 Špediterski stroški 

Neposredni nabavni stroški so stroški, ki nastanejo 
neposredno v procesu nabave in hrambe blaga. 
Neposredne nabavne stroške lahko dejansko 
ugotavljamo na ravni poslovne transakcije in jih s 
pomočjo različnih (po možnosti naj bi bili čim realnejši) 
ključev razbijemo do postavke posamezne transakcije 
in s tem do konkretnega artikla. V kalkulaciji višino teh 
stroškov predvidimo in upoštevamo pri kalkulaciji cen. 
Optimalno je, da se predvideni (vkalkulirani) 
neposredni nabavni stroški čim bolj ujemajo z 
dejanskimi stroški, zato je treba periodično izvajati 
primerjavo in na podlagi ugotovljenih razlik 
modifikacijo predvidenih vrednosti ter s tem samih 
kalkulacij cen. 

+ Dajatve  Dajatve so prav tako stroški nabave in obsegajo 
predvsem carinsko evidentiranje in carino. 
Obravnavamo jih na identičen način kot neposredne 
nabavne stroške. 

= Nabavna cena Od kupne cene odštejemo naknadno prejete popuste 
in prištejemo neposredne nabavne stroške in dajatve, 
s čimer dobimo nabavno ceno. 

+ Vkalkulirana marža Nabavna cena je osnova za kalkulacijo trgovske 
marže. Na artiklu lahko vkalkuliramo različne marže 
za posamezne prodajne kanale (maloprodajna marža, 
veleprodajna marža, marža za izvoz, …). 

= Prodajna cena brez 
DDV 

Prodajna cena brez DDV je seštevek nabavne cene in 
trgovske marže ter s tem osnovna cena, s katero 
operiramo v procesu prodaje blaga. Glede na različne 
marže za posamezne prodajne kanale se ustrezno 
lahko razlikujejo tudi prodajne cene. 

+ Davek na dodano 
vrednost 

Na prodajno ceno brez DDV se za prodajo na 
domačem trgu obračuna tudi izhodni DDV.  
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Kalkulacijski element Opis kalkulacijskega elementa 
= Prodajna cena z DDV Prodajna cena z DDV je končna osnovna cena, ki jo 

uporabljamo predvsem na področju trgovine na 
drobno, medtem ko na področju veleprodaje za 
komunikacijo z odjemalci uporabljamo predvsem 
prodajno ceno brez DDV. V trgovini na drobno je v 
Sloveniji še v veljavi posebna zahteva, da je treba 
zalogo trgovskega blaga voditi po prodajnih cenah z 
DDV. 

 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
V trgovski organizaciji se srečujemo z velikim številom artiklov, posledično pa tudi z 
mnogo kalkulacijami. V ta namen lahko obseg operativnega dela zmanjšamo in 
poenostavimo z oblikovanjem preglednic kalkulativnih elementov (predvsem za 
neposredne nabavne stroške, dajatve in trgovsko maržo) na ravni klasifikacij blaga. 
S tem je izvedba kalkulacij lažja, hitrejša in na posamezni blagovni klasifikaciji tudi 
bolj konsistentna.  
 
Seveda trgovska organizacija del blaga uvozi, marsikatera pa prodaja tudi na tuje 
trge. S tem namenom se kalkulacije cen oblikujejo v več valutah glede na potrebe 
poslovnega sistema. Ob občutnih spremembah valutnih tečajev je treba izvesti tudi 
preračun kalkulacije cen. 
 
V računovodstvu zaloge trgovskega blaga vodimo po njihovi nabavni ceni, za 
nekatere potrebe (Turk et al., 1999, str. 39) (zlasti gre za vodenje zalog trgovskega 
blaga v prodajnih mestih na drobno) pa po prodajnih cenah z DDV. Če vemo, da 
mora računovodska evidenca zalog tudi v tem primeru zagotavljati vodenje 
ustrezne razlike v ceni in DDV na ustreznih kontih popravkov vrednosti, spet 
spoznamo, da so tudi v tem primeru zaloge trgovskega blaga izkazane po 
nabavnih vrednostih. 
 
Ob spreminjanju nabavnih cen na trgu se lahko zaloge in poraba zalog izkazujejo 
(Turk et al, 1999, str. 41) po različnih metodah. Slovenski računovodski standardi 
dovoljujejo sledeče metode: 

 Metoda drsečih povprečnih cen: Ob vsakem novem prejemu zalog 
izračunamo povprečno nabavno ceno, ki upošteva vrednost obstoječih 
zalog in vrednost na novo prejetih zalog. Oddaja v uporabo se nato 
obračuna po zadnji povprečni nabavni ceni, prav tako pa tudi končna 
zaloga. 
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 Metoda tehtanih povprečnih cen: Ob koncu obračunskega obdobja 
izračunamo za vsako vrsto zalog (artikel) tehtano povprečno nabavno ceno, 
ki upošteva vrednost začetne zaloge in vrednost vseh nabav v določenem 
obračunskem obdobju. Oddaja zalog v porabo se nato obračuna po tako 
izračunani tehtani povprečni nabavni ceni, zaloge pa se tudi na koncu 
obračunskega obdobja izrazijo po tehtani povprečni nabavni ceni. 

 Metoda zaporednih cen (FIFO): Nabava zalog se izkazuje z vsakokratnimi 
nabavnimi cenami, poraba pa tako, da se zmanjšujejo zaloge po enakem 
vrstnem redu, kot so se povečevale. V takih primerih je poraba v razmerah 
inflacije obračunana premalo, zato je treba na koncu obračunskega obdobja 
stroške porabljenih zalog ustrezno dopolniti, zaloge pa so na koncu 
obračunskega obdobja izkazane po zadnjih nabavnih cenah in jih praviloma 
ni potrebno revalorizirati. 

 Metoda povratnih cen (LIFO): Porabljene količine se obračunavajo po 
zadnjih cenah nabav, končne količine pa po pravih cenah nabav. Po tej 
metodi moramo zato na koncu obračunskega obdobja zaloge praviloma 
revalorizirati. 

 Metoda stalnih cen: Ta metoda je primerna zlasti takrat, kadar se cene na 
trgu zelo hitro spreminjajo, saj omogoča izogibanje nihanju cen na trgu in 
hkrati sestavljanje realnejših predkalkulacij poslovnih učinkov. Organizacija 
mora na podlagi analize dotedanjih gibanj cen zalog na trgu in predvidevanj 
o prihodnjem gibanju cen na trgu ter analize drugih okoliščin pri nabavi, 
prevozni stroškov in drugega ugotoviti, kakšna naj bi bila stalna nabavna 
cena. Po pripravi analize za vse zaloge, ki pridejo v poštev, sestavi cenik 
stalnih cen. S cenami iz cenika stalnih cen bo nato množila vsakokratne 
kupljene količine zalog in z njihovimi vrednostmi bremenila zaloge, razlike 
od teh vrednosti v primerjavi z dejansko nastalimi vrednostmi kupljenih zalog 
pa izkazovala na posebnih kontih odmikov od stalnih cen. Tudi porabljene 
količine v obračunskem obdobju nato izkazuje med stroški po stalnih cenah. 

 
V Merkurju, d. d., za vrednotenje zalog uporabljamo metodo drsečih povprečnih 
cen, v Maloprodaji pa glede na zakonske zahteve zalogo vrednotimo tudi po 
trenutnih prodajnih cenah z DDV.  
 
 
3.4 Poslovni procesi in njihov vpliv na zalogo 
 
V sodobnih dobavnih verigah se subjekti med seboj tesno povezujejo z namenom, 
da bi upravljanje dobavne verige povzročilo čim nižje stroške, kar je mogoče 
doseči: 

 z zmanjšanjem števila členov v dobavni verigi, 
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 s hitrejšim pretokom blaga skozi dobavno verigo, 
 z boljšo organizacijsko in informacijsko povezanostjo med členi v dobavni 

verigi. 
V zadnjih letih se je v poslovnem svetu uveljavila paradigma o tem, da med seboj 
ne tekmujejo več posamezne organizacije (proizvajalci, distributerji, trgovci, …), 
ampak tekmujejo celotne dobavne verige. Za dobavne verige pa velja, da so 
močne toliko, kot je močan njihov najšibkejši člen.  
 
Za trgovsko organizacijo je torej zelo pomembno, v kako organizirani dobavni 
verigi deluje. Pri tem je trgovska organizacija večinoma vodilni in najpomembnejši 
člen dobavne verige. Trgovina mora svoj sistem ter s proizvajalci, distributerji in 
odjemalci povezane sisteme organizirati na najustreznejši način. Organizacijski 
sistem, ki povezuje člene v dobavni verigi, obsega naslednje delne sisteme: 

 organizacijsko-informacijski sistem, 
 nabavno-prodajni (komercialni) sistem, 
 logistični sistem, 
 trženjski sistem. 

 
Področje gospodarjenja z zalogo blaga v dobavni verigi je primarno področje dela, 
s katerim se ukvarja logistični sistem, seveda pa so pri tem močno vključeni tudi 
ostali delni sistemi. Naloga logističnega sistema je, da opredeli takšne tokove 
blaga, da bodo logistični stroški čim nižji, da bo pravo blago v pravi količini ob 
pravem času na pravem mestu. Zaradi tega mora trgovska organizacija opredeliti 
tokove blaga skozi organizacije. Tok blaga je lahko enovit ne glede na vrsto blaga 
oz. vrsto odjemalca, lahko pa so tokovi različni glede na blago, odjemalca, prodajni 
kanal in podobno.  
 
Tok blaga izvajamo s toku prilagojenimi poslovnimi procesi, ki se med seboj 
seveda razlikujejo. S tem se kompleksnost delovanja logističnega, organizacijsko-
informacijskega, komercialnega in trženjskega sistema povečuje, kar zahteva več 
kompetenc in medsebojne usklajenosti sodelujočih v dobavni verigi. 
 
Na sliki 5 so prikazani dobavni procesi oz. tokovi blaga v Merkurju, d. d.: 

 Prodaja podjetjem v tranzitu: Prodaja blaga se vrši tako, da odjemalcu 
blago dostavimo neposredno iz skladišča dobavitelja, ki je največkrat tudi 
proizvajalec. Odjemalec ponavadi tudi ve, kdo je proizvajalec blaga, vendar 
zaradi določenih razlogov (kompenzacije, finančnih tokov, slabših nabavnih 
pogojev, …) blaga ne kupuje neposredno pri njem. Poslovni proces nima 
vpliva na zalogo v trgovski organizaciji, kar je z vidika gospodarjenja z 
zalogami najbolj optimalno. 
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 Nabava v zalogo skladišča: Z nabavo v zalogo skladišča dopolnjujemo 
založenost centralnih skladišč. Poslovni proces povzroči dvig zaloge 
centralnih skladišč.  

 Nabava z direktno/neposredno dostavo v Maloprodajo: Del prodajnega 
programa trgovske organizacije, ki se prodaja izključno skozi lastni 
maloprodajni kanal, je nesmiselno dobavljati prek centralnih skladišč, še 
posebej, če ima proizvajalec oz. dobavitelj razvit distribucijski sistem, ki 
omogoča dobavo blaga neposredno v maloprodajne trgovske centre. 
Proces vpliva na dvig zaloge maloprodajnega trgovskega centra, na zaloge 
centralnih skladišč pa ne vpliva. 

 Prodaja podjetjem iz zaloge centralnega skladišča: Prodaja neposredno iz 
centralnih skladišč se izvaja samo podjetjem, največjim odjemalcem. Ker 
se tok blaga izogne Maloprodaji, odjemalcem lahko ponudimo ugodnejše 
prodajne pogoje, seveda za večje in redne količine odjema. Proces 
povzroči znižanje zaloge centralnih skladišč. 

 Interni premik v Maloprodajo: Klasična dobavna veriga je organizirana 
tako, da blago od proizvajalca potuje do distributerja (distribucijski center) 
in naprej do trgovine na debelo, iz trgovine na debelo v trgovino na drobno, 
kjer se vrši odjem s strani končnega potrošnika. Veliki trgovski sistemi 
ponavadi združujejo funkcije distributerja ter trgovca na debelo in drobno – 
tako tudi Merkur. Centralna skladišča lahko obravnavamo kot distribucijske 
centre, prek katerih izvajamo distribucijo blaga trgovini na drobno in večjim 
odjemalcem. Premik blaga iz centralnih skladišč v trgovske centre 
imenujemo Interni premik v Maloprodajo, s katerim znižamo stanje zalog v 
centralnih skladiščih in povečamo zalogo v maloprodajnih trgovskih centrih. 

 Prodaja podjetjem iz Maloprodaje: Ko obravnavamo prodajo v trgovini na 
drobno, imamo ponavadi v mislih samo prodajo blaga končnim 
potrošnikom. V tehnični trgovini pa je pomemben segment prodaje v 
maloprodajnem trgovskem centru tudi prodaja organizacijam. Ker se večji 
odjemalci oskrbujejo predvsem pri proizvajalcih ali trgovcih na debelo, 
trgovina na drobno trži blago manjšim odjemalcem, kot so obrtniki, manjša 
in srednje velika podjetja. Prodaja podjetjem iz Maloprodaje povzroči 
znižanje zalog v trgovskem centru. 

 Prodaja potrošnikom: Gre za klasičen proces v trgovini na drobno, s 
katerim prodajamo blago končnim potrošnikom. Značilnost procesa je v 
velikem številu prodajnih transakcij manjše vrednosti, velikem številu 
odjemalcev – fizičnih oseb, to pa povzroča višje stroške prodaje na enoto, 
kar je treba upoštevati pri oblikovanju prodajnih cen. Prodaja potrošnikom 
zniža zaloge v trgovskem centru trgovine na drobno.  
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Slika 5: Možni tokovi blaga v Merkurju, d. d. 
 

DOBAVITELJ

 KUPEC

TOK BLAGA V MERKUR, D.D.

ORGANIZACIJA KONČNI POTROŠNIK

CENTRALNO SKLADIŠČE

MALOPRODAJA

PRODAJA
PODJETJEM
 V TRANZITU

NABAVA V
ZALOGO

SKLADIŠČA

PRODAJA
PODJETJEM
IZ ZALOGE
SKLADIŠČA

NABAVA Z
DIREKTNO

DOSTAVO V
MALOPRODAJO

INTERNI
PREMIK V

MALOPRODAJO

PRODAJA
PODJETJEM IZ

MALOPRODAJE

PRODAJA
POTROŠNIKOM

 
 
Vir: Interne  spletne strani Merkur d.d., 2006 
 
 
3.5 Kritični dejavniki gospodarjenja z zalogami in njihov vpliv na zalogo 
trgovskega blaga 
 
V trgovski organizaciji poznamo značilnosti gospodarjenja z zalogami in kritične 
dejavnike, ki vplivajo na njegovo kakovost. Najpomembnejši kritični dejavniki pri 
gospodarjenju z zalogami so: 
 Dobavni roki  

V trgovski organizaciji praviloma obstaja velika stopnja negotovosti glede 
porabe zalog oziroma prodaje blaga. Prodaja se giblje zelo stohastično, zato 
mora imeti trgovina vedno varnostno zalogo za primer povečanja prodaje. 
Glede na praviloma velike spremembe v dinamiki prodaje moramo podobno 
fleksibilno organizirati tudi nabavo blaga. V tem segmentu je zelo pomemben 
parameter dobavni rok, čas, v katerem dobavitelj dobavi naročeno blago. 
Pomembno je, da je ta čas čim krajši, saj v tem primeru trgovska organizacija 
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lahko pomembno zniža raven varnostnih zalog, s čimer so povprečne zaloge 
prav tako nižje, poveča se koeficient obračanja zalog in znižajo stroški držanja 
zalog. 

 Realizirana razlika v ceni  
Realizirana razlika v ceni je razlika med dejansko realizirano prodajno 
vrednostjo pri prodaji blaga in nabavno vrednostjo prodanega blaga. Stopnja 
realizirane razlike v ceni je odvisna od konkurence na trgu na prodajni strani, 
od konkurence nabavnih virov, seveda pa tudi od predvidenih in dejanskih 
stroškov trgovanja s konkretnim artiklom oz. blagovno skupino. Dejstvo je, da 
povpraševanje po delu blaga ni takšno, da bi lahko dosegali visok koeficient 
obračanja zalog, zato je treba stroške držanja zalog pokriti z višjo stopnjo 
razlike v ceni ali pa poslovati brez zaloge. V ta namen je zelo smiselno 
kritičnost zalog ocenjevati tako s pomočjo koeficienta obračanja zalog kot s 
stopnjo realizirane razlike v ceni. Nekatere trgovske organizacije kot kriterij za 
kritične zaloge uporabljajo produkt koeficienta obračanja zalog in stopnje 
razlike v ceni (npr. če je vrednost pod 100, je artikel z vidika gospodarjenja z 
zalogami kritičen). 

 Urejenost matičnih podatkov artikla  
Artikel kot osnovni element množice trgovskega blaga ima veliko parametrov – 
atributov, s pomočjo katerih lahko izboljšamo poslovanje, tako interno v 
organizaciji kot tudi navzven v odnosih z dobavitelji in kupci. Za gospodarjenje 
z zalogami so najpomembnejši logistični atributi, s katerimi je na primer 
opredeljena pakirna količina v nabavi, v prodaji, količina naročanja, varnostna 
zaloga, fizične dimenzije artikla, kar uporabimo pri optimalni organizaciji 
transporta, skladiščenja ipd. Zelo pomembno je, da so ti artikli pravilno in 
celovito opredeljeni, saj je to osnova za kakovostno izvedbo poslovnih 
procesov in učinkovito gospodarjenje z zalogami.   

 Trajnost blaga  
Določeno blago ima omejen rok trajanja, kar je treba upoštevati tudi pri 
gospodarjenju z zalogami, saj moramo doseči stalen in dokaj visok obrat teh 
zalog, ker bomo v nasprotnem primeru morali blago s pretečenim rokom 
trajanja izločiti iz prodaje in zalog; to pa predstavlja dodatne stroške. Podobno 
moramo posebno politiko gospodarjenja z zalogami opredeliti pri modnem 
blagu, ki je prodajno zanimivo zelo kratek čas. Poseben segment blaga z 
omejenim rokom povpraševanja je tudi sezonsko blago. Navedeni segmenti 
blaga zahtevajo, da je realizirana razlika v ceni v dobi visokega povpraševanja 
dokaj visoka, po preteku tega roka pa je treba blago cenovno močno znižati in 
razprodati. 

 Lokacija in dimenzioniranost skladišč  
Treba se je zavedati, da skladišče in skladiščenje blaga vedno predstavlja 
strošek. Trgovska organizacija si prizadeva optimizirati (čim bolj znižati) 
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stroške celotnega poslovanja. Zaradi optimizacije vseh stroškov pa je treba 
blago tudi skladiščiti v različnih skladiščih. Poznamo centralna distribucijska 
skladišča, maloprodajna skladišča, prehodna skladišča, carinska skladišča in 
podobno. Izjemno pomembna je lokacija skladišč, saj z lokacijo lahko močno 
vplivamo na stroške transporta, hitrost in učinkovitost distribucije ter druge 
stroške poslovanja. Poleg lokacije morajo biti skladišča ustrezno 
dimenzionirana, ne premajhna in ne prevelika, ter ustrezno opremljena za hitro 
in učinkovito izvedbo skladiščnih poslovnih procesov. 

 Organiziranost prevzema, odpreme in transporta  
Tudi na tem področju moramo poslovne procese izvajati čim učinkoviteje. 
Pomembno je, da zagotovimo hiter pretok blaga skozi dobavno verigo in tako 
dosežemo, da bodo prave zaloge (količinsko in kakovostno) ob pravem času 
na pravem mestu. V sodobnem poslovanju ne moremo več optimizirati samo 
lastne organizacije, ampak celotno dobavno verigo, zato je potrebno močno 
povezovanje s partnerji – proizvajalci, dobavitelji, špediterji, kupci. 

 
 
3.6 Ugotavljanje in razreševanje zaležanih in slaboidočih zalog 
 
Do sedaj opisana področja gospodarjenja z zalogami so bila predvsem preventivni 
ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno gospodarjenje z zalogami v prihodnosti. Ker smo 
pri tem lahko uspešni le do določene stopnje, moramo obravnavati tudi ukrepe za 
kurativo (saniranje stanja) gospodarjenja z zalogami. V ta namen obvladujemo 
slaboidoče in zaležane zaloge. 
 
Slaboidoče zaloge identificiramo na podlagi koeficienta obračanja zalog artikla in 
realizirani stopnji razlike v ceni (% RVC). Če je odstotek RVC višji, potem si lahko 
privoščimo nižji koeficient obračanja zalog. Smiselno je torej spremljati produkt 
koeficienta obračanja zalog in % RVC na artiklu in kot slaboidoče zaloge 
obravnavati tiste z nizkim produktom.  
 
Po identifikaciji množice artiklov, katerih zaloge obravnavamo kot slaboidoče, 
prioritetno začnemo z razreševanjem tistih artiklih, katerih zaloga ima najvišjo 
vrednost, saj bomo z razrešitvijo teh problemov najhitreje dosegli pozitivne učinke. 
 
Zaležane zaloge so opredeljene kot zaloge artikla, ki so starejše od 
obravnavanega obdobja. Ponavadi obravnavamo obdobje zadnjih 12 mesecev, po 
potrebi pri analizah uporabimo tudi drugačna obdobja. Zaležano zalogo artikla 
izračunamo kot razliko med trenutno količino zaloge in nabavljeno količino v 
zadnjih 12 mesecih. V primeru, da je razlika pozitivna, gre za zaležano zalogo. 
Odgovorne osebe si prizadevajo za čim nižji delež zaležanih zalog v celotni zalogi. 
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Tabela 5: Pregled slaboidočih zalog 
 
      Povprečna Vrednost RVC % Koeficint KOZ*%marže
Vrsta blaga Artikel zaloga po 

NC prodaje po NC  
obračanja 

zaloge  

33 ROČNO 
ORODJE 103384 19.049 7.979 10,57% 1,3 15

  103987 7.576 377 32,46% 0,1 7
  106235 7.415 19.888 6,06% 8,0 52
  108909 25.463 42.459 8,11% 5,0 44
  111219 4.591 11.848 5,83% 7,7 48
  111566 3.393 1.555 14,78% 1,4 24
  134555 29.444 13.393 21,79% 1,4 38
  139742 7.719 5.212 7,65% 2,0 17
  143413 52.091 68.423 10,24% 3,9 45
  145084 81.449 114.328 12,36% 4,2 59
  145157 13.474 28.889 6,95% 6,4 48
  147344 2.976 1.967 16,68% 2,0 40
  147346 2.533 393 39,08% 0,5 30
 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
Tabela 6: Del pregleda zaležanih zalog  
 

      
Količina Zaležana

Vrednost 
zaležane Vrednost Vrednost

Oddelek MP naziv Artikel 
zaloge zaloga zaloge po MPC zaloge po NC 

zaloge po 
MPC

Skupaj   51.207,56 41.864,59 42.091.802 22.000.623 49.176.184
1 METALURGIJA Skupaj 10.118,79 9.438,86 2.495.799 1.377.997 2.852.577
   418536 1.080,00 1.080,00 237.600 108.680 237.600
   263443 118,30 118,30 132.851 62.453 132.851
   737596 800,00 800,00 128.000 67.521 128.000
   840211 655,00 655,00 102.835 47.370 102.835
   938655 414,50 414,50 83.729 34.482 83.729
   771496 560,00 560,00 83.440 36.355 83.440
   671497 375,00 375,00 74.625 31.635 74.625
   114575 279,00 279,00 69.471 35.051 69.471
   718815 49,00 49,00 68.061 29.019 68.061
   803302 300,00 300,00 49.800 22.908 49.800
   155599 35,00 35,00 49.665 26.677 49.665
   967086 446,00 286,00 47.190 36.629 73.590
   157439 25,60 25,60 45.158 24.858 45.158
   887760 329,80 271,80 40.226 24.969 48.810
   880181 210,00 210,00 39.270 18.610 39.270
   317790 23,50 23,50 38.752 16.712 38.752
    170368 173,00 173,00 38.060 18.741 38.060
 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
 
Pri reševanju problematike slaboidočih in zaležanih zalog je treba najprej opredeliti 
vzroke za takšno stanje. Ti so lahko različni: 
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• neatraktivnost artikla za odjemalca, 
• neustrezno oblikovana (previsoka) prodajna cena, 
• artikel ni ustrezno predstavljen potencialnim odjemalcem v trgovskem centru, 
• prodajno osebje nima dovolj znanja za uspešno trženje artikla idr. 
 
Glede na ugotovljene vzroke za slaboidoče in zaležane zaloge mora komercialno 
osebje opredeliti načine reševanja problematike, ki se lahko različno izvajajo: 
• oblikovanje ustrezne prodajne cene (razprodaja), 
• predstavitev artikla na ustrezni lokaciji v trgovskem centru, 
• pridobivanje dodatnih informacij o artiklu, 
• interni premik v drug trgovski center, kjer bomo predvidoma izboljšali prodajo 

artikla, 
• odpis artikla idr. 
 
Poslovodstvo mora seveda stalno spremljati stanje na področju slaboidočih in 
zaležanih zalog ter sprejemati ustrezne odločitve za izboljšanje stanja. 
 
 
3.7 Plan zalog 
 
Za celovito spremljavo uspešnosti gospodarjenja z zalogami je smiselno določiti 
plan zalog, ki ga potem primerjamo z dejanskim stanjem ter tako identificiramo 
kritična področja. Plan zalog je opredeljen s sledečimi atributi: 
• Artikel: V primeru, da trgovska organizacija posluje z manjšim številom artiklov, 

je plan zalog mogoče opredeliti tudi na ravni artiklov. Ker pa ponavadi trgovske 
organizacije poslujejo s številnimi artikli (Merkur npr. posluje s skoraj 200.000 
artikli), planiranje zalog na ravni artikla enostavno ni mogoče. Zato plan zalog 
opredelimo na artiklu nadrejenih ravni blagovnih klasifikacij. V primeru Merkurja 
je plan zalog opredeljen na ravni skupine blaga, ki jih je okrog 700. 

• Skladišče: Plan zalog opredelimo za vsa skladišča, v katerih se nahaja zaloga 
trgovskega blaga. 

• Čas: Opredelitev plana zalog je potrebna na isti časovni ravni, kot spremljamo 
dejansko stanje zalog (ponavadi teden ali mesec). Pri časovnem planiranju 
stanja zalog moramo opredeliti dinamiko gibanja stanja zalog; to je mogoče na 
podlagi izkušenj iz preteklih obdobij in na podlagi planirane prodaje v času. 

 
Na ravni planskega podatka je smiselno načrtovati: 
• vrednost zalog po cenah, po katerih vrednotimo zaloge,  
• koeficient obračanja zalog. 
 

31 
 
 

 
 

 



Tabela 7: Primerjava plana in dejanskega stanja zalog v maloprodajnem 
trgovskem centru – po oddelkih  
 
  
Oddelek MP naziv 
  

PlanNabVredZal
 

NabVredZal
 

IND(NabVredZal/PlanNabVredZal)
 

Total   480.000.000 538.713.144 112
1 METALURGIJA 14.400.000 23.807.187 165
2 GRADBENI MATERIAL 33.600.000 40.931.370 121
3 BARVE,PAPIR,KEMIJA 18.240.000 22.854.514 125
5 KOPALNICE IN OPREMA 24.000.000 26.216.481 109
6 ORODJE 69.600.000 69.642.575 100
7 OKOVJE IN VIJAKI 36.000.000 33.119.138 92
8 ZELENI,VRTNO ORODJE 33.120.000 25.441.784 76
9 ŠIROKA POTROŠNJA 24.000.000 25.691.702 107
10 BELA TEHNIKA 47.040.000 60.284.055 128
11 AKUST.,RAČUN.,TELEF. 24.000.000 31.863.696 132
12 DEKORATIVNA SVETILA 24.000.000 29.504.238 122
13 MALI GOSP.APARATI 21.600.000 23.610.198 109
27 PROSTI ČAS  12.983.513  
33 LES IN LESNI IZDELKI 33.600.000 31.034.315 92
41 ELEKTRO INSTALACIJE 16.800.000 16.447.637 97
42 VODOINSTALACIJE 21.600.000 23.518.882 108
43 OGREVANJE 9.600.000 19.724.185 205
81 KMET.GOZD.PROGRAM 14.400.000 18.691.115 129
91 SEZONSKO BLAGO 14.400.000 3.346.560 23
 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
 
3.8 ABC klasifikacija zalog 
 
Z ABC klasifikacijo zalog želimo segmentirati trgovsko blago, tako da opredelimo 
najpomembnejšo in najbolj kritično (A razred) in ga ločimo od manj pomembnega 
(B razred) in skoraj nepomembnega (C razred). Seveda se pri tej segmentaciji ne 
srečujemo samo s kriterijem vrednosti zaloge, ampak predvsem z opredelitvijo 
prodajnega programa, ki ga lahko ločimo na osnovnega (A razred), dopolnilnega 
(B razred) in prodajnega programa, ki ga tržimo samo po potrebi, občasno ali po 
naročilu kupca. S tega vidika lahko predvidevamo, da želimo z A razredom 
realizirati 60−70 % prodaje, z B razredom 20−30 % prodaje, C razred pa 
predstavlja največ 10 % prodaje. 
 
V ta namen trgovsko blago delimo na A, B in C razred, ki smo mu v Merkurju dodali 
še razreda N in T. Razred N pomeni blago, ki je na voljo samo še do odprodaje 
zalog in ga ne naročamo (oz. ga ne moremo naročati) več. Razred T predstavlja 
blago, ki ga tržimo izključno »v tranzitu«, torej po potrebi oz. po naročilu kupca 
neposredno iz skladišča dobavitelja v skladišče kupca. 
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Po zgoraj navedeni logiki in razdelitvi bi se morala razdeliti tudi vrednost zalog. 
Razred A bi moral predstavljati približno 65 % vrednosti zalog, razred B okrog 25 
%, razreda C in N pa preostalih 10 %. Zanima nas, ali dejansko stanje odraža 
navedene teoretične predpostavke. 
 
Pri analizi moramo ločeno spremljati centralna skladišča in zaloge v maloprodajnih 
trgovskih centrih. V ta namen smo opredelili dve razdelitvi: ABC segmentacijo za 
centralna skladišča in ABC segmentacijo za Maloprodajo. 
 
 Tabela 8: Pregled segmentacije ABC zalog v centralnih skladiščih 
 

 Število artiklov Delež števila Nabavna Delež vrednosti Prodajna Delež prodajne 

Razred ABC z zalogo artiklov z zalogo vrednost zaloge zalog vrednost vrednosti 
Total 76.987 100% 15.079.634.429 100% 37.088.297.159 100% 

A 18.304 24% 4.988.177.481 33% 15.640.437.252 42% 

B 31.364 41% 5.176.032.620 34% 12.014.397.133 32% 

C 15.919 21% 4.564.278.574 30% 8.412.779.656 23% 

N 11.358 15% 334.374.820 2% 990.492.118 3% 

T 42 0% 16.770.934 0% 30.191.000 0% 

 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da razdelitev po ABC razredih ni najbolj ustrezna. Po 
deležih prodaje se segmenti A, B in C razlikujejo le za 10 % (A= 42 %, B=32 %, 
C=23 %), kar ne potrjuje izhodišča, da je A najpomembnejši, ključni segment. 
Podobno lahko ugotovimo tudi glede vrednosti zalog. Razred C predstavlja kar 30 
% celotne vrednosti zalog, kar se ne sklada z zahtevo, da naj bi ta segment 
predstavljal največ 10 % celotne vrednosti zalog.  
 
Tabela 9: Pregled segmentacije ABC zalog v maloprodajnih trgovskih centrih 
 

 Število artiklov Delež števila Nabavna Delež vrednosti Prodajna Delež prodajne 

Razred ABC z zalogo artiklov z zalogo vrednost zaloge zalog vrednost vrednosti 
Total 120.123 100 % 9.898.743.518 100 % 30.816.457.416 100 % 

A 18.313 15 % 3.505.135.670 35 % 10.196.668.399 33 % 

B 27.000 22 % 3.016.379.056 30 % 8.738.855.272 28 % 

C 52.261 44 % 2.523.052.005 25 % 9.221.505.025 30 % 

N 22.540 19 % 853.953.170 9 % 2.655.555.670 9 % 

T 9 0 % 223.617 0 % 3.873.050 0 % 

 
Vir: Komercialni analitski sistem Merkur, d.d., 2006 
 
Podobno stanje je tudi v Maloprodaji, kar je razvidno iz Tabele 9. Po deležih 
prodaje so segmenti A, B in C skoraj enakovredni (A=33 %, B=28 %, C=30 %). 
Podobna razmerja opazimo tudi pri deležih vrednosti zalog. Zato bi bilo potrebno 
narediti revizijo segmentacije v ABC razrede, kar je osnova za ustrezno 
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gospodarjenje z zalogami, ki predpostavlja različne poslovne politike v različnih 
razredih. 
 
 
3.9 Značilnosti gospodarjenja z zalogami trgovskega blaga v podjetju Merkur, 
d. d. 
 
Merkur, d. d., ima kot velika trgovska organizacija več centralnih skladišč blaga 
(distribucijskih centrov), pa tudi številne maloprodajne trgovske centre. Dobavno 
verigo je nemogoče organizirati tako, da bi se blago v sistemu Merkur, d.d.,  
skladiščilo oziroma zadrževalo samo v enem skladišču (samo en postanek). 
Pomemben del blaga potuje skozi sistem z dvema postankoma – v centralnem in 
maloprodajnem skladišču. V takšnem dvostopenjskem modelu pride blago od 
dobavitelja najprej v centralno skladišče, potem sledi premik iz centralnega 
skladišča v maloprodajno skladišče, na koncu pa prodaja iz maloprodajnega 
skladišča.  
 
V dvostopenjskem modelu vrednost povprečnih zalog izračunamo tako, da 
upoštevamo vrednost zaloge v centralnem in maloprodajnem skladišču. Na tej 
podlagi izračunamo tudi koeficient obračanja zalog, kjer kot porabo (prodajo) 
upoštevamo le vrednost prodaje iz maloprodajnega skladišča. S tem je koeficient 
obračanja zalog manjši od koeficientov obračanja zalog posameznih skladišč. Nižji 
koeficient obračanja zalog pomeni, da je artikel z vidika gospodarjenja z zalogami 
bolj problematičen.  
 
Skladiščenje blaga v dveh skladiščih namesto v enem je vsekakor tudi stroškovno 
gledano dražje. Dodatne stroške povzroča tudi interni premik blaga med obema 
skladiščema. V ta namen je potrebno vkalkulirati in realizirati večjo razliko v ceni, 
da te stroške pokrijemo. To je mogoče samo v primeru, da takšno kalkulacijo cene 
trg dopušča. V nasprotnem primeru je treba znižati stroške zalog, kar je mogoče z 
učinkovitejšim izvajanjem obstoječih poslovnih procesov ali z drugačno 
organizacijo dobavne verige.  
 
Izziv, ki se je pojavil v zadnjem času, je zagotoviti kakovostno gospodarjenje z 
zalogami v Skupini Merkur, ki poleg krovnega podjetja Merkur, d. d., vključuje še 
deset hčerinsko povezanih podjetij v Sloveniji in tujini. V večini povezanih podjetij 
(v osmih podjetjih) imamo opraviti tudi z zalogo trgovskega blaga.  
 
V Skupini Merkur izvajamo program internacionalizacija Merkurja, ki se je začel 
leta 2003 in bo končan do leta 2008. Glavni namen programa je racionalno in 
učinkovito širjenje Skupine Merkur prek meja Merkurja, d.d., in prek meja Slovenije, 
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kar zahteva nove organizacijske pristope, ki bodo omogočili podporo širjenju 
standardov vseh pomembnejših poslovnih funkcij in procesov. Prek programa 
bomo zagotovili širjenje in implementacijo najpomembnejših znanj in rešitev v vse 
dele Skupine Merkur in tako omogočili poslovne načrte na področju širjenja 
Skupine Merkur na nove trge. 
 
Glavni cilji, ki jih želimo z izvedbo programa internacionalizacije Merkurja doseči, 
so: 
• opredelitev pristojnosti in odgovornosti vodij ključnih procesov na ravni Skupine 

Merkur, 
• opredelitev in zagotavljanje uspešnega sistema vodenja na nivoju Skupine 

Merkur, 
• opredelitev in zagotavljanje najpomembnejših standardov na nivoju Skupine 

Merkur, 
• zagotavljanje upoštevanja regionalne zakonodaje in drugih posebnosti, 
• zagotavljanje konkretnega in aktivnega sodelovanja vseh poslovnih funkcij pri 

širjenju Skupine Merkur. 
 
Do sedaj je bilo v okviru programa nekaj ciljev že uresničenih. 
• Izveden je bil projekt »Franšiziji na tujih trgih«, ki opredeljuje organizacijsko, 

komercialno in marketinško obliko franšizijev na tujih trgih. 
• Uvaja se organizacijsko-informacijska rešitev za konsolidacijo računovodsko-

finančnih poslovnih izkazov. 
• V povezanem podjetju v Beogradu se izvaja prenova poslovnih procesov v 

skladu z enotnimi standardi na ravni Skupine Merkur. 
• Uvaja se matrična organiziranost poslovnih procesov, v okviru katere so 

opredeljeni lastniki procesov odgovorni za izvedbo poslovnega procesa v 
celotni Skupini Merkur. 

 
Podjetje mora (Pučko, 1999) pri opredelitvi strategije internacionalizacije opredeliti 
takšno konfiguracijo in koordinacijo aktivnosti, da z njo dosega konkurenčno 
prednost.  
 
Na podlagi opredeljenega stanja konfiguracije in koordinacije aktivnosti ter 
predlaganih usmeritev v prihodnje lahko Merkurjevo strategijo internacionalizacije 
pozicioniramo v matriko, ki je prikazana na sliki 6. Skupina Merkur se trenutno 
nahaja v poziciji, kjer je konfiguracija aktivnosti geografsko koncentrirana in 
koordinacija aktivnosti dokaj nizka. Strateška usmeritev zahteva večjo geografsko 
disperzijo konfiguracije aktivnosti in višjo stopnjo koordinacije aktivnosti. 
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Slika 6: Dimenzije strategije internacionalizacije v Skupini Merkur 
 

GEOGRAFSKO DISPERZIRANA GEOGRAFSKO KONCENTRIRANA

KONFIGURACIJA AKTIVNOSTI

NIZKA

VISOKA

KOORDINACIJA AKTIVNOSTI

SKUPINA
MERKUR

 
Vir: Prirejeno po: Pučko D.: Strateško upravljanje, 1999, str. 198. 
 
V okviru programa internacionalizacije Merkurja moramo zagotoviti tudi čim 
učinkovitejše gospodarjenje z zalogami na ravni celotne Skupine Merkur. Tudi v ta 
namen vzpostavljamo enoten šifrant artiklov in blagovnih klasifikacij, s čimer bomo 
zagotovili enotno obravnavanje matičnih podatkov. Začeli smo izvajati projekt 
KAS_SM (Komercialni analitski sistem Skupine Merkur), s katerim bomo zagotovili 
učinkovit analitski sistem in sistem za podporo odločanju na ravni Skupine Merkur.  
 
Sistem KAS_SM bo vseboval podatke o zalogah trgovskega blaga na ravni artikla, 
skladišča, meseca za celotno Skupino Merkur. Z izvedbo ustreznih poslovnih 
poročil bomo zaloge lahko obravnavali vsaj tako kakovostno kot danes na ravni 
Merkurja, d.d. To bo skupini podjetij prineslo znatne poslovne učinke, predvsem 
znižanje stroškov zalog in povečano razpoložljivost zalog na ravni Skupine Merkur. 
 
 
4 PODROČJA NAJNOVEJŠIH RAZISKAV O GOSPODARJENJU Z 
ZALOGAMI V SVETU 
 
 
Pregled objav s področja gospodarjenja z zalogami na svetovnem spletu lahko 
strnemo v nekaj ugotovitev.  
• Več avtorjev zelo kritično obravnava model EOQ, saj so predpostavke modela v 

realnem svetu le težko dosegljive. Tako na primer Woolsey (2000) namesto 
EOQ metode predlaga uporabo principov JIT, če pa niso možni oz. izvedljivi, pa 
uporabo Silver&Meal-ove metode. Hsiang (2001) kritično obravnava fiksne 
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parametre glede naročilne količine, rokov dobav, ki so ponavadi določeni zelo 
arbitrarno, obenem pa so neažurni. Predlaga avtomatizacijo določanja teh 
parametrov. 

• Izdelane so različne analize modela EOQ in predlogi za uporabo posameznih 
metod. Avtor Ozekici (1999) analizira uporabo metod EOQ v nestabilnem okolju 
in dokazuje, da je v primeru, ko so stroški naročanja linearni glede na naročilno 
količino, smiselno uporabiti metodo (s, S). Chen (2001) se ukvarja z uporabo 
MSL (nivo storitve – stopnja založenosti). Andresson (2000) aplicira uporabo 
metode (R, Q) v dvostopenjskem distribucijskem sistemu, ki ima podobne 
značilnosti kot npr. Merkur. 

• Uporaba modelov obvladovanja zalog se povezuje tudi z različnimi omejitvenimi 
dejavniki na področju logistike in različnih lokacij zalog. 

• Avtorji obravnavajo korelacije med potrebami različnih izdelkov, ki se v realnih 
sistemih tudi dejansko pojavljajo. 

• Raziskave se ukvarjajo s problematiko obvladovanja zalog na več lokacijah, 
tako z vidika optimalne fizične distribucije, kot tudi pri oblikovanju cen, 
prodajnega prostora ipd. 

 
Na svetovnem spletu najdemo sledeče raziskave na področju napovedovanja 
potreb: 
• Revizija organizacije napovedovanja potreb v podjetju 
 Opredeljene so metodologije revizije napovedovanja potreb (Moon, 2003). 
Napovedovanje potreb moramo stalno razvijati in pri tem stalno preverjati kakovost 
napovedi, na tej podlagi pa spreminjati metodologijo napovedovanja. Avtor na 
podlagi analize v konkretnih primerih dokazuje, da takšen način razvoja 
napovedovanja prinaša znaten učinek na kakovost napovedi.  
• Ažurna izmenjava informacij med členi v dobavni verigi 
Pomembna za kakovost napovedi potreb je ažurna izmenjava informacij med členi 
v dobavni verigi. Zhao (2002) vrednost izmenjave informacij v dobavni verigi 
poveže z izborom modela za napovedovanje in pokaže, da je z izborom 
ustreznega modela mogoče doseči občutne prihranke na stroških. 
• Uporaba umetnih nevronskih mrež na področju poslovnega napovedovanja 
Več raziskav je opravljenih na temo uporabe umetnih nevronskih mrež na področju 
poslovnega napovedovanja. Alon (2001) primerja takšen model napovedovanja s 
klasičnimi modeli, kot so Winterjeva metoda eksponencialnega glajenja, Box-
Jenkinsov ARIMA model in multivariantna regresija. Ugotavlja, da je uporaba 
nevronskih mrež uporabna in zmore upoštevati dinamični nelinearni trend in 
sezonske vzorce ter njihove medsebojne vplive. Kuo (2002) v razpravi združuje 
uporabo nevronskih mrež s fuzzy set-i, kar po njegovem mnenju omogoča 
kakovostnejšo napoved prodaje v primerih, ko se v prodaji zgodijo izjemni dogodki, 
kot npr. akcije pospeševanja prodaje izdelka in podobno. Zhang (2003) pri 
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napovedovanju kombinira ARIMA model z umetno nevronsko mrežo in prikaže, da 
na takšen način lahko dosežemo boljšo kakovost napovedi. 
• Uporaba Holt-Winterjeve metode eksponencialnega glajenja 
Segura (2001) obravnava pogoje, v katerih optimalno deluje Holt-Winterjeva 
metoda. Ugotavlja, da je metoda še posebej uporabna pri izdelavi kratkoročnih 
napovedi na podlagi časovnih vrst na področju prodaje.  
• Napovedovanje prodaje novih proizvodov  
Napovedovanje prodaje novih proizvodov zahteva uporabo specifičnih metod 
napovedovanja, saj nimamo na voljo daljših časovnih vrst. Khan (2002) ugotavlja, 
da podjetja v ta namen uporabljajo 2−4 različne metode napovedovanja. Pri 
napovedovanju je potrebno tesno sodelovanje s prodajnim osebjem, ki pozna 
tržišče. Avtor trdi, da raziskava ne kaže bistvenih razlik v kakovosti napovedi med 
posameznimi metodami.  
• Razlikovanje med zalogami s počasnim in hitrim obračanjem 
 Pri uporabi metode napovedovanja prodaje je treba razlikovati med zalogami, ki 
se hitro obračajo, in tistimi, katerih obračanje je počasno. Snyder (2002) ugotavlja, 
da se za napovedovanje potreb zalog s hitrim obračanjem uporabljajo predvsem 
metode eksponencialnega glajenja, medtem ko je za napovedovanje potreb glede 
zalog s počasnim obračanjem najbolj primerna Crostonova metoda. 
• Razvoj informacijskih sistemov za podporo poslovnemu napovedovanju  
Glede na ponudbo na svetovnem spletu lahko sklepamo, da je na voljo široka 
ponudba programskih paketov za podporo poslovnemu napovedovanju. V 
nadaljevanju bi bilo treba preveriti ustreznost nekaterih referenčnih rešitev in 
proučiti možnosti za njihovo integracijo v informacijski sistem Merkurja, predvsem 
glede navezave na podatke v podatkovnem skladišču, ki dajejo podatkovno 
podlago za izdelavo napovedi, nadalje pa prenos oz. prezentacijo napovedi v 
transakcijskem sistemu Merkurja, kar bi omogočilo učinkovito uporabo in 
upoštevanje napovedi pri izvajanju operativnega poslovanja. 
 
 
5 NAJPOMEMBNEJŠI MODELI ZA GOSPODARJENJE Z 
ZALOGAMI 
 
Za zadovoljevanje potreb odjemalcev podjetja največkrat zagotavljajo fizično 
zalogo proizvodov (blaga, polizdelkov, sestavnih delov, potrebnih materialov, …). 
Namen modelov za gospodarjenje z zalogami je v tem, da minimiziramo stroške, ki 
se pojavljajo zaradi zagotavljanja zaloge, in zagotovimo ustrezno stopnjo 
zadovoljevanja potreb odjemalcev. Modeli za gospodarjenje z zalogami 
najpogosteje opredelijo odgovor na sledeči vprašanji: 
• Kdaj je potrebno naročiti določen izdelek? 
• Kako veliko naj bo naročilo tega izdelka? 
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5.1 Deterministični modeli za gospodarjenje z zalogami 
 
Pri determinističnih modelih za gospodarjenje z zalogami govorimo o konstantnih 
potrebah po zalogi proizvoda v času. Ostale predpostavke determinističnih 
modelov so: 
• ponavljajoče naročanje: naročnik naroči izdelek; ko zaloga poide, naroči 

ponovno, in tako naprej; 
• konstantni dobavni časi, 
• stalna možnost naročanja: naročnik lahko izdelek naroči kadarkoli. 
 
 
5.1.1 Osnovni model izračuna optimalne ekonomske naročilne količine (EOQ) 
 
Za uporabo osnovnega modela za izračun EOQ morajo veljati sledeče 
predpostavke: 
• Potrebe so deterministične in konstantne. 
• Ne glede na naročilno količino nastanejo konstantni stroški naročila. 
• Dobavni rok je nič. 
• Nezaloženost ni dovoljena. 
• Strošek držanja zalog je konstanten ne glede na zalogo proizvoda. 
 
Optimalno ekonomsko naročilno količino (EOQ) dosežemo takrat, ko minimiziramo 
stroške zalog. Majhna naročilna količina pomeni več naročil v časovnem obdobju, 
kar pomeni nižje stroške držanja zalog (ker dosežemo manjšo povprečno zalogo) 
in višje stroške naročanja. Pri večjih naročilnih količinah je stanje glede stroškov 
zalog ravno obratno. Pri izračunu optimuma pridemo do formule: 
 

h
KDqEOQ 2* ==  

  
kjer je 
K: stroški naročila 
D: potrebe v časovnem obdobju (ponavadi 1 leto) 
h: stroški držanja zaloge enote proizvoda v časovnem obdobju (1 leto) 
 
Glede na to, da za uporabo modela veljajo stroge predpostavke, bodo v 
nadaljevanju prikazani modeli izračuna EOQ, pri katerih posamezne predpostavke 
niso nujne. 
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Slika 7: Stroški zalog glede na naročilno količino v modelu EOQ 
 

 
Vir: Winston: Operations research: applications and algorithms, 1994, str. 875. 
 
Na sliki 7 so prikazani gibanje stroškov držanja zalog in stroški naročanja glede na 
naročilno količino. Optimalna naročilna količina je v točki, kjer so skupni stroški 
zalog najnižji. S slike je prav tako razvidno, da tudi znaten odmik od optimalne 
naročilne količine ne pomeni bistvene spremembe skupnih stroškov zalog, zato 
model deluje tudi v primeru odmika naročilne količine od optimuma. 
 
 
Model izračuna EOQ, ko rok dobave ni nič 
 
V večini realnih primerov seveda rok dobave ni nič, zato moramo model izračuna 
EOQ prilagoditi tej predpostavki. Rok dobave ne vpliva na stroške naročila in na 
strošek držanja enote proizvoda v zalogi, vpliva pa na čas izdelave naročila (ang. 
reorder point), ki ga izdelamo takrat, ko obstoječa zaloga proizvoda še zagotavlja 
založenost do dobave nove pošiljke.  
 
V primeru, da potrebe v dobavnem roku niso večje od EOQ, potem velja, da je 
potrebno novo naročilo prožiti takrat, ko je zaloga 
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LDQ =  
kjer je 
L: dobavni rok 
D: potrebe v časovnem obdobju 
 
Ko pa so potrebe v dobavnem roku večje od EOQ, je treba novo naročilo prožiti 
takrat, ko je zaloga proizvoda enaka ostanku deljenja produkta LD z EOQ.  
 
 
Model izračuna EOQ v primeru lastne proizvodnje 
 
Pri tem modelu predpostavimo, da proizvoda ne nabavljamo pri zunanjem 
dobavitelju, ampak ga proizvajamo v okviru lastnih proizvodnih zmogljivosti. 
Izračun EOQ v tem primeru ostane isti kot pri osnovnem modelu izračuna EOQ, 
zanima pa nas, kakšna naj bo velikost proizvodne serije. Pri tem predpostavimo, 
da je zmogljivost proizvodnje r enot proizvoda letno večja od potreb D enot letno. Z 
upoštevanjem izračuna EOQ velja, da je 
 

Optimalna proizvodna količina v seriji=
Dr

rEOQ
−

 

 
 
Model izračuna EOQ z dopuščanjem nezaloženosti  
 
Osnovni model izračuna EOQ je zgrajen na predpostavki, da ni nezaloženosti, da 
torej lahko s proizvodom v vsakem trenutku zadovoljimo potrebe. V nekaterih 
primerih nezaloženost lahko dopustimo, predvsem takrat, ko lahko naknadno oz. z 
zamikom zadovoljimo potrebe odjemalcev po proizvodu. S takšnim načinom 
poslovanja seveda povzročimo dodatne stroške (dodatna obdelava naročil 
odjemalcev, dodatni stroški dobave proizvoda, nezadovoljstvo odjemalcev, …), ki 
jih je težko natančno ovrednotiti. Kljub temu je v določenih primerih smiselno 
dopustiti nezaloženost proizvoda, pri čemer naročilno količino modificiramo  
 

s
shEOQq +

=*  

kjer je 
h: strošek držanja zaloge enote proizvoda v časovnem obdobju 
s: strošek nezaloženosti z enoto prozvoda v časovnem obdobju 
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5.1.2 Kdaj lahko uporabimo deterministični model EOQ? 
 
Pri uporabi determinističnih modelov EOQ predpostavljamo, da so potrebe po 
proizvodu konstantne, kar je v praksi pogosto težko zagotoviti. Zato nas zanima, 
pod kakšnimi pogoji lahko zgoraj obravnavane modele še lahko uporabimo. 
Uporabimo sledečo metodo: 
• ggotovimo dejanske potrebe po proizvodu v preteklih časovnih obdobjih 

( );  ndddd ,...,,, 321

• izračunamo povprečje potreb 

∑
=

=

=
ni
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id
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• izračunamo oceno variance potreb D 

∑
=

=

−=
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i
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• izračunamo oceno relativne variabilnosti potreb 

2
d

VarDVC =  

V primeru, da je vrednost VC manjša od 0,2, potem je uporaba determinističnih 
modelov EOQ smiselna. Če je vrednost VC večja od 0,2, potem moramo uporabiti 
metode dinamičnega programiranja. 

 
 
5.1.3 Kritična analiza EOQ modela 
 
EOQ model je med najenostavnejšimi, o njem je v literaturi največ napisnega, v 
praksi pa pogosto naletimo na kritike tega modela in odklanjanje njegove uporabe. 
Glavni argument kritikov je ta, da je model seveda korekten, vendar le v primeru, 
če so izpolnjene vse zahteve, ki jih model predpostavlja. Žal pa praksi te zahteve 
skoraj nikoli niso izpolnjene. Te zahteve so (Woolsey, 2000, str. 4): 
• stalne potrebe po proizvodu, 
• stalni oz. stabilni stroški držanja zalog, 
• stalne cene, 
• neomejen skladiščni prostor. 
 
Stroške držanja zalog je zelo težko ugotoviti, saj se cene dinamično spreminjajo, 
prav tako pa je skoraj nemogoče izračunati stroške za posamezen proizvod, še 
posebej v trgovski organizaciji, ki obvladuje več kot 100.000 artiklov. Stroške 
naročanja, dobave, prevzema blaga v skladišče, skladiščenja idr. ne moremo 
natančno izračunati, ampak lahko izračunamo le oceno na podlagi bolj ali manj 
subjektivno opredeljenih razdelilnikov stroškov. 
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Naslednja kritika se nanaša na odmike naročilnih količin od optimuma, ki naj ne bi 
bili kritični. To dejstvo pa se zelo spremeni v primeru strmega naraščanja stroškov 
držanja zalog glede na količino. V tem primeru bo model EOQ videti tako, kot je 
prikazan na sliki 8. 
 
S slike vidimo, da odmik naročilne količine od optimuma že povzroči znaten odmik 
od optimalnih stroškov zalog, zato je v teh primerih treba pazljivo uporabljati model 
EOQ. 
 
Če pogledamo še stroške naročanja, lahko ugotovimo, da je te stroške skoraj 
nemogoče realno opredeliti. Ugotavljamo lahko le skupne stroške poslovnih 
procesov, ki sestavljajo naročanje blaga, razdeljevanje teh stroškov na posamezen 
proizvod pa je zelo subjektivno in približno. Zato lahko te stroške le ocenimo, kar 
predstavlja dodatno oviro za uporabo modela EOQ. 
 
V modelu EOQ uporabljamo tudi podatek o letni porabi (oziroma potrebah) 
proizvoda. Dejstvo je, da je letno porabo proizvoda zelo težko točno oceniti, kar še 
posebej velja za trgovske organizacije, kjer je poraba odvisna od mnogo različnih 
dejavnikov. Toda četudi bi znali točno oceniti letno porabo proizvoda, se pojavi 
vprašanje, ali je poraba stalna. V pretežnem številu ni, zato je z vidika prakse 
uporaba modela EOQ vprašljiva in jo je potrebno omejiti. 
 
Slika 8: EOQ model v primeru strmo naraščajočih stroškov držanja zalog 

 
Vir: Winston.: Operations research: applications and algorithms, 1994, str. 875 
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5.2 Stohastični modeli za gospodarjenje z zalogami 
 
Značilnost verjetnostnih modelov za gospodarjenje z zalogami je v tem, da bodoče 
potrebe po proizvodu niso determinirane, ampak so v veliki meri naključne. Modele 
lahko razdelimo v dva sklopa.  
 
V prvega spadajo modeli za enkratno odločanje, katerih značilnost je enkratna 
(ena) odločitev o naročilni količini. Te modele v nalogi ne bomo podrobneje 
obravnavali, ker za obravnavani problem niso zanimivi. 
 
V drugi sklop spadajo modeli za določanje ekonomske naročilne količine (EOQ) v 
pogojih ponavljajočega naročanja, pri čemer potrebe niso deterministično 
določene. 
 
 
5.2.1 Modela (r, q) in (s, S) 
 
Model (r, q) predpostavlja sledeče: 
• Rok dobave ni nič. 
• Potrebe v času roka dobave so naključne.  
 

Najprej poglejmo način izračuna EOQ in točke ponovnega naročila v primeru, da 
dopustimo nezaloženost proizvoda. Po daljši izpeljavi modela dobimo vrednosti 
 

h
DKEqEOQ )(2* ==  

 
kjer so: 
K: stroški naročila 
E (D): povprečna vrednost porabe 
h: strošek držanja zaloge enote proizvoda v časovnem obdobju 
 
Točko ponovnega naročila *r  izračunamo s pomočjo formule 
 

)(
)(

*
*

DEc
hqrXP

B

=≥  

kjer je 

Bc : strošek nezaloženosti enote proizvoda, ki ni odvisen od časa, potrebnega za 
popolnitev zaloge, 
X: naključna spremenljivka, ki predstavlja potrebo po proizvodu v roku dobave. 
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V primeru, da nezaloženost proizvoda pomeni izpad prodaje, se formula za izračun 
točke ponovnega naročila spremeni sledeče 
 

)(
)( *

*
*

DEchq
hqrXP

LS+
=≥  

 
kjer je 

LSc : strošek izpada prodaje enote proizvoda 
 
(r, q) model upravljanja z zalogo deluje tako, da vedno, ko zaloga proizvoda pade 
točno na r, prožimo novo naročilo s količino q. Ker pa se v praksi pogosto zgodi, da 
je naenkrat poraba lahko večja od ene enote, to privede do tega, da stanje zaloge 
pade tudi pod točko r, takrat pa uporabimo model (s, S).   
 
Model (s, S) deluje tako, da naročilo prožimo takrat, ko zaloga pade na s ali manj. 
Naročilna količina je enaka razliki med S in trenutno zalogo proizvoda. Naročilna 
količina naj bi bila približno enaka izračunani EOQ.  
 
 
5.2.2 Model (R, S) 
 
Model (R, S) se v praksi pogosto uporablja, še posebej v trgovskih sistemih. Model 
deluje tako, da na vsakih R enot časa prožimo naročilo, katerega količina je enaka 
razliki med maksimalnim stanjem S in trenutno zalogo. Čeprav ta politika 
popolnitve zalog povzroči višje stroške kot npr. model (r, q), je v praksi uporabna, 
ker je dokaj enostavna v pogojih avtomatske obdelave podatkov. Z uporabo te 
metode lahko zmanjšamo število naročil posameznemu dobavitelju (npr. 1-krat 
mesečno).   
 
Vrednost S izračunamo s pomočjo formule 
 

B
RL c

RhSDP =≥+ )(  

 
kjer je 

RLD + : potreba v obdobju L (rok dobave) + R 
h: strošek držanja zaloge enote proizvoda v časovnem obdobju 

Bc : strošek nezaloženosti enote proizvoda, ki ni odvisen od časa, potrebnega za 
popolnitev zaloge 
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Pri določanju intervala R pogosto uporabimo formulo 
)(DE

EOQ . S tem dosežemo, da 

je naročilna količina po tej metodi približno enaka EOQ.  
 
 
5.3 Druge metodologije za gospodarjenje z zalogami 
 
5.3.1 Dinamično programiranje 
 
Z determinističnim dinamičnim programiranjem lahko rešujemo probleme s 
področja zalog s sledečimi karakteristikami (Winston, 1994, str. 1012): 

• Čas razdelimo na periode. Potrebe v vsaki periodi so znane. 
• V vsaki periodi mora biti znana količina, ki jo podjetje proizvede (oz. v 

primeru trgovine nabavi pri dobavitelju). Količina nabave v vsaki periodi je 
omejena. 

• V vsaki periodi moramo biti sposobni zagotoviti takšno količino proizvoda, 
da lahko zadostimo potrebam v tej periodi. 

• Podjetje ima omejene skladiščne kapacitete.  
• Cilj podjetja je minimizirati skupne stroške zagotavljanja potreb v vseh 

periodah. 
 
V tem modelu konec vsake periode ugotavljamo stanje zalog (v trgovini kot Merkur 
je perioda 1 dan), potem pa sprejmemo odločitev o proizvodnji oz. nabavi 
proizvoda. 
 
Metoda preveri (Woolsey, 2000, str. 22) vse možne načine naročanja in potem 
izbere najboljšo. Uporaba te metode zahteva podatke o stroških naročanja, kar 
pomeni precejšen zalogaj. Metoda predpostavlja, da so potrebe znane, zato je 
treba ob spremembi potreb kalkulacije ponoviti. Rezultat dinamičnega 
programiranja je zelo kakovosten, čeprav je postopek izračuna zelo zapleten, zato 
metodo ocenjujejo kot zelo težko za uporabo v praksi. Uporaba je smiselna v 
proizvodni dejavnosti, kjer so potrebe znane, v trgovski organizaciji z več kot 
100.000 artikli, v zelo dinamičnem tržnem okolju pa ne.                                                                    
 
 
5.3.2 Metoda Silver&Meal 
 
Uporabo metode Silver&Meal priporočajo v praksi predvsem tam, kjer imamo 
opraviti z nestabilnim okoljem in potreb ne moremo natančno napovedati. Metoda 
je zelo odzivna na spremembo napovedi. 
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Metoda Silver&Meal (Woolsey, 2000, str. 25) izhaja iz osnovnega modela 
optimalne naročilne količine (EOQ), kjer predpostavljamo, da so minimalni skupni 
stroški zalog, če so stroški naročanja enaki kot stroški držanja zalog.  
 
Z metodo ugotavljamo, za koliko časovnih period naprej naj oblikujemo naročilo, pri 
čemer upoštevamo stroške naročanja (S), ceno proizvoda (C), delež stroška 
držanja zalog v ceni proizvoda (I) in napovedi potreb po prihodnjih časovnih 
periodah (D(T)).  
 
Kriterij za izračun je enačba, s katero izračunamo skupne stroške zalog za 
časovno periodo glede na obseg naročila. Optimum je seveda takrat, ko so skupni 
stroški naročanja na časovno enoto najmanjši. Skupni stroški zalog na časovno 
periodo (TEC(T)) so torej enaki 
 

)))()1(((1)(
1
∑
=

=

−+=
Tj

j
jDjCIS

T
TTEC  

 
 
Formulo uporabljamo tako, da začnemo z eno časovno periodo in izračun 
ponavljamo toliko časa, da se zgodi 
 

)()1( TTECTTEC >+  
 
Stroškovno optimalno je naročilo za T časovnih period skupaj. 
 
 
5.3.3 Uporaba organizacijskega koncepta JIT – just in time 
 
Just-in-time (JIT) pristop v proizvodnji in nabavi so prva uspešno uvedla japonska 
podjetja. JIT pristop temelji na dobavi proizvoda od dobavitelja v trenutku, ko ga 
potrebujemo, s čimer lahko občutno znižamo zaloge. Takšna organizacija zalog je 
možna le v primeru, da zagotovimo zanesljive dobavne roke in deterministične 
potrebe, v primeru stohastičnega obnašanja potreb pa je treba dobavne roke čim 
bolj skrajšati. V ta namen dobavitelji skladiščijo blago čim bližje porabnikom, tako 
da se lahko fleksibilno odzivajo na njihove potrebe. 
 
JIT je pull sistem, za katerega je značilno, da člen v dobavni (ali proizvodni) verigi 
ne stori ničesar, dokler ne dobi zahteve (potrebe) od naslednjega člena. Značilna 
izvedba pull sistema je Kanban sistem, ki sestoji iz sledečih delov: 
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• Zaboj (ang. container): Vsak zaboj vsebuje standardno količino proizvoda 
(sestavnih delov, blaga, …), ki je relativno majhna, s čimer zagotavljamo 
nizek obseg zalog. 

• Prenosne kartice (ang. move cards): S karticami avtoriziramo prenos zaboja 
med dvema zaporednima operacijama. 

• Proizvodne kartice (ang. production cards): S proizvodnimi karticami 
avtoriziramo proizvodnjo zaboja proizvodov.   

 
Proces popolnitve zalog poteka sledeče: 
• Vsak zaboj vedno vsebuje kartico – prenosno ali proizvodno. Na strani porabe 

vsebuje prenosno kartico. Ko se zaboj izprazni, se skupaj s prenosno kartico 
posreduje do predhodne operacije – na stran proizvodnje. 

• Na strani proizvodnje zaboji končnih izdelkov vsebujejo proizvodne kartice. Ko 
prispe prazen zaboj s prenosno kartico, to prenosno kartico preložimo v poln 
zaboj, proizvodno kartico iz tega zaboja pa v temu namenjen predal. 

• Proizvodne kartice v tem predalu pomenijo nalog za proizvodnjo novih izdelkov. 
Proizvodne kartice potem odložimo v zaboje z novo proizvedenimi izdelki. 

 
Na takšen način lahko enostavno obvladujemo delovanje zaporednih poslovnih 
operacij. Seveda ni potrebno vedno uporabljati »kartic«, ampak lahko opredelimo 
tudi drugačne načine označevanja. Od števila kartic v sistemu in kapacitete 
zabojev je odvisna zaloga sistema. Optimalne vrednosti teh parametrov lahko 
določimo le z izkušnjami v realnem sistemu, pri čemer si v določeni meri lahko 
pomagamo tudi s sledečima formulama: 
• Število prenosnih kartic: 
 

c
kDTM M )1( +

=  

 
kjer je 
M: število prenosnih kartic 
D: dnevna potreba proizvoda 

MT : čas (v dnevih), potreben za posredovanje prenosne kartice na predhodno 
operacijo in dobavo proizvoda 
k: faktor varnostne zaloge 
c: število proizvodov v zaboju 
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• Število proizvodnih kartic:  
 

c
kDT

P P )1( +
=  

 
kjer je 
P: število proizvodnih kartic 
D: dnevna potreba proizvoda 

PT : čas (v dnevih), potreben za posredovanje prenosne kartice na predhodno 

operacijo in dobavo proizvoda 
k: faktor varnostne zaloge 
c:  število proizvodov v zaboju 
 
 
5.3.4 Katero metodo in kdaj uporabiti? 
 
Pri uporabi metod za gospodarjenje z zalogami moramo biti zelo previdni, saj 
temeljijo na raznih predpostavkah, ki jih moramo upoštevati. 
 
Model EOQ (Woolsey, 2000, str. 35) uporabimo le v primeru, da so potrebe stalne 
in konstantne, stroški (cena) proizvoda nizka, delež stroškov držanja zalog v ceni 
proizvoda normalen, stroški naročanja pa relativno nizki. Seveda je pri tem 
potrebno dobro preveriti in verjeti v smiselnost oz. pravilnost navedenih podatkov.  
 
Modeli (r, q), (s, S) in (R, S) temeljijo na modelu EOQ, zato je treba upoštevati vse 
relevantne predpostavke. 
 
Metodo dinamičnega programiranja uporabimo v primerih, ko se napovedi potreb v 
času ne spreminjajo, potrebno pa se je zavedati, da je metoda zelo kompleksna, 
zaradi tega je uporaba tudi dokaj draga. Po drugi strani pa uporaba metode daje 
zelo dobre rezultate. 
 
Metodo Silver&Meal je smiselno uporabiti pri proizvodih, ki predstavljajo visok 
delež v vrednosti zaloge, pri čemer so stroški naročanja visoki in imamo visoko 
variabilnost potreb. 
 
Najustreznejša metoda je vsekakor princip »Just-In-Time«, pri čemer je potrebno 
dobro obvladovati napovedi potreb in dobro sodelovati z dobavitelji glede kakovosti 
dobav (kratki dobavni roki, stalna visoka kakovost proizvodov). 
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6 NAPOVEDOVANJE POTREB – POTROŠNJE V TRGOVINI 
 
 
6.1 Metode napovedovanja 
 
Napovedovanje potreb je del širšega področja poslovnega napovedovanja. Pri 
napovedovanju potreb se namreč omejimo le na napovedi potreb po materialnih, 
finančnih ali človeških resursih, čeprav moramo v poslovnem sistemu 
napovedovati tudi druge poslovne kazalnike.  
 
Vse poslovne odločitve temeljijo na napovedovanju. Čeprav so napovedi 
pomembne, pa na žalost niso nikdar tako natančne, kot si želimo. Pomembno je, 
da za izdelavo napovedi izberemo ustrezno metodo napovedovanja in uporabimo 
najboljše informacije, ki so nam na voljo.  
 
Problem napovedovanja je torej sledeč: 
• izbrati moramo najboljšo metodo za napovedovanje, 
• potrebno je ovrednotiti natančnost napovedi. 
 
Pri izdelavi napovedi se v praksi pogosto zamenjuje napovedovanje s planiranjem. 
Napoved je lahko le podlaga za plan, ne pa nadomestek plana. 
 
Presojanje − ocenjevanje 
 
V določenih primerih moramo uporabiti metodo ocenjevanja človeka, saj enostavno 
nimamo dovolj podatkov, da bi izdelali kvantitativno napoved (primer: 
napovedovanje prodaje novega artikla, drastična sprememba okolja).  
 
Napoved, izdelana po tej metodologiji, vsebuje poleg naključne tudi sistemsko 
napako (zaradi človekove pristranskosti). 
Tipične pristranskosti so: 
• t. i. gambler’s fallacy (zmota igralca na srečo)  
• konzervativnost − predvidevanje, da bo prihodnost takšna, kot je bila preteklost. 
 
Potrebno je ugotoviti vpliv človeške pristranskosti, kar je mogoče z analizo 
pravilnosti oz. napak predhodnih napovedi.  
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Kavzalne metode 
 
S kavzalnimi metodami poizkušamo najti povezavo spremenljivke, ki jo 
napovedujemo, z eno ali več drugimi spremenljivkami. Na primer z metodo 
kavzalne regresije napovedujemo prodajo kot funkcijo oglaševanja in cen. V te 
namene uporabimo statistične metode, ki so zapletenejše kot pri obravnavanju 
časovnih vrst. 
 
S kavzalno metodo simulacije postavimo model procesa in potem na podlagi 
eksperimentiranja s podatki predhodnih obdobij prilagodimo parametre modela 
tako, da so napake čim manjše.  
 
Ekstrapolacijske metode 
 
Pri uporabi ekstrapolacijskih metod predpostavimo, da se obravnavani proces 
obnaša stabilno, tako da lahko iz zgodovine razberemo oz. napovemo dogajanja v 
prihodnosti. Ekstrapolacijske metode nekateri poznajo tudi pod pojmom metode 
časovnih vrst.  
 
V praksi se najpogosteje uporabljajo sledeče ekstrapolacijske metode: 
• metoda drseče srednje vrednosti, 
• eksponencialno glajenje, 
• analiza trenda, 
• dekompozicija časovnih vrst s sezonskimi vplivi. 
 
 
6.2 Vrednotenje točnosti napovedi 
 
Zelo koristno je, če lahko merimo točnost napovedi, saj na ta način lahko 
medsebojno primerjamo posamezne aplicirane metode, po drugi strani pa vidimo, 
s kolikšno resnostjo in gotovostjo lahko obravnavamo dobljene napovedi.  
 
Najpogosteje uporabljene metode za vrednotenje točnosti napovedi so: 
• povprečni absolutni odmik, 
• povprečni absolutni odstotek napake, 
• povprečni kvadrat napake. 
 
Pogosto se zgodi, da sta dva modela napovedovanja različno pozicionirana glede 
na uporabljene različne metode za vrednotenje točnosti napovedi. 
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6.1.1 Metode napovedovanja iz časovnih vrst 
 
Časovne vrste 
 
Časovno vrsto lahko definiramo kot nabor podatkov iz zgodovine določenega 
procesa. Elementi tega nabora pripadajo posameznim enako dolgim časovnim 
obdobjem (ponavadi je obdobje teden, mesec, leto, ...). 
 
Metoda drseče srednje vrednosti 
 
Poznamo dve vrsti metode drseče srednje vrednosti: 
• neponderirana, 
• ponderirana. 
 
Po neponderirani metodi je napoved enaka povprečju zadnjih n vrednosti časovne 
vrste, kjer optimalni n določimo lahko le z eksperimentiranjem. 
 

1+tF =
n

xxxx ntttt 121 .... −−−− ++++  

 

1+tF : napoved za naslednje obdobje 

ix : vrednost za obdobje 
 
Metodo s ponderiranjem uporabimo ob predpostavki, da so bližnje vrednosti 
časovne vrste pomembnejše (vsebujejo večjo informacijo) za pravilno napoved kot 
oddaljenejše. Bližnji vrednosti časovne vrste damo večjo težo kot oddaljenejšim. 
 
Za uspešno uporabo te metode moramo imeti na voljo časovno vrsto za najmanj 
12 časovnih obdobij. 
 
Enostavno eksponencialno glajenje 
 
Pri enostavnem eksponencialnem glajenju je napoved odvisna od napovedi za 
predhodno obdobje in od napake napovedi za predhodno obdobje. 
 

ttt eFF α+=+1  
 

1+tF : napoved za naslednje obdobje 

tF : napoved za tekoče obdobje 

α: parameter glajenja (vrednost med 0 in 1) 
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te : napaka tekočega obdobja 

 

Prednost metode enostavnega eksponencialnega glajenja je v tem, da ni potrebno 
imeti shranjene velike količine podatkov za pretekla obdobja. 
 
Optimalni parameter glajenja moramo izbrati z eksperimentiranjem. 
 
Na parameter glajenja α vplivata dva faktorja, in sicer šum (faktor naključja v 
časovni vrsti) ter stabilnost povprečja časovne vrste. Če je povprečje časovne vrste 
relativno konstantno, je lahko α majhen (0,1). 
 
Empirične študije so pokazale, da je metoda enostavnega eksponencialnega 
glajenja robustna, kar pomeni, da jo lahko koristno uporabimo pri različnih 
časovnih vrstah. Trditev velja tudi za časovne vrste, ki vsebujejo veliko šuma. To 
so predvsem časovne vrste, katerih podatkovni elementi vsebujejo manjšo 
frekvenco transakcij (pojavov). 
 
Slabše rezultate z uporabo obravnavane metode dosežemo le v primeru, da se 
povprečje časovne vrste hitro spreminja. 
 
Regresija časovnih vrst 
 
Metoda regresije časovnih vrst pride v poštev v primerih, ko časovne vrste 
vsebujejo trend. Rezultat metode je regresijska premica 
 

btaFt +=  
 

tF : napoved za časovno obdobje t 
a: vrednost regresijske premice v začetnem obdobju 
b: naklon regresijske premice 
t: časovno obdobje 
 
Metoda regresije daje enako težo vsem elementom časovne vrste, tako da je 
primerna za obravnavanje stabilnih časovnih vrst. 
 
Eksponencialno glajenje linearnih trendov 
 
Metoda eksponencialnega glajenja linearnih trendov je modificirana metoda 
regresije časovnih vrst v tem, da dinamično spreminjamo faktorja a (vrednost 
regresijske premice v začetnem obdobju) in b (naklon regresijske premice) ob 
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koncu vsakega obdobja. Uvedena sta parametra glajenja α1 (parameter glajenja za 
začetno vrednost) in α2 (parameter glajenja za trend). Napoved izračunamo iz 
sistema enačb 
 

ttt eFS 1α+=  

ttt eTT 21 α+= −  

ttt TSF +=+1  
  

tS : izglajena vrednost v začetnem obdobju 

te : napaka napovedi v obdobju t 

tT : izglajena vrednost trenda 
 
Napoved za več obdobij naprej izračunamo iz enačbe 
 

ttmt mTSF +=+  
 
m: obdobje v prihodnosti, za katero želimo napoved 
 
Optimalne vrednosti parametrov glajenja α1 in α2 lahko dobimo z 
eksperimentiranjem. 
 
Eksponencialno glajenje nelinearnih trendov 
 
Pri nestabilnih procesih ne moremo govoriti o linearnih trendih, ampak mora 
metoda, ki tak proces obravnava, upoštevati faktor nelinearnosti. V ta namen je v 
prejšnji točki obravnavani sistem enačb dodelan sledeče: 
 

ttt eFS 1α+=  

ttt eTT 21 α+Φ= −  

ttt TSF Φ+=+1  
 
Kot vidimo, je dodan faktor , ki nam pove, ali se trend povečuje ali zmanjšuje. Ko 
je , se trend eksponencialno povečuje, ko pa je , se trend 
eksponencialno manjša.  

Φ
1>Φ 1<Φ

 
Za napovedi več obdobij naprej uporabimo formulo 
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kjer je m število obdobij v prihodnosti. 
 
Dekompozicija podatkov s sezonskimi vplivi  
 
Sezonske časovne vrste vsebujejo vzorec, ki se periodično (mesečno, letno, 
polletno, ...) ponavlja, zato je treba vplive sezone identificirati in jih pri 
napovedovanju upoštevati. Sezonske vplive na časovni vrsti lahko identificiramo, 
ko: 
• so ekstremi konsistentni (maksimumi in minimumi vrednosti se pojavljajo v istih 

obdobjih sezone); 
• imamo razlago za obnašanje procesa po sezonskem vzorcu. 
 
Najpogostejši razlogi za sezonskost so vreme in dopusti, pa tudi redne letne 
razprodaje. 
 
Za napovedovanje sezonskih časovnih vrst največkrat uporabljamo metodo 
klasične dekompozicije, ki razbije časovno vrsto na: 
• vpliv sezone, 
• trend, 
• cikel, 
• naključne vplive. 
 
Postopek klasične dekompozicije praktično poteka v devetih korakih in je precej 
dolgotrajen, zato ga izvajamo le s pomočjo računalnika. 
 
Metoda dekompozicije ima omejitev v tem, da potrebujemo časovno vrsto v 
obsegu najmanj dveh sezon. Druga omejitev je v tem, da imajo zgodnji elementi 
časovne vrste isto moč na sezonskost procesa kot vsi kasnejši. 
 
Empirične raziskave so pokazale, da upoštevanje sezonske narave procesa 
pogosto ne da boljših rezultatov napovedovanja, ker sezonski vzorci vsebujejo več 
šuma. 
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Vrednotenje točnosti napovedi 
 
Zelo koristno je, če lahko merimo točnost napovedi, saj na ta način lahko 
medsebojno primerjamo posamezne aplicirane metode, po drugi strani pa vidimo, 
s kolikšno resnostjo in gotovostjo lahko obravnavamo dobljene napovedi.  
 
Najpogosteje uporabljene metode za vrednotenje točnosti napovedi so: 
• povprečni absolutni odmik, 
• povprečni absolutni odstotek napake, 
• povprečni kvadrat napake. 
 
Pogosto se zgodi, da sta dva modela napovedovanja različno pozicionirana glede 
na uporabljene različne metode za vrednotenje točnosti napovedi. 
 
 
7 STROŠKI GOSPODARJENJA Z ZALOGAMI IN DOBAVNI ROKI 
 
 
7.1 Stroški gospodarjenja z zalogami 
 
Z zalogo so povezane naslednje skupine stroškov (Russell, 1998, str. 571): stroški 
držanja zalog, stroški naročanja in stroški nezaloženosti. 
 
Stroški držanja so stroški držanja materiala, blaga, … v zalogi. Stroški držanja 
zalog se spreminjajo glede na obseg zaloge in ponavadi tudi s časom držanja 
zaloge. Ti stroški vključujejo tudi stroške, ki jih imamo z vezavo sredstev v zalogah, 
saj teh sredstev ne moremo uporabljati v druge, koristnejše namene. Vključujejo 
neposredne stroške skladiščenja, kot so najemnine, gretje, osvetlitev, varnost, 
vodenje evidenc in transport. V stroške držanja zalog vključujemo obresti za 
kredite, s katerimi smo financirali nabavo zalog, prevrednotenje vrednosti zalog, 
stroške kala in kraj ter ostale. Stroške držanja zalog lahko izrazimo na dva načina: 
v absolutni vrednosti na enoto zaloge (npr. 1.000 SIT na enoto zaloge letno) ali v 
deležu povprečne vrednosti zaloge (npr. 30 % povprečne nabavne vrednosti zalog 
letno). Različne raziskave ocenjujejo, da stroški držanja zalog obsegajo od 10 % 
do 40 % povprečne vrednosti zaloge (Russell, 1998, str. 571). V ZDA ocenjujejo 
(Russell, 1998, str. 567), da strošek držanja zalog blaga (torej v trgovski 
organizaciji) predstavlja okrog 30 % vrednosti zaloge. 
 
Stroški naročanja so povezani z izvedbo procesa dopolnitve zaloge. Ponavadi se 
izražajo vrednostno na naročilo in niso odvisni od velikosti naročila, ampak od 
števila naročil. V stroške naročanja vključujemo stroške izvedbe procesov 
povpraševanja in naročanja, prevoza in dobave, prevzema, kontrole, uskladiščenja 
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ter knjiženja teh dogodkov. Stroški naročanja se običajno obnašajo ravno obratno 
kot stroški držanja zalog; če velikost posameznega naročila raste, je potrebno manj 
naročil in s tem znižamo stroške naročanja. V primeru večjih naročil se poveča 
vrednost zaloge in s tem stroški držanja zalog. 
 
Stroški nezaloženosti se pojavijo takrat, ko zaradi pomanjkanja zaloge ne 
moremo uresničiti potrebe odjemalca. Če s tem povzročimo izgubo prodaje, 
odjemalec pa zadovolji svoje potrebe pri drugem ponudniku, se to odrazi v izgubi 
dobička. Nezaloženost povzroča tudi nezadovoljstvo odjemalcev, kar lahko privede 
do stalne izgube odjemalcev in bodoče prodaje. V določenih primerih lahko 
nezaloženost povzroči, da moramo odjemalcu odobriti dodatne popuste ali plačati 
penale. Stroške nezaloženosti je dosti težje ovrednotiti kot pa stroške držanja zalog 
in stroške naročanja, zato jih največkrat lahko le subjektivno ocenimo. 
Nazaloženost se pojavi zato, ker držanje zaloge stane, in stroški nezaloženosti so 
ponavadi v obratnem sorazmerju s stroški držanja zalog. 
 
Glavni cilj gospodarjenja z zalogami je opredelitev takšnega sistema dopolnjevanja 
zalog, s katerim bomo minimizirali vsoto vseh obravnavanih stroškov zalog. 
 
 
7.2 Dobavni roki 
 
Dobavni rok je pomemben parameter pri gospodarjenju z zalogami, še posebej v 
primeru stohastičnega povpraševanja po zalogah. V okolju, kjer so potrebe 
deterministične v času, je dobavni rok pomemben le v tem, da na njegovi osnovi 
vemo, kdaj oblikovati naročilo.  
 
V okolju, kjer so potrebe v času stohastične, kar je primer v tehnični trgovini, pa se 
na podlagi dobavnega roka ne odločamo samo o tem, kdaj prožiti naročilo, ampak 
na podlagi dobavnega roka oblikujemo varnostne zaloge, seveda glede na 
zahtevano stopnjo založenosti. Seveda je za zagotavljanje čim višje stopnje 
založenosti in minimalnih varnostnih zalog najugodneje, da je dobavni rok čim 
krajši. S kratkim dobavnim rokom se lahko učinkoviteje in hitreje prilagajamo 
spremembam v potrebah. 
 
V Merkurju namesto dobavnega roka uporabljamo termin »dobavna 
pripravljenost«. Dobavno pripravljenost opredeljujemo v tednih, pomeni pa 
maksimalen čas od naročila blaga do dobave blaga v centralno skladišče. Seveda 
se pri tem srečamo z dodatnim problemom, saj so dobavni roki dobaviteljev zelo 
spremenljivi in odvisni od zalog končnih proizvodov v njihovih skladiščih oziroma 
od proizvodnega cikla. V primeru nekaterih sezonskih programov se dobava vrši le 
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enkrat ali nekajkrat letno in takrat so dobavni roki opredeljeni datumsko. Seveda je 
tudi na teh področjih pogoj, da je blago pravočasno naročeno.  
 
Dobavni rok za interne premike blaga med centralnimi skladišči in maloprodajnimi 
trgovskimi centri je kratek, in sicer 1 ali 2 dni. Sistem interne logistike zagotavlja, da 
blago v nekatere (bližje in vse večje) trgovske centre dostavljamo dnevno, v 
manjše (in tudi bolj oddaljene) pa vsaka 2 dni. 
 
 
8 SEGMENTACIJA TRGOVSKEGA BLAGA 
 
8.1 ABC segmentacija blaga 
 
V organizacijah, še posebej v trgovskih podjetjih, se srečamo z velikim številom 
proizvodov, katerih zalogo je treba obvladovati. ABC klasifikacija nam omogoči, da  
identificiramo manjši del proizvodov, ki pa so glede upravljanja z zalogo 
najpomembnejši. Raziskave kažejo sledeče značilnosti: 
• 5 %−20 % proizvodov predstavlja 55 %−5 % prodaje – razred A 
• 20 %−30 % proizvodov predstavlja 20 %−40 % prodaje – razred B 
• 50 %−75 % proizvodov predstavlja 5 %−25 % prodaje – razred C 
 
8.2 Segmentacija blaga za potrebe gospodarjenja z zalogami 
 
Trgovsko blago lahko za potrebe gospodarjenja z zalogami segmentiramo po 
različnih kriterijih glede na: 
• delež v prodaji  
Pri tej razdelitvi gre za klasično razporeditev, ki je opisana v prejšnjem poglavju. 
• prodajni kanal  
Na sliki 3.4.1. so opredeljeni možni tokovi blaga v Merkurju, ki so zaradi raznih vrst 
kupcev in njihovih lokacij lahko zelo različni. Glavni prodajni kanali v Merkurju, d.d., 
so: 

o prodaja Veleprodaje iz skladišča, 
o prodaja Veleprodaje v tranzitu, 
o prodaja Maloprodaje podjetjem, 
o prodaja Maloprodaja potrošnikom. 

Prodajnim kanalom primerno oblikujemo tudi alokacijo zalog. Veleprodaja črpa 
zaloge iz centralnega skladišča ali neposredno z zaloge proizvajalca blaga; pri 
slednjem Merkur sploh ne potrebuje zalog. Maloprodaja se lahko oskrbuje iz 
centralnih skladišč ali neposredno od dobavitelja, pri čemer spet ni potrebno, da 
imamo zaloge v centralnem skladišču. Maloprodaja lahko zaloge iz centralnih 
skladišč črpa zelo hitro, zato je lahko signalna zaloga v maloprodajnem trgovskem 
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centru nizka. Obenem je možen premik blaga med trgovskimi centri, tako da lahko 
zelo hitro rešimo problem nezaloženosti v Maloprodaji. 
• zahtevana razpoložljivost zaloge  
Za vsak artikel lahko opredelimo zahtevano stopnjo založenosti. Ponavadi 
opredelimo nekaj ravni glede zahtevane založenosti (npr. 98 %, 95 %, 90 %, 70 % 
...). Zahtevani stopnji založenosti ustrezno mora biti opredeljena signalna zaloga 
na artiklu. 
• najbolj smiselno metodo za upravljanje zalog  
V predhodnih poglavjih so opisane razne deterministične in stohastične metode za 
gospodarjenje z zalogo. Vsakemu artiklu je glede na vse njegove značilnosti 
potrebno opredeliti najustreznejšo metodo. 
 
 
9 USTREZNOST IN MOŽNOSTI ZA UPORABO POSAMEZNIH 
MODELOV GOSPODARJENJA ZALOG V TRGOVINI 
 
9.1 Zahteve glede napovedovanja potreb v Merkurju, d.d. 
 
Na področju obvladovanja zalog v podjetju Merkur, d. d., lahko ugotovimo sledeče: 
• Pri veliki večini artiklov, ki so predmet poslovanja, se potrebe (oz. prodaja) 

neprestano spreminjajo, zato uporaba enostavnih metod za napovedovanje 
potreb, opredelitev serijskih, signalnih in varnostnih zalog ni mogoča. 

• Število artiklov, ki jih ima Merkur v zalogi, je okrog 140.000. Če želimo tako 
velik obseg blaga kakovostno obvladovati, potrebujemo ustrezno računalniško 
podporo tudi na področju obvladovanja zalog. 

• Na potrebe po določenih blagovnih skupinah močno vpliva tudi sezona. Primeri 
takšnih blagovnih skupin so: zeleni program, gradbeni material, barve in laki. 
Pri nekaterih blagovnih skupinah sezona nima močnega vpliva, vendar ta še 
zmeraj obstaja. Primeri: elektroinštalacije, lesni progam, vodoinštalacije. Zato 
moramo pri napovedovanju potreb upoštevati tudi sezonske vplive.    

 
Želeni sistem obvladovanja zalog bi deloval na sledeč način: 
• V obstoječi ERP (ang. enterprise resource planning) informacijski sistem je 

uvedena programska funkcija, ki periodično (dnevno, tedensko, ob terminu 
naročanja dobavitelju) napove potrebe po blagu v naslednjih obdobjih.  

• Glede na napoved potreb informacijski sistem dinamično izračuna serijsko, 
signalno in varnostno zalogo blaga. 

• Izračunane vrednosti informacijski sistem primerja s trenutno razpoložljivo 
zalogo v skladišču in po potrebi oblikuje predlog naročila dobavitelju. Predloge 
naročil z višjimi vrednostmi pregledajo in potrdijo nabavni komercialisti, ostalo 
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večino predlogov naročil pa informacijski sistem avtomatsko potrdi in prek 
računalniških komunikacij posreduje dobaviteljem.  

 
 
9.2 Uvedba napovedovanja potreb v poslovne procese v Merkurju, d.d. 
 
Postavlja se vprašanje, katere modele napovedovanja potreb uporabiti v trgovski 
organizaciji Merkur, d. d., oziroma kateri model je bolj ustrezen v določeni situaciji, 
Kot smo ugotovili v drugem poglavju, se srečujemo s sledečimi značilnostmi 
obvladovanja potreb: 
• Potrebe je smiselno ugotavljati oz. napovedovati le na ravni artikla, predvsem 

na segmentih A in B, pri katerih zahtevamo dokaj visoko stopnjo založenosti. 
Obravnavana segmenta obsegata okrog 55.000 različnih artiklov, ki jih kupcem 
dobavljamo iz lastne zaloge.   

• Potrebe se s časom praviloma pomenljivo signifikantno spreminjajo, zato se 
spreminjajo tudi parametri, ki jih uporabljamo za ustrezno gospodarjenje z 
zalogami. Gre za serijsko, signalno in varnostno zalogo.  

• Na spreminjanje potreb vplivajo: 
o življenjski cikel artikla, 
o sezonske značilnosti, 
o Odločitve glede sprememb trženjskega spleta (preoblikovanje 

asortimenta blaga, spreminjanje prodajnih pogojev – cene, načini 
plačila,…, spremembe pri oblikovanju tržnih poti, organizacija tržnega 
komuniciranja) 

o Naključni vplivi 
 
Na podlagi zgoraj navedenih značilnosti je smiselno razmisliti o oblikovanju 
modela, ki bi zagotavljal kakovostno napovedovanje potreb in omogočal dinamično 
opredeljevanje parametrov obvladovanja zalog. Glede na potrebni obseg 
napovedovanja bi bilo treba tovrstni model računalniško podpreti.  
 
V nadaljevanju bomo poskušali odgovoriti na sledeči vprašanji: 
• V katerih primerih kvantitativnih metod napovedovanja potreb ni smiselno 

uporabiti? 
• Katere metode napovedovanja potreb je smiselno uporabiti in kdaj? 
 
V katerih primerih kvantitativnih metod napovedovanja potreb ni smiselno 
uporabiti? 
 
Kvantitativnih metod napovedovanja potreb ni smiselno uporabiti v sledečih 
primerih: 
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• Ko artiklu močno spremenimo elemente trženjskega spleta: 
o Proizvod: 

 Artikel šele uvajamo v asortiment ali ga ukinjamo. 
o Prodajni pogoji: 

 Bistvene spremembe prodajnih cen. 
 Uvedba drugačnih načinov plačevanja blaga. 
 Spremembe ponudbe pred-, ob- ali poprodajnih storitev. 

o Prodajne poti: 
 Širitev ali ukinitev prodajnih mest. 
 Uvedba novih tržnih poti: elektronska trgovina, … 
 Širitev na nove trge.  

o Tržno komuniciranje: 
 Vključevanje artikla v akcije pospeševanja prodaje. 

• Ko je prodajnih dogodkov malo ali se pojavljajo zelo redko. V tem primeru je 
treba presoditi, ali je artikel smiselno imeti v zalogi oziroma ali lahko potrebe 
potencialnih kupcev zadovoljimo z dobavo neposredno od proizvajalca -
dobavitelja šele po njegovem konkretnem naročilu. V takšnih primerih je 
pomembno zagotoviti kratek dobavni rok. V primeru, da je artikel smiselno imeti 
v zalogi, moramo v prodajno ceno vkalkulirati ustrezno višjo razliko v ceni, prav 
tako pa je notranjo organizacijo smiselno prilagoditi tako, da je mogoč hiter 
interni premik blaga med centralnimi skladišči in maloprodajnimi trgovskimi 
centri. 

 
 
Katere metode napovedovanja potreb je smiselno uporabiti in kdaj? 
 
V nasprotju od navedb v prejšnjem poglavju je kvantitativne metode 
napovedovanja potreb smiselno uporabiti v primeru: 
• ko zagotavljamo stabilne elemente trženjskega spleta; 
• ko so prodajni dogodki pogosti.  
 
Za uporabo v trgovski organizaciji so zanimive metode eksponencialnega glajenja, 
pri katerih na podlagi časovnih vrst pretekle porabe napovemo potrebe v 
prihodnosti. Pri tem se ne sprašujemo, kaj je vplivalo na pretekle potrebe, ampak 
sklepamo, da se bo podobno stanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. S tega vidika so 
zanimive sledeče metode eksponencialnega glajenja: 
• Enostavno eksponencialno glajenje 

o Uporabno je predvsem takrat, ko potrebe varirajo okrog neke 
osnovne vrednosti. 

o Ni treba zagotavljati daljših časovnih vrst. 
• Holtova metoda eksponencialnega glajenja z upoštevanjem trenda 
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o Potrebe kažejo linearni trend brez vpliva sezone. 
• Winterjeva metoda eksponencialnega glajenja z upoštevanjem sezone 

o Potrebe kažejo linearni trend in vpliv sezone. 
 
Za vse navedene metode je mogoče izračunati točnost napovedi, za katero se 
ponavadi uporabi mera povprečni absolutni odmik (ang. mean absolute deviation = 
MAD). Model kvantitativnega napovedovanja potreb bi bilo smiselno oblikovati 
tako, da bi napovedi potreb izračunali po različnih metodah (in parametrih 
posameznih metod), potem pa bi nam model na podlagi ocene napake predlagal 
najbolj točno napoved.   
 
 
9.3 Simulacija modelov na značilnih primerih iz prakse 
 
V predhodnih poglavjih smo opredelili najbolj znane teoretične modele za 
gospodarjenje z zalogo. Osnovni modeli so deterministični, ker delujejo na 
predpostavki, da so potrebe skozi čas bolj ali manj stalne. Pri gospodarjenju z 
zalogami v trgovski organizaciji pa je ustreznost teh modelov vprašljiva. Obstajajo 
tudi stohastični modeli, ki predpostavljajo, da potrebe niso stalne, ampak se v času 
spreminjajo. 
 
Vse to nas navaja h konkretnemu vprašanju, v kolikšni meri je modele za 
gospodarjenje z zalogo smiselno uporabiti v trgovski organizaciji Merkur, d. d. S 
tem namenom bomo opredelili sistem za primerjavo, ki primerja gospodarjenje z 
zalogo v sledečih okoljih: 
• Dejansko dogajanje v procesu gospodarjenja z zalogo v Merkurju, d. d. 
• Uporaba modela EOQ s predpostavko, da se poraba (v primeru Merkurja, d. d., 

je to prodaja) giblje glede na dejansko dogajanje v realnem procesu. Pri tem 
predpostavimo, da so potrebe takrat, ko v realnem sistemu zalog ni bilo na 
voljo, enake povprečnim potrebam v obravnavanem obdobju. 

• Simulacija modela EOQ, pri čemer lahko poljubno spreminjamo podatke o 
dobavni pripravljenosti (rok dobave), stroških naročanja blaga in letnih stroških 
držanja zaloge enote izdelka. 

• Uporaba modela (s, S) z istimi predpostavkami, ki so navedene pri uporabi 
modela EOQ. 

• Simulacija modela (s, S), pri čemer poleg podatkov o roku dobave, stroških 
naročanja in stroških držanja zalog lahko poljubno spreminjamo tudi parametra 
s in S. 

• Uporaba modela (R, S) z istimi predpostavkami, kot so navedene pri uporabi 
modela EOQ. Poleg tega lahko poljubno opredelimo parametra S in R – 
frekvenco naročanja v dnevih. 
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Sistem za primerjavo gospodarjenja z zalogo je opredeljen v Excel aplikaciji, 
poteka pa na sledeč način: 
• Izberemo element množice zalog, torej artikel, ki ga želimo analizirati glede na 

gospodarjenje z zalogo. Opredeliti moramo obdobje, ki nas zanima, ter 
relevantno skladišče, ki je bodisi centralno skladišče ali maloprodajni trgovski 
center. 

• V Komercialnem analitskem sistemu (KAS) Merkurja pripravijo poročili, iz 
katerih so razvidni sledeči podatki: 

o Trenutno stanje in vrednost zaloge, dobavna pripravljenost (dobavni 
rok) in pakirna količina. 

o Prodaja in nabava artikla v obravnavanem obdobju po dnevih. 
• Obe poročili prenesemo v Excel tabelo, v kateri s funkcijo Izračun izračunamo 

dejansko gibanje zalog po dnevih. Ta funkcija pa izračuna tudi gibanje zaloge 
glede na opredeljene modele gospodarjenja z zalogo. 

• V zbirni tabeli podatkov se prikažejo relevantne informacije glede zalog in 
grafični prikaz gibanja zalog v obravnavanem obdobju. 

• Na podlagi navedenih izračunov lahko vnesemo različne parametre za 
simulacijo, zaženemo funkcijo Simulacija in primerjamo osnovne izračune s 
simuliranimi.  

 
Slika 9: Proces delovanja sistema za primerjave modelov gospodarjenja z zalogo 

IZDELAVA POROČIL V KAS (KOMERCIALNEM ANALITSKEM SISTEMU): 
1. TRENUTNO STANJE IN VREDNOST ZALOGE 

2. PRODAJA IN NABAVA ARTIKLA V OBRAVNAVANEM OBDOBJU IN SKLADIŠČU 

IZVOZ PODATKOV IZ KAS-A V EXCEL TABELO ZA PRIMERJAVO MODELOV 
ZALOG 

IZRAČUN DEJANSKEGA GIBANJA ZALOG PO  
DNEVIH IN IZRAČUN GLEDE NA OPREDELJENE MODELE GOSPODARJENJA Z 

ZALOGO (TABELARIČNI IN GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV) 

VNOS PARAMETROV IN IZVEDBA SIMULACIJ (TABELARIČNI IN GRAFIČNI PRIKAZ 
REZULTATOV) 
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Zbirna primerjalna tabela (glej Priloga 1) modelov gospodarjenja z zalogo prikazuje 
naslednje informacije: 
 
Na levi strani modela so navedeni osnovni podatki o artiklu in njegovih 
zalogah: 
• šifra in naziv artikla, 
• obdobje (začetni in končni datum), v katerem analiziramo in simuliramo zalogo 

artikla, 
• pakirna količina artikla: naročamo lahko pakirno količino ali njen večkratnik, 
• dobavna pripravljenost v dnevih: opredeljen je maksimalni dobavni rok, v 

katerem dobavitelj na podlagi naročila dobavi artikel v zalogo; 
• končna zaloga predstavlja zalogo artikla ob koncu obravnavanega obdobja; 
• nabavna vrednost zaloge je vrednost zaloge ob koncu obravnavanega obdobja; 

zaloga je vrednotena po povprečni tehtani nabavni ceni; 
• nabavna cena artikla – gre za povprečno tehtano nabavno ceno artikla; 
• stroški naročila predstavljajo oceno stroškov naročila, ki vključujejo stroške 

izdelave naročila in posredovanje naročila dobavitelju, stroške prevzema 
pošiljke v zalogo, likvidacijo prejetega računa ter plačilo računa; 

• letni stroški držanja zaloge enote artikla so izraženi kot odstotek nabavne 
vrednosti povprečnih zalog; raziskave v svetu kažejo, da letni stroški zalog 
predstavljajo med 25−35 % od nabavne vrednosti povprečnih zalog (v primeru 
smo uporabili vrednost 30 %); 

• letne potrebe artikla so ocenjene tako, da je na letni ravni ekstrapolirana poraba 
(prodaja) artikla v obravnavanem obdobju, vendar samo takrat, ko je zaloga 
artikla na voljo; predpostavljamo namreč, da prodaja artikla v primeru 
nezaloženosti ni mogoča in v takih primerih predvidevamo oportunitetno 
prodajo (prodaja bi se zgodila, če bi bil artikel v zalogi). 

 
Desno od osnovnih podatkov o artiklu in njegovih zalogah se nahajajo vrednosti, ki 
jih je mogoče spreminjati in na tej podlagi izdelovati simulacije po modelih za 
gospodarjenje z zalogami. Podatki za potrebe simulacije so: 
• Dobavna pripravljenost v dnevih  
Rok dobave v vseh okoliščinah, ko se potrebe obnašajo stohastično, pomembno 
vpliva na poslovni učinek pri gospodarjenju z zalogami. 
• Stroški naročila  
Stroški naročila ponavadi niso točno opredeljeni, ampak so ocenjeni. Če bi želeli 
stroške naročanja bolj kakovostno opredeliti, bi morali uporabiti drugačne 
metodologije evidentiranja teh stroškov (npr. Activity Based Costing). Pri simulaciji 
nas predvsem zanima, kako sprememba teh stroškov vpliva na končni poslovni 
učinek, kar bomo ugotavljali s senzitivnostno analizo. 
• Letni stroški držanja zaloge enote artikla  
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Tudi ti stroški so ocenjeni in izraženi kot delež od nabavne vrednosti povprečnih 
zalog. Zanima nas vpliv sprememb tega deleža na končni poslovni učinek. 
• Vrednost s pri simulaciji po modelu (s, S)  
Ko se vrednost dejanske zaloge spusti na s ali nižje, se oblikuje novo naročilo. 
Idealno bi bilo, da bi bila ta vrednost 0. To je mogoče samo v primeru, da je 
dobavni čas 0, kar ni realno.  
• Vrednost S pri simulaciji po modelih (s, S) in (R, S)  
Vrednost S predstavlja zgornjo vrednost, do katere dopolnjujemo zalogo artikla. 
Naročilna količina v teh modelih je enaka razliki med S in dejansko zalogo. 
Vrednost S ne sme biti previsoka, saj s tem povzročimo višje povprečne zaloge in 
višje stroške držanja zalog. V primeru, da je S prenizka, naročamo manjše količine, 
s čimer se število naročil poveča, povečajo pa se tudi stroški naročanja. 
• Vrednost R pri simulaciji po modelu (R, S)  
Vrednost R predstavlja časovno periodo, s katero kontroliramo zaloge in po potrebi 
naročamo blago.    
 
Na desni strani modela so prikazani rezultate – izračun relevantnih kazalnikov 
uspešnosti gospodarjenja z zalogo – glede na dejansko stanje in po uporabljenih 
modelih. Za gospodarjenje z zalogo so uporabljeni sledeči modeli: 
• model EOQ (ekonomske naročilne količine), 
• model EOQ s simulacijo neodvisnih spremenljivk modela, 
• model (s, S), 
• model (s, S) s simulacijo neodvisnih spremenljivk modela, 
• model (R, S) s simulacijo neodvisnih spremenljivk modela. 
 
Izračun prikaže vrednosti naslednjih relevantnih kazalnikov uspešnosti 
gospodarjenja z zalogo: 
• EOQ (ekonomska naročilna količina), izračunana po klasičnem modelu, v 

katerem veljajo predpostavke glede determinističnosti potreb; 
• signalna zaloga, 
• nabava v obravnavanem obdobju, 
• prodaja v obravnavanem obdobju, 
• povprečna zaloga v obravnavanem obdobju, 
• neto prodajna vrednost, ustvarjena s prodajo artikla v obravnavanem obdobju, 
• absolutna razlika v ceni, ustvarjena s prodajo artikla v obravnavanem obdobju 
• odstotek ustvarjene razlike v ceni (razlika v ceni/nato prodajna vrednost), 
• skupni stroški naročanja v obravnavanem obdobju, 
• skupni stroški držanja zalog v obravnavanem obdobju, 
• realizirana razlika v ceni, od katere so odšteti stroški naročanja in stroški 

držanja zalog, 
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• odstotek razlike v ceni, od katere so odšteti stroški naročanja in stroški držanja 
zalog, 

• količina oportunitetne prodaje: to je prodaja, ki je zaradi nezaloženosti nismo 
realizirali, v primeru založenosti pa bi jo lahko; 

• strošek nezaloženosti: razlika v ceni, ki bi jo lahko dosegli s prodajo količine 
artikla, vendar je zaradi nezaloženosti nismo. Pri tem ni upoštevan oportunitetni 
strošek, ki nastane zaradi nezadovoljstva odjemalca, ali strošek, ki ga ima 
trgovska organizacija v primeru, da mora namesto ene zaradi nezaloženosti 
realizirati več pošiljk blaga do odjemalca;  

• poslovni učinek uporabe modela glede na dejansko realizacijo: v primeru, da je 
vrednost pozitivna, bi z uporabo modela dosegli pozitiven poslovni učinek, v 
primeru negativne vrednosti pa negativni učinek. 

 
Izračun in simulacijo modelov za gospodarjenje z zalogo je seveda treba vsebinsko 
pojasniti, razložiti razloge za razlike v rezultatih med posameznimi modeli, na 
koncu pa je treba sprejeti ustrezne odločitve, pri katerih moramo odgovoriti na 
vprašanja: 
• Ali je smiselna uporaba modelov ali je bolje gospodariti z zalogami »na pamet«, 

po občutku in izkušnjah komercialnega osebja? 
• Kateri model je v primeru konkretnega artikla najustreznejši? Kakšni naj bodo 

parametri modela? 
• Katere parametre modela je treba spremeniti (npr. dobavno pripravljenost, s, S, 

R), da bomo dosegli pozitiven poslovni učinek? 
 
Za navedeni konkretni primer lahko rezultate pojasnimo: 
• Vsi uporabljeni model razen modela (R, S) omogočajo boljši poslovni učinek kot 

dejansko dogajanje. 
• Če primerjamo modela EOQ in simulacijo EOQ, je simulacija EOQ boljša le 

zaradi ene razlike – namesto dobavne pripravljenosti 21 dni smo upoštevali 
dobavno pripravljenost 14 dni. Zaradi te razlike se v simuliranem EOQ poveča 
prodaja in zniža oportunitetna prodaja, kar se močno kaže v končnem 
poslovnem učinku. 

• Po kriteriju najnižje oportunitetne prodaje je najboljši simulirani model (s, S). 
Njegova pomanjkljivost je v tem, da je povprečna zaloga dokaj visoka, zato so 
tudi stroški držanja zalog višji in skupen poslovni učinek manjši. 

• Pomembno je upoštevati skupno prodajo, pa kateri je dejanski proces boljši od 
vseh modelov. 

• V primeru modela (R, S) je povprečna zaloga zelo visoka, zato so stroški 
držanja zalog visoki in je skupni poslovni učinek negativen. 
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• Iz podatkov je razvidno, da je bila prodaja artikla (v navedenem primeru 
pralnega stroja) izredno dobra v mesecu decembru 2005, tj. v prednovoletnem 
času. Noben od modelov tej prodaji ustrezno ne sledi, tako da vsi modeli od 
23.12. naprej kažejo na nezaloženost, ki pa je dejansko ni bilo.  

• Dejansko se je zgodilo tudi, da smo bili nezaloženi v prvem tednu januarja in v 
obdobju od 11. 1. do 5. 2., kar je zelo neugodno. 

• Z upoštevanjem modelov bi zmanjšali število naročil in s tem znižali stroške 
naročanja. 

 
Na podlagi gornjih ugotovitev lahko sprejmemo konkretne odločitve: 
• V dogovorih z dobaviteljem skušamo znižati dobavno pripravljenost z 21 na 14 

dni. 
• Odločamo se med simuliranim modelom EOQ in simuliranim modelom (s, S). 

Rezultate modela (s, S) skušamo izboljšati s spreminjanjem parametrov s in S. 
• Dejstvo je, da gre pri tem artiklu v mesecu decembru za izjemno povečano 

prodajo, zato moramo za to obdobje zagotoviti dodatne zaloge. V tem obdobju 
torej ne bomo uporabili modela, ampak je potreben človekov poseg v sistem 
gospodarjenja z zalogo. Artikel ustrezno označimo v informacijskem sistemu, 
tako da nas ta opozori na potrebno dodatno akcijo (oz. dodatno naročilo 
dobavitelju). 

 
Model poleg tabelaričnega prikaza navedenih podatkov vsebuje tudi grafični prikaz 
gibanja zalog v obravnavanem obdobju, ki je prikazan v Prilogi 2. 
 
 
9.4 Senzitivnostne analize glede uporabe modelov za gospodarjenje z 
zalogami v poslovnem sistemu Merkur, d. d. 
 
V opredeljenem sistemu za primerjavo modelov gospodarjenja z zalogo lahko 
opredelimo parametre, ki vplivajo na poslovni učinek pri gospodarjenju z zalogami. 
V nadaljevanju nas zanima, kako in koliko ti parametri oziroma spremembe 
parametrov vplivajo na končni poslovni učinek. Glede na opredeljeni model je 
potrebno tovrstne analize izdelovati za vsak artikel posebej. V splošnem pa lahko 
vpliv posameznih parametrov povzamemo sledeče: 
  
• Dobavna pripravljenost v dnevih (rok dobave)  
Krajši rok dobave pozitivno vpliva na učinek gospodarjenja z zalogo. Nižji dobavni 
rok vpliva na znižanje signalne zaloge, zaradi česar se zniža povprečna zaloga in s 
tem stroški držanja zalog. 
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• Stroški naročila 
Znižanje stroškov naročanja pozitivno vpliva na skupni učinek gospodarjenja z 
zalogo. Natančno ugotavljanje stroškov naročanja je zelo težavno, zato je pri 
simulacijah modelov vrednosti stroškov naročanja smiselno spreminjati ter 
spremljati razlike v končnih učinkih. 
• Letni stroški držanja zaloge enote artikla  
Tudi ta parameter je ocenjen na podlagi tujih raziskav in Merkurjevih internih 
generalnih računovodskih poročil o stroških, ki so povezani z držanjem zaloge 
blaga. V centralnih skladiščih strošek držanja zaloge enote artikla ocenimo na 30 
odstotkov nabavne vrednosti artikla, v maloprodajnih trgovskih centrih pa je 
smiselno vrednost dvigniti na 35 odstotkov nabavne cene blaga. Zavedati se je 
treba, da je skladiščenje v maloprodajnih trgovskih centrih dražje, ker je potrebno 
več ročnega dela pri manipulaciji z blagom, prodajne police in ostali prodajni 
prostori so dražji od regalov v centralnih skladiščih, blago je treba redno urejati, 
čistiti, zaščita proti poškodovanju in kraji blaga je dražja in podobno. Parameter 
vpliva na stroške držanja zalog in znižanje tega stroška pozitivno vpliva na končni 
poslovni učinek. 
• Vrednost s pri modelu (s, S)  
Vrednost s predstavlja signalno zalogo, pri kateri je treba naročiti blago. Znižanje 
vrednosti s pomeni znižanje povprečnih zalog, obenem pa to predstavlja tudi 
nevarnost nezaloženosti. Cilj je, da opredelimo optimalen s, kar je v trgovski 
organizaciji glede na stohastičnost potreb dokaj težko. 
• Vrednost S pri modelih (s, S) in (R, S)  
Vrednost S predstavlja maksimalno količino, do katere dopolnjujemo zalogo. 
Vrednost S je zelo pomembna, saj na podlagi nje načrtujemo odlagalna mesta za 
blago v skladiščih. V maloprodajnih trgovskih centrih je vrednost S osnova za 
določanje obsega trgovskih polic za posamezen artikel. Znižanje vrednosti S 
povzroči znižanje povprečnih zalog, obenem pa tudi poveča frekvenco naročanja in 
s tem zviša stroške naročanja. Optimalne vrednosti S je treba določiti s konkretno 
simulacijo v modelu za obvladovanje zalog.  
• Vrednost R pri modelu (R, S)  
V primeru, da uporabimo ta model, R predstavlja obdobje med dvema 
zaporednima naročiloma blaga. Znižanje R povzroči višje povprečne zaloge, 
obenem pa zmanjša možnost za nezaloženost.  
 
V nadaljevanju so prikazani konkretni primeri uporabe modela za upravljanje zalog 
in simulacije glede na spremembo zgornjih parametrov. Dodani so kvalitativni 
komentarji, ki pojasnjujejo razloge in vzroke za razlike, opredeljujejo vplive 
posameznih parametrov, prav tako pa so dodani predlogi konkretnih poslovnih 
odločitev za izboljšanje stanja. 
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9.5 Prikaz učinkov pri uporabi modelov za upravljanje zalog v podjetju 
Merkur, d. d. 
 
Z opredeljenim modelom lahko analiziramo gospodarjenje z zalogo na ravni 
posameznega artikla. Za vsak artikel opišemo dejansko dogajanje, naredimo 
izračune glede na uporabljene metode in simulacije ter izberemo najustreznejšo. V 
rešitvi opredelimo konkretne predloge za izboljšanje stanja ter njihove učinke.  
 
Analiziranje ogromnega števila artiklov, ki so predmet prodajnega programa v 
Merkurju, je zelo zamudno in drago, zato je smiselno opredeliti vzorce za 
posamezne segmente blaga in iskati njihove skupne značilnosti oz. predloge 
izboljšav. V ta namen sem analiziral različne skupine artiklov in v nadaljevanju so 
prikazani zanimivi primeri. 
 
9.5.1 Najpogosteje prodajani A artikli 
 
Značilnosti najpogosteje prodajanih A artiklov so: 
• Delež prodaje teh artiklih je velik, skupaj naj bi A artikli predstavljali okrog 70 % 

celotne prodaje. 
• Stopnja založenosti mora biti zelo visoka (95 %─100 %). Vsaka nezaloženost 

se odrazi v občutnem izpadu prodaje. 
 
Najpogosteje prodajani A artikel v izbranem obdobju je artikel »Barva Jupol 15l 
beli«. Iz Priloge 3 je razvidno, da bi z uporabo modelov lahko dosegli boljši 
poslovni rezultat, kot pa je bil dejansko dosežen. Opazimo tudi, da je bil artikel 
dejansko stalno v zalogi, z uporabo modelov pa tega cilja ne dosežemo. Podroben 
pregled dogajanja z artiklom v času nam pokaže, da je bil artikel marca 2006 
uvrščen v prodajno akcijo. V tem obdobju se je prodaja močno povečala, kar smo 
znali spremljati z močno nabavo in povečanjem zalog pred začetkom akcije. Pri 
izjemnih poslovnih dogodkih, kot so prodajne akcije, večji enkratni posli in 
podobno, obravnavane metode ne delujejo ustrezno. Zato je treba v teh primerih 
uporabo modela zanemariti in dati prednost odločitvam človeka – npr. 
organizatorju prodajne akcije.  
 
Kako pa sistem deluje v obdobjih, ko ni izjemnih dogodkov, kot je na primer 
prodajna akcija? Isti artikel obravnavamo v obdobju od novembra 2005 do 
februarja 2006. Rezultati so prikazani v Prilogi 4. V tem primeru je razvidno, da je 
uporaba metod bolj smiselna in prinaša visok poslovni učinek. Najustreznejša je 
uporaba metode (s, S) s prilagojenima vrednostma s in S.  
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V sistemu je zelo opazna velika razlika v stroških naročanja med dejanskim 
dogajanjem in ostalimi modeli. Iz podatkov razberemo, da so nabave artikla zelo 
pogoste. V petih obravnavanih mesecih je bil artikel naročen in dobavljen kar 41-
krat ali v povprečju 2-krat tedensko. Stroški s stalnim naročanjem, dostavo, 
skladiščno manipulacijo, obdelavo dokumentacije so občutni, vendar se jih po 
mojem mnenju premalo zavedamo. Zaradi tega bi bilo treba komercialno osebje v 
Merkurju, ki vpliva na gospodarjenje z zalogami, celovito poučiti o stroških, ki se v 
zvezi z obvladovanjem zalog pojavljajo. 
 
Naslednji primer je artikel »preizkuševalnik napetosti«, ki je prikazan v Prilogi 5. 
Najustreznejša metoda je tudi v tem primeru (s, S), glede na dejansko stanje pa 
razlika nastane zaradi manjšega števila naročil (3 namesto 5) in nižje povprečne 
zaloge, s čimer se znižajo stroški držanja zalog.   
 
V primeru artikla »Vijak z ugreznjeno glavo« (Priloga 6), z uporabo metod, še 
posebej metode (s, S), bistveno znižamo povprečno zalogo artikla in s tem stroške 
držanja zalog. Preizkušena je bila tudi simulacija skrajšanja dobavnega roka z 21 
na 7 dni, vendar bistvenih razlik pri poslovnem učinku ni. Poraba zaloge oz. 
prodaja je tako enakomerna, da s skrajšanjem dobavnega roka ne dosežemo 
bistveno boljših rezultatov.    
 
 
9.5.2 Analize B artiklov 
 
B artikli so po pomembnosti drugi segment artiklov. V prodaji predstavljajo 
20─30%-ni delež, po številu pa jih je ponavadi precej več kot A artiklov. V Merkurju 
imamo cilj, da zagotavljamo 80% založenost B artiklov, ki so po vsebini dopolnitev 
– dodatna globina – A artiklov.  
 
Prvi B artikel, ki je analiziran, je »šestroba matica«, ki je najpogosteje prodajan B 
artikel. Podrobni podatki o primerjavi metod za obvladovanje zalog so prikazani v 
Prilogi 7. Iz podatkov je razvidno, da se artikel zaradi velik frekvence prodaje 
obnaša kot A artikel. V takih primerih je potrebno razmisliti o spremembi razreda 
artikla iz B v A. Uporaba modelov je smiselna, ker z njo znižamo vrednost 
povprečne zaloge. 
 
Pri tem primeru je zanimivo spremljati učinke skrajšanja roka dobave. V Prilogi 8 je 
prikazan isti artikel, razlika pa je v tem, da smo rok dobave skrajšali s 4 na 2 tedna. 
Iz rezultatov je razvidno, da je v primeru 4-tedenskega dobavnega roka metoda (s, 
S) poleg metode (R, S) najmanj ustrezna, v primeru dvotedenskega dobavnega 
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roka pa daje najboljše rezultate. Rezultati simulacij pokažejo, da s skrajšanjem 
dobavnega roka sistem za obvladovanje zalog deluje bolj učinkovito. 
 
Primer artikla »kaseta za denar«, ki je prikazan v Prilogi 9; to je tipičen primer B 
artikla, saj se je v obravnavanem obdobju petih mesecev na njem izvedlo le 15 
prodajnih transakcij. Artikel dejansko ni bil celoten čas v zalogi. Z uporabo metod 
za obvladovanje zalog dosežemo pozitiven poslovni učinek. V tem primeru je 
ustrezna tudi metoda (R, S). Z uporabo metod se izognemo nezaloženosti, 
obenem pa povzročimo višjo povprečno zalogo, zaradi česar se povišajo stroški 
držanja zalog. Tudi v tem primeru namesto treh naročanj oz. nabav, ki smo jih 
izvedli v realnem poslovnem sistemu, metode kažejo kot bolj smiselno le eno 
nabavo blaga v obravnavanem obdobju. Opazimo tudi, da po upoštevanju stroškov 
zalog RVC pade na negativne vrednosti. V tem primeru se je treba zavedati, da 
obravnavamo zaloge v centralnem skladišču, ki so namenjene tudi za premike v 
maloprodajne trgovske centre. Premik iz centralnega skladišča v Maloprodajo pa 
se izvaja po nabavni ceni artikla, torej brez obračuna RVC. Če bi želeli RVC realno 
prikazati, bi morali upoštevati RVC, ki je realiziran s prodajo iz maloprodajnih 
trgovskih centrov, kar pa je precej bolj kompleksno. 
 
Zadnji primer v razredu B obravnava artikel »aparat za rezanje keramičnih 
ploščic«, katerega podatke prikazuje Priloga 10. Število transakcij je bilo zelo 
majhno – samo 5 prodajnih transakcij. V tem primeru je najboljša metoda (R, S). 
Glede na dejansko stanje je spet opaziti veliko razliko v številu naročil – dejansko 
smo izvedli 5 nabav, modeli pa predlagajo le eno ali dve. Dejansko število nabav 
(5) je resnično preveliko glede na dejstvo, da je bilo prodanih le 6 kosov izdelka v 
petih transakcijah. S tem je trgovska organizacija dejansko stroškovno 
neučinkovita, obenem pa osebje v Merkurju izvaja veliko število transakcij na dokaj 
nepomembnih segmentih blaga, namesto da bi se osredotočili na boljše 
obvladovanje A prodajnega programa.    
 
 
9.5.3 Analize C artiklov 
 
Za razred C artiklov velja, da gre za veliko število artiklov, ki so z vidika prodaje in 
zalog manj pomembni. Vrednost zaloge C artiklov naj praviloma ne bi presegala 
več kot 10 % vrednosti vseh zalog, vendar analize kažejo, da v Merkurju temu ni 
tako.  
 
Glavni razlog je po mojem mnenju neustrezna segmentacija blaga v razrede. Ker 
se založenost s C artikli ne preverja, je za skrbnika artikla velikokrat uvrstitev v C 
razred »rešitev«, s katero se želi izogniti nadzoru. 
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«Teoretično« ustrezni C razred sestavljajo artikli, ki se naročajo in dobavljajo kupcu 
le na podlagi njegovega naročila. V takih primerih blaga ni v zalogi, za trgovca pa 
je zelo pomembno, da zagotovi čim prejšnjo in kakovostno dostavo blaga kupcu, 
največkrat neposredno od dobavitelja. C artikle je zanimivo analizirati predvsem 
tako, da se vprašamo, zakaj je v zalogi, če to ni najbolj smiselno. V tem primeru 
velikokrat ugotovimo, da gre za nepotrebne nabave, da je kupec blago naročil, 
kasneje pa naročilo preklical ali celo vrnil blago in podobno. V tem segmentu blaga 
najdemo veliko zaležanih in neidočih zalog, zato se moramo ukvarjati predvsem s 
tem, kako se teh zalog znebiti, ne pa s tem, kakšno metodo za gospodarjenje z 
zalogami uporabiti.  
 
 
9.5.4 Analize sezonskih artiklov 
 
V tehnični trgovini, kot je Merkur, imamo veliko prodajnih programov, ki se glede 
potreb oz. prodaje vedejo sezonsko. V določenem obdobju je povpraševanje po 
tem blagu redno in visoko, izven tega obdobja pa ga skoraj ni. Primeri takšnih 
programov so: novoletni in božični program (okraski, določena darila, pirotehnika), 
ostali praznični program (valentinovo, velika noč, dan mrtvih), program za vrt in 
vrtnarjenje (orodja za vrt, semena, sadike), programi za gradbeništvo in zaključna 
dela v gradbeništvu ter podobno. Še pred desetletjem je bila prodaja programa za 
gradbeništvo izrazito sezonskega značaja, v zadnjih letih pa sta razvoj tehnologije 
in potrebe v gradbeni stroki povzročila, da se gradbena dela izvajajo skozi celo 
leto, tako ima prodaja gradbenega materiala in izdelkov za zaključna dela v 
gradbeništvu (izdelava fasad, zidarstvo, polaganje inštalacij, polaganje keramičnih 
ploščic, polaganje parketa, pleskarstvo, …) sezonska nihanja, še vedno pa poteka 
skozi celo leto. 
 
Trgovska organizacija se mora glede založenosti prilagajati sezonskim nihanjem. V 
obdobju sezone mora zagotoviti visoko stopnjo založenosti, v obdobju izven 
sezone pa le minimalno, če je to potrebno. Zavedati se je treba, da založenost s 
sezonskimi artikli izven sezone prav tako povzroča stroške držanja zalog, obenem 
pa se pojavljajo tudi stroški manipulacije s sezonskim blagom, saj je treba blago na 
začetku sezone ustrezno razporediti in predstaviti na prodajnem mestu, ob koncu 
sezone pa se ga praviloma izloči s prodajnega mesta v skladišče. Če je le mogoče, 
se je z dobavitelji sezonskega blaga smiselno dogovoriti, da jim ob koncu sezone 
blago vrnemo. Dobaviteljev, ki takšne transakcije dopuščajo, je relativno malo, saj 
potem zaloge bremenijo njih, takšne dogovore pa uspe skleniti le največjim in 
najpomembnejšim trgovskim organizacijam. Preverjena rešitev za znižanje zalog 
sezonskega blaga ob koncu sezone so razprodaje, ko trgovec blago razproda z 
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minimalno ali celo negativno razliko v ceni, samo da se znebi zalog in stroškov 
držanja zalog v naslednjem, izvensezonskem obdobju. 
 
V primeru sezonskega blaga imamo velikokrat opraviti s posebnostjo, da se blago 
naroča le enkrat za posamezno sezono, pa še to veliko pred začetkom sezone. Na 
primer: sezona prodaje vrtnih kosilnic poteka od marca do septembra. Naročilo 
vrtnih kosilnic pa je treba proizvajalcem posredovati do novembra za naslednjo 
sezono. Naročanje kosilnice v času sezone je zelo vprašljivo, naročiti in pridobiti je 
mogoče le manjše količine, nabavna cena pa je manj ugodna.  
  
Kako in s kakšnimi metodami gospodariti z zalogami sezonskega blaga? V 
informacijskem sistemu trgovske organizacije je treba najprej zagotoviti, da artikle 
opremimo s podatkom, ali gre za sezonski artikel in koliko časa traja sezona. 
Potrebno je opredeliti, ali je možna uporaba obravnavanih metod za gospodarjenje 
z zalogo v času sezone. Če je to mogoče, za obdobje sezone uporabimo 
primerjavo metod tako kot to velja za A in B artikle. Prav tako je treba opredeliti 
zahteve glede založenosti v času, ko ni sezone – ali moramo zagotavljati 
založenost ali dopustimo nezaloženost?  
 
 
9.6 Opredelitev najustreznejših modelov za uporabo pri posameznih 
segmentih zalog 
 
9.6.1 Splošne ugotovitve 
 
Pri gospodarjenju z zalogami glede posameznih razredov lahko oblikujemo 
sledeča pravila oz. usmeritve glede uporabe metod: 
• Razred A: 

o Potrebna je natančna opredelitev procesa naročanja. 
o Potrebno je narediti individualne napovedi porabe. 
o Potrebno je čim bolj skrajšati dobavni rok. 
o Če uporabljamo metodo (R, S), mora biti R majhen – na primer 1 

teden. 
o Potrebna je redna revizija parametrov obvladovanja zalog.   

• Razred B: 
o Obvladovanje zalog prepustimo računalniku. 
o Pogosta revizija parametrov obvladovanja zalog ni potrebna. 

• Razred C: 
o Uporabimo enostavne metode obvladovanja zalog s pomočjo 

računalnika. 
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o Napoved porabe proizvoda izračunamo s preprostimi 
ekstrapolacijskimi metodami. 

 
 
9.6.2 Uporaba just-in-time pristopa v Merkurju, d.d. 
 
V Merkurju izvajamo določene poslovne procese, s katerimi občutno znižamo 
stanje zalog v poslovnem sistemu. Takšni poslovni procesi so: 
• Prodaja pravnim osebam v tranzitu  
Iz analize poslovanja ugotavljamo, da okrog 30 % celotne prodaje Merkurja 
ustvarimo prek tega procesa, pri čemer nismo obremenjeni z zalogami. Predmet 
takšnega poslovanja je predvsem blago po naročilu glede na enkratne potrebe 
odjemalca. Ena od omejitev pri izvedbi tranzitne prodaje je v tem, da kupcu ne 
moremo takoj zagotoviti želenega izdelka, ampak mora počakati na dobavo blaga. 
Prednost Merkurja v tem segmentu poslovanja je, da dobro pozna nabavne vire, 
vsekakor bolje od kupcev. 
• Nabava v skladišče maloprodajnega trgovskega centra  
V celotni nabavi Maloprodaje je 55 % blaga dobavljenega z internim premikom iz 
centralnih skladišč, preostalih 45 % pa neposredno od dobaviteljev. Z dobavo 
neposredno od dobaviteljev močno pohitrimo toka blaga, odpravimo centralno 
skladiščno mesto, s čimer znižujemo stroške držanja zalog. 
• Prodaja blaga na konsignaciji  
Konsignacijsko blago je tisto, ki je v lasti dobavitelja, s čimer trgovec delno zniža 
stroške držanja zalog. Pomanjkljivost obvladovanja konsignacijskega blaga je v 
večji zahtevnosti procesa in večjem obsegu dokumentacije. Prodaja prek 
konsignacije se uporablja predvsem na blagu, ki ima visoko vrednost, obenem pa 
je možnost prodaje vprašljiva.  
 
Obstajajo še dodatne možnosti za znižanje zalog. Ena od najpomembnejših je 
uvedba elektronskega poslovanja s kupci, saj v tem primeru ni treba imeti zaloge 
blaga na prodajnem mestu, ampak je treba zagotoviti učinkovito logistiko od 
dobavitelja do kupca. 
 
Zgoraj navedeni poslovni procesi ne uporabljajo klasičnega JIT pristopa. 
 
Kako bi lahko uporabili JIT pristop oz. sistem Kanban pri obvladovanju zalog 
trgovskega blaga v Merkurju?  
 
Možnosti vidim predvsem v povezavi z opredelitvijo tako imenovanih 
»planogramov« v maloprodajnih trgovskih centrih. Planogram predstavlja 
prostorsko, količinsko in vsebinsko opredelitev blaga na prodajnih policah. Blago 
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se v Maloprodajo dobavlja v pakirnih enotah, ki bi lahko služile kot »zaboji« v 
sistemu Kanban. Za popolnitev zalog seveda ne bi uporabljali »kartic«, ampak bi z 
ustrezno računalniško podporo omogočili naročanje pakirnih enota v centralnem 
skladišču ali pri dobavitelju. 
 
Prav tako določen sistem Kanbana že uporabljamo na blagovnih skupinah bele 
tehnike, akustike in svetil. Blago na prodajnem mestu opremimo s cenami, tako da 
ima vsak kos proizvoda svoj kartonček. To je seveda mogoče le na zgoraj 
navedenih blagovnih skupinah, saj preostalo blago ne vsebuje oznake cene, 
ampak je ta oznaka le na prodajni polici. Samopostrežna prodaja tega blaga prav 
tako ni možna, zato prodajalec ob prodaji shrani kartonček z oznako blaga in ceno, 
na podlagi tako zbranih kartončkov pa kasneje izdela nabavno naročilo.    
 
Bistveni zahtevi za uvedbo principov JIT sta stabilna poraba in stalni rok dobave. V 
primeru, da poraba ni stabilna (kar smo dokazali v predhodnem poglavju), je 
potrebno rok dobave čim bolj skrajšati. To pa je mogoče storiti le v dogovoru z 
dobaviteljem. 
 
 
10 ZAKLJUČEK 
 
Področje gospodarjenja z zalogami trgovskega blaga je v podjetju Merkur, d. d., in 
Skupini Merkur zelo pomembno, saj gospodarimo z zalogami, katerih vrednost je 
več kot 50 milijard SIT (oz. več kot 200 milijonov EUR), zato vsaka izboljšava na 
tem področju prinaša pomembne poslovne učinke. 
 
Pri gospodarjenju z zalogami trgovskega blaga v Merkurju se je treba zavedati, da 
so zaloge močno povezane s poslovnimi procesi. V primeru tranzita blaga 
neposredno od dobavitelja h kupcu se z zalogami sploh ni treba ukvarjati. V 
primerih, ko blago nabavimo in shranimo najprej v centralnem skladišču in ga nato 
preusmerimo v maloprodajni trgovski center, kjer ga prodamo kupcu, pa se z 
zalogo ukvarjamo na več ravneh: raven centralnega skladišča in raven 
maloprodajnega trgovskega centra. V tem primeru se srečamo z dejstvom, da 
uspešnost gospodarjenja z zalogami lahko merimo na več različnih načinov: npr. z 
merjenjem koeficienta obračanja zalog in povprečne zaloge v enem skladišču ali 
skupaj v Merkurju, d. d. Dodatno kompleksnost predstavlja celovito obravnavanje 
zalog v Skupini Merkur, ki je dolgoročna usmeritev podjetja. 
 
Za analizo in merjenje uspešnosti gospodarjenja z zalogami v Merkurju 
uporabljamo in nenehno razvijamo Komercialni analitski sistem (KAS), ki temelji na 
sodobnih konceptih podatkovnih skladišč in poslovnega obveščanja (ang. Data 
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Warehosue & Business Intelligence – DW&BI). Sistem trenutno vsebuje vse 
relevantne podatke glede zalog v Merkurju, d. d., izvajamo pa že projekte, s 
katerimi bi takšen sistem vzpostavili na ravni Skupine Merkur. Naloga sistema KAS 
je, da omogoča izvedbo vsakršnih analiz s področja gospodarjenja z zalogami, 
končnim uporabnikom pa omogoča izvedbo standardiziranih poslovnih poročil s 
tega področja, določene analize pa sistem izvaja tudi avtomatizirano ter njihove 
rezultate nato posreduje določenim prejemnikom.  
 
Pri gospodarjenju z zalogami v Merkurju ločujemo med aktivnostmi, s katerimi 
preventivno izboljšujemo stanje in povečujemo učinkovitost gospodarjenja, ter 
kurativnimi aktivnostmi, s katerimi identificiramo in odpravljamo kritična področja 
gospodarjenja z zalogami. Preventivna področja so: segmentiranje artiklov glede 
zalog, dogovori z dobavitelji za čim krajši dobavni rok, opredelitev najustreznejšega 
blagovnega toka skozi dobavno verigo, nenazadnje pa tudi uporaba metod za 
gospodarjenje z zalogami, ki je osrednja tema pričujoče magistrske naloge. 
Kurativa obsega identifikacijo zaležanih in slaboidočih zalog ter sprejemanje 
poslovnih odločitev, s katerimi bomo na ekonomičen način omejili kritične zaloge. 
Pri tem pa se je treba zavedati, da zaležanih in slaboidočih zalog ne moremo 
povsem odpraviti. 
 
Naslednja značilnost gospodarjenja z zalogami v trgovski organizaciji je v tem, da 
se potrebe glede zalog (v primeru trgovine gre predvsem za prodajo) obnašajo 
stohastično, le v nekaterih primerih je mogoče govoriti o determinističnosti potreb. 
Stohastičnost potreb pa seveda pomeni, da ne moremo preprosto izračunati 
optimalnih parametrov glede zalog (naročilna količina, signalna zaloga, varnostna 
zaloga, …), ampak lahko samo uporabimo metode, s katerimi izboljšujemo 
obstoječe stanje, obenem pa metode delujejo tako, da se bolj ali manj ustrezno 
odzivajo na spremembe v potrebah.  
 
V nalogi ugotavljam, da se je pri optimizaciji zalog smiselno ukvarjati z vsakim 
artiklom posebej. Artikel je osnovni element množice trgovskega blaga. Določene 
artikle lahko medsebojno povežemo in jih opredelimo kot substitute, na tej podlagi 
pa optimizacijo lahko izvajamo tudi na ravni skupine substitutov. Ugotovimo pa 
lahko, da je skupin substitutov malo, zato bi s tem načinom sistem gospodarjenja z 
zalogami postal še kompleksnejši.  

 
V nalogi sem predstavil osnovne deterministične in stohastične metode 
obvladovanja zalog, na tej podlagi pa zgradil programski modul, ki zna primerjati 
poslovno učinkovitost teh metod. V programskem modulu lahko izvajamo tudi 
razne simulacije, s katerimi ugotovimo ustrezne parametre, ki jih lahko preizkusimo 
v praksi. Programski modul je podatkovno povezan s sistemom KAS, ki predstavlja 
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vir podatkov. Rezultati primerjav so prikazani tabelarično in grafično ter uporabniku 
omogočajo preglednost in hitro identifikacijo kritičnih točk v sistemu. Glavni namen 
programskega modula ni v tem, da se iz njega razvije samostojna rešitev, ampak 
je modul smiselno testirati v praksi in ga glede na pridobljene izkušnje nadgrajevati 
toliko časa, da njegova uporaba postane smiselna za širši krog uporabnikov. V 
nadaljevanju bo treba logiko programskega modula smiselno vključiti v Merkurjev 
Komercialni informacijski sistem KIS, kjer bo postal vsakodnevno orodje za vse 
uporabnike. 
 
Na podlagi raziskovanja gospodarjenja z zalogami v Merkurju je mogoče povzeti 
še nekaj ugotovitev.  
• V poslovanje Skupine Merkur je treba uvesti enotne šifrante artiklov, blagovnih 

klasifikacij, partnerjev in ostale manjše šifrante. Poslovne podatke celotne 
Skupine Merkur je treba obvladovati z enotnim analitskim sistemom. To bo 
omogočilo, da bomo imeli v realnem času na voljo potrebne analize zalog, s 
pomočjo katerih bomo lahko sprejeli pravočasne in ustrezne odločitve. 

• Primerjave metod za gospodarjenje z zalogami so pokazale, da sta v primeru 
Merkurja za uporabo najprimernejši metodi (s, S) in v določenih primerih (R, S). 
Pri obeh metodah je treba s simulacijami za konkretni artikel opredeliti ustrezne 
parametre.  

• Simulacije modelov zalog v določenih primerih kažejo znatne učinke, če 
skrajšamo dobavni rok. V takšnih primerih je treba od proizvajalca oz. 
dobavitelja zahtevati, da dobavne roke ustrezno skrajša. 

• V Merkurju imamo izdelano segmentacijo artiklov po ABC metodologiji, ločeno 
za potrebe centralnih skladišč in za maloprodajne trgovske centre. Na podlagi 
analiz pa lahko ugotovimo, da segmentacija ni povsem ustrezna, zato bo 
potrebno razvrščanje v razrede revidirati oz. v prihodnosti določiti takšen 
sistem, da se ugotovljene anomalije ne bodo več pojavljale. 

• Ugotovimo lahko, da imamo v poslovnem sistemu velike probleme z natančnim 
ugotavljanjem stroškov zalog. Težave so tako pri ugotavljanju stroškov 
naročanja kot tudi pri ugotavljanju stroškov držanja zalog. V ta namen bi bilo 
treba razmisliti o prenovi evidentiranja stroškov, s čimer bi lahko natančneje 
opredelili stroške na ravni artikla, skladišča … To pomeni spremembo 
metodologije ugotavljanja in evidentiranja stroškov, kar predstavlja velik izziv in 
zahteva kompleksne razvojne projekte.  

 
Uvodoma smo opredelili glavne cilje magistrskega dela, zato preverimo, če so ti 
doseženi: 

• Opredeliti značilnosti gospodarjenja z zalogami, ki so značilne za trgovske 
organizacije, kjer gospodarimo z zalogami trgovskega blaga, med katerimi je 
na prvem mestu stohastično pojavljanje potreb. 
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• Predlagati rešitve, s katerimi lahko rešimo problem stohastičnega vedenja 
potreb po koriščenju zalog trgovskega blaga. 

• Oceniti poslovne učinke, ki jih lahko dosežemo z izboljšanjem procesa 
upravljanja z zalogami. 

• Opredeliti potrebe glede informacijskih sistemov v trgovini in prikazati 
različna poslovna poročila, s katerimi si pomagamo pri odločanju o zalogah. 

• Preveriti ugotovljene značilnosti glede upravljanja z zalogami v konkretni 
trgovski organizaciji Merkur, d. d., Naklo.  

 
Opredeljeni cilji v nalogi so bili doseženi, seveda pa raziskava nakazuje kar nekaj 
področij, ki bi bili potrebni nadaljnjih raziskav. Nekatere smeri in vsebine so v tem 
poglavju že opredeljene, treba pa bi bilo raziskati še: 
• Glede na stohastičnost potreb bi se bilo treba bolj usmeriti na področje 

napovedovanja potreb. Napovedovanje potreb je v tej nalogi obravnavano v 
samostojnem poglavju, vendar bi bilo smiselno uporabiti, primerjati in 
ovrednotiti tudi konkretne metode za napovedovanje. Na podlagi rezultatov 
napovedi bi lahko še bolj kakovostno opredelili metode in parametre za 
gospodarjenje z zalogami. 

• Zaradi razsežnosti prodajnega programa, ki obsega skoraj 200.000 artiklov, bi 
bilo treba informacijski sistem integrirati in avtomatizirati. Vizija podjetja je, da bi 
sistem omogočal: 

o avtomatsko izvedbo napovedovanja potreb na ravni artikla, 
o izbor najustreznejše napovedi in uporabo le-te v sistemu obvladovanja 

zalog, 
o avtomatski izbor najustreznejše metode za gospodarjenje z zalogo ter 

opredelitev parametrov za konkretni artikel, 
o avtomatizacijo naročanja blaga in posredovanje naročil dobavitelju. 

 
Na podlagi navedenega lahko zatrdim, da je področje gospodarjenja z zalogami v 
Merkurju, d. d., že zadovoljivo razvito, možnosti in poslovnih potreb za nadaljnji 
razvoj pa je še ogromno. Gospodarjenje z zalogami je multidisciplinaren in zelo 
zahteven problem, kar v podjetju rešujemo s strateškimi razvojnimi programi. 
Predlagam, da izoblikujemo tovrsten program tudi za povečanje učinkovitosti 
gospodarjenja z zalogami trgovskega blaga.   
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PRILOGA 1 -  Model gospodarjenja z zalogo 
 
 
 

Model gospodarjenja z zalogo          

     
Dejansko 

stanje Model EOQ
EOQ-

simulacija Model (s,S)
(s,S)-

simulacija Model (R,S) 
Artikel:  212484 STROJ, PRALNI EOQ   108,00 108,00 108,00 140,00   

   WA 63121 Signalna zaloga   159,50 106,33 159,50 160,00   

Obdobje 4.11.2005
31.3.
2006   Nabava 928,00 648,00 648,00 767,00 879,00 908,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 919,00 507,00 586,60 558,98 718,31 631,33 

Dob.pripravljenost v dnevih 21   14 Povprečna zaloga 96,82 53,99 68,69 92,97 139,81 158,04 

Končna zaloga 38,00     NtProdVred 72.771.556,68 40.808.896,44 47.193.529,58 44.861.809,45 57.350.611,26 50.489.191,98 

Nabavna vrednost zaloge 3.055.179     RVC 1.776.577,69 1.623.093,36 1.936.558,40 1.753.473,22 2.118.189,26 1.774.612,13 

Nabavna cena 80.399,45     RVC % 2,44% 3,98% 4,10% 3,91% 3,69% 3,51% 

Stroški naročila 50.000,00   50.000,00 Stroški naročanja 600.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 24.119,84 30% 30% Stroški držanja zalog 940.541,45 524.425,81 667.213,71 903.118,43 1.358.102,71 1.535.189,22 

Letne potrebe 2.772,19     RVC-stroški zalog 236.036,24 798.667,55 969.344,69 600.354,79 510.086,56 -110.577,09 

Simulacija (s,S)-vrednost s     160,00 RVC % s stroški zalog 0,32% 1,96% 2,05% 1,34% 0,89% -0,22% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     300,00 Oportunitenta prodaja 197,47 349,37 189,88 243,04 113,93 273,42 

Model (R,S) - vrednost R     22 Stroški nezaloženosti 50.718,53 550.358,97 313.768,98 261.033,08 80.901,38 -47.889,58 

      Poslovni učinek   62.990,87 470.258,01 154.004,00 243.867,47 -248.005,22 
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PRILOGA 2: Grafični prikaz gibanja zalog – dejansko in po obravnavanih modelih 
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PRILOGA 3: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 816501 (obdobje 11/2005 – 
                      3/2006) 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  816501 BARVA JUPOL EOQ   1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.500,00   

   JUPOL                15 L      BELI Signalna zaloga   1.054,65 1.054,65 1.054,65 1.500,00   

Obdobje 2.11.2005 31.3.2006   Nabava 24.000,00 17.970,00 17.970,00 19.847,00 19.967,00 20.523,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 22.449,00 19.086,00 19.086,00 19.831,00 20.866,00 20.866,00 

Dob. pripravljenost v dnevih 7   7 Povprečna zaloga 1.357,38 965,25 965,25 952,41 1.183,20 1.465,09 

Končna zaloga 1.947,00     NtProdVred 56.195.079,49 48.111.563,64 48.111.563,64 49.693.066,59 52.297.456,65 52.301.939,78 

Nabavna vrednost zaloge 4.425.274     RVC 3.353.499,25 3.062.219,47 3.062.219,47 2.941.922,44 3.115.592,62 3.119.814,27 

Nabavna cena 2.272,87     RVC % 5,97% 6,36% 6,36% 5,92% 5,96% 5,97% 

Stroški naročila 20.000,00   20.000,00 Stroški naročanja 820.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 240.000,00 360.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 681,86 30% 30% Stroški držanja zalog 377.825,42 268.675,44 268.675,44 265.101,75 329.342,34 407.804,87 

Letne potrebe 54.992,52     RVC-stroški zalog 2.155.673,83 2.593.544,02 2.593.544,02 2.476.820,69 2.546.250,27 2.352.009,40 

Simulacija (s, S)-vrednost s     1.500,00 RVC % s stroški zalog 3,84% 5,39% 5,39% 4,98% 4,87% 4,50% 

Simulacija (s, S in (R, S)-vrednost S     3.000,00 Oportunitenta prodaja 0,00 2.109,30 2.109,30 2.561,30 903,99 753,32 

Model (R,S) - vrednost R     8 Stroški nezaloženosti 0,00 286.627,25 286.627,25 319.896,59 110.312,28 84.914,25 

      Poslovni učinek   151.242,95 151.242,95 1.250,28 280.264,16 111.421,32 
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PRILOGA 4: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 816501 (obdobje 11/2005–2/2006) 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  816501 BARVA JUPOL EOQ   1.608,00 1.608,00 1.608,00 1.200,00   

   JUPOL                15 L      BELI Signalna zaloga   885,20 885,20 885,20 1.300,00   

Obdobje 2.11.2005 28.2.2006   Nabava 15.264,00 12.864,00 12.864,00 13.466,00 14.677,00 14.194,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 14.922,00 13.825,00 13.825,00 14.204,00 14.863,00 14.914,00 

Dob.pripravljenost v dnevih 7   7 Povprečna zaloga 1.191,82 780,25 780,25 800,89 934,92 1.115,25 

Končna zaloga 738,00     NtProdVred 37.622.964,44 34.900.842,12 34.900.842,12 35.823.652,68 37.474.233,64 37.602.555,10 

Nabavna vrednost zaloge 1.757.937     RVC 2.144.453,10 2.033.788,20 2.033.788,20 2.072.797,11 2.156.810,97 2.163.802,52 

Nabavna cena 2.382,03     RVC % 5,70% 5,83% 5,83% 5,79% 5,76% 5,75% 

Stroški naročila 20.000,00   20.000,00 Stroški naročanja 620.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 220.000,00 280.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 714,61 30% 30% Stroški držanja zalog 275.339,62 180.255,58 180.255,58 185.024,86 215.989,92 257.648,66 

Letne potrebe 46.157,03     RVC-stroški zalog 1.249.113,47 1.693.532,62 1.693.532,62 1.727.772,25 1.720.821,05 1.626.153,86 

Simulacija (s,S)-vrednost s     1.300,00 RVC % s stroški zalog 3,32% 4,85% 4,85% 4,82% 4,59% 4,32% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     2.500,00 Oportunitenta prodaja 0,00 1.896,86 1.896,86 1.138,12 126,46 126,46 

Model (R,S) - vrednost R     8 Stroški nezaloženosti 0,00 232.361,79 232.361,79 138.440,57 14.641,12 13.788,36 

      Poslovni učinek   212.057,36 212.057,36 340.218,21 457.066,46 363.252,03 
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PRILOGA 5: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 625833 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  625833
PREIZKUŠEVALNIK 
NAPETOSTI EOQ   4.187,00 4.187,00 4.187,00 3.000,00   

   
220-250V 180 MM                
ART. 630VDE Signalna zaloga   506,33 506,33 506,33 1.000,00   

Obdobje 4.11.2005 31.3.2006   Nabava 9.300,00 8.374,00 8.374,00 8.427,00 9.375,00 10.950,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 10.633,00 10.396,00 10.396,00 10.396,00 10.633,00 9.877,00 

Dob.pripravljenost v dnevih 7   7 Povprečna zaloga 2.767,56 2.167,14 2.167,14 2.201,27 2.136,57 1.893,00 

Končna zaloga 2.447,00     NtProdVred 2.686.808,33 2.625.663,33 2.625.663,33 2.625.663,33 2.686.808,33 2.491.479,84 

Nabavna vrednost zaloge 491.401     RVC 574.616,39 588.505,74 588.505,74 588.505,74 602.717,63 549.691,44 

Nabavna cena 200,82     RVC % 21,39% 22,41% 22,41% 22,41% 22,43% 22,06% 

Stroški naročila 20.000,00   20.000,00 Stroški naročanja 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 60,25 30% 30% Stroški držanja zalog 67.149,87 52.581,57 52.581,57 53.409,66 51.839,98 45.930,16 

Letne potrebe 26.401,67     RVC-stroški zalog 407.466,52 495.924,17 495.924,17 495.096,09 490.877,66 443.761,28 

Simulacija (s,S)-vrednost s     1.000,00 RVC % s stroški zalog 15,17% 18,89% 18,89% 18,86% 18,27% 17,81% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     4.000,00 Oportunitenta prodaja 0,00 217,00 217,00 217,00 0,00 651,00 

Model (R,S) - vrednost R     50 Stroški nezaloženosti 0,00 10.351,63 10.351,63 10.334,34 0,00 29.248,62 

      Poslovni učinek   78.106,02 78.106,02 77.295,22 83.411,13 7.046,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
 

 



 
 
PRILOGA 6: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 303758 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  303758

VIJAK HECO-FIX-PLUS            
UGREZNJENA GLAVA               
M 114 001 EOQ   418,00 418,00 418,00 500,00   

   6.0X100/60 A2G Signalna zaloga   153,00 153,00 153,00 100,00   

Obdobje 4.11.2005 31.3.2006   Nabava 900,00 836,00 836,00 849,00 502,00 1.183,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 847,00 

Dob.pripravljenost v dnevih 21   21 Povprečna zaloga 512,90 256,26 256,26 258,41 243,89 361,20 

Končna zaloga 437,00     NtProdVred 1.238.974,30 1.238.974,30 1.238.974,30 1.238.974,30 1.238.974,30 989.283,58 

Nabavna vrednost zaloge 444.264     RVC 150.142,23 167.245,26 167.245,26 167.245,26 167.245,26 144.158,15 

Nabavna cena 1.016,62     RVC % 12,12% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 14,57% 

Stroški naročila 10.000,00   10.000,00 Stroški naročanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 304,99 30% 30% Stroški držanja zalog 62.999,39 31.476,30 31.476,30 31.741,18 29.957,21 44.365,96 

Letne potrebe 2.659,29     RVC-stroški zalog 67.142,84 115.768,97 115.768,97 115.504,09 127.288,05 39.792,20 

Simulacija (s,S)-vrednost s     100,00 RVC % s stroški zalog 5,42% 9,34% 9,34% 9,32% 10,27% 4,02% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     600,00 Oportunitenta prodaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 

Model (R,S) - vrednost R     22 Stroški nezaloženosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.187,96 

      Poslovni učinek   48.626,13 48.626,13 48.361,25 60.145,21 -34.538,60 
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PRILOGA 7: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 560828 
 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  560828
MATICA, ŠESTROBA               
DIN 934 EOQ   1.494,00 2.112,00 1.494,00 1.600,00   

   M-12 A2F 8. Signalna zaloga   722,10 722,10 722,10 400,00   

Obdobje 4.11.2005 31.3.2006   Nabava 2.500,00 1.494,00 2.112,00 1.510,00 1.610,00 3.800,00 

Pakirna količina 2,00   Simulacija Prodaja 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.456,00 2.774,00 

Dob. pripravljenost v dnevih 28   28 Povprečna zaloga 1.696,29 1.412,50 1.563,85 1.416,42 1.211,34 991,06 

Končna zaloga 1.791,00     NtProdVred 1.318.601,40 1.318.601,40 1.318.601,40 1.318.601,40 1.205.589,67 963.531,07 

Nabavna vrednost zaloge 504.353     RVC 230.237,12 239.954,33 239.954,33 239.954,33 221.278,60 179.468,22 

Nabavna cena 281,60     RVC % 17,46% 18,20% 18,20% 18,20% 18,35% 18,63% 

Stroški naročila 10.000,00   10.000,00 Stroški naročanja 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 84,48 30% 30% Stroški držanja zalog 57.714,32 48.058,93 53.208,35 48.192,25 41.214,56 33.719,81 

Letne potrebe 9.413,03     RVC-stroški zalog 152.522,79 181.895,40 176.745,98 181.762,08 170.064,03 95.748,41 

Simulacija (s,S)-vrednost s     400,00 RVC % s stroški zalog 11,57% 13,79% 13,40% 13,78% 14,11% 9,94% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     2.000,00 Oportunitenta prodaja 0,00 0,00 0,00 0,00 361,05 722,10 

Model (R,S) - vrednost R     29 Stroški nezaloženosti 0,00 0,00 0,00 0,00 17.766,55 24.924,11 

      Poslovni učinek   29.372,60 24.223,18 29.239,28 -225,32 -81.698,49 
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PRILOGA 8: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 560828 s skrajšanim rokom 
                     dobave 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  560828
MATICA, ŠESTROBA               
DIN 934 EOQ   1.494,00 2.112,00 1.494,00 1.600,00   

   M-12 A2F 8. Signalna zaloga   722,10 361,05 722,10 400,00   

Obdobje 4.11.2005 31.3.2006   Nabava 2.500,00 1.494,00 2.112,00 1.510,00 1.610,00 4.100,00 

Pakirna količina 2,00   Simulacija Prodaja 3.791,00 3.791,00 3.774,00 3.791,00 3.791,00 3.074,00 

Dob. pripravljenost v dnevih 28   14 Povprečna zaloga 1.696,29 1.412,50 1.394,33 1.416,42 1.320,44 1.308,84 

Končna zaloga 1.791,00     NtProdVred 1.318.601,40 1.318.601,40 1.313.340,78 1.318.601,40 1.318.601,40 1.071.765,33 

Nabavna vrednost zaloge 504.353     RVC 230.237,12 239.954,33 239.480,91 239.954,33 239.954,33 200.804,48 

Nabavna cena 281,60     RVC % 17,46% 18,20% 18,23% 18,20% 18,20% 18,74% 

Stroški naročila 10.000,00   10.000,00 Stroški naročanja 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 84,48 30% 30% Stroški držanja zalog 57.714,32 48.058,93 47.440,71 48.192,25 44.926,41 44.532,01 

Letne potrebe 9.413,03     RVC-stroški zalog 152.522,79 181.895,40 182.040,19 181.762,08 185.027,91 106.272,47 

Simulacija (s,S)-vrednost s     400,00 RVC % s stroški zalog 11,57% 13,79% 13,86% 13,78% 14,03% 9,92% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     2.000,00 Oportunitenta prodaja 0,00 0,00 25,79 0,00 0,00 361,05 

Model (R,S) - vrednost R     29 Stroški nezaloženosti 0,00 0,00 1.243,95 0,00 0,00 12.481,92 

      Poslovni učinek   29.372,60 28.273,45 29.239,28 32.505,12 -58.732,25 
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PRILOGA 9: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 901458  
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  901458
KASETA ZA DENAR                
ROČNA EOQ   99,00 99,00 99,00 30,00   

   
200X160X70 MM                  
SECUR ZELENA Signalna zaloga   14,60 14,60 14,60 15,00   

Obdobje 8.11.2005 17.3.2006   Nabava 72,00 99,00 99,00 102,00 34,00 46,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 61,00 66,74 66,74 66,74 64,00 66,74 

Dob.pripravljenost v dnevih 28   28 Povprečna zaloga 19,37 54,19 54,19 55,70 21,46 34,63 

Končna zaloga 17,00     NtProdVred 80.773,76 88.247,26 88.247,26 88.247,26 84.638,76 88.247,26 

Nabavna vrednost zaloge 22.429     RVC 990,30 1.813,95 1.813,95 1.813,95 1.769,54 1.813,95 

Nabavna cena 1.319,37     RVC % 1,23% 2,06% 2,06% 2,06% 2,09% 2,06% 

Stroški naročila 10.000,00   10.000,00 Stroški naročanja 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 395,81 30% 30% Stroški držanja zalog 2.709,94 7.580,24 7.580,24 7.791,70 3.001,57 4.844,27 

Letne potrebe 190,30     RVC-stroški zalog -31.719,65 -15.766,29 -15.766,29 -15.977,75 -11.232,02 -13.030,32 

Simulacija (s,S)-vrednost s     15,00 RVC % s stroški zalog -39,27% -17,87% -17,87% -18,11% -13,27% -14,77% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     45,00 Oportunitenta prodaja 6,26 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 

Model (R,S) - vrednost R     29 Stroški nezaloženosti -3.253,30 0,00 0,00 0,00 -91,50 0,00 

      Poslovni učinek   12.700,06 12.700,06 12.488,60 17.325,83 15.436,03 
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PRILOGA 10: Primerjava modelov za gospodarjenje z zalogo za artikel 947953  
 
 
 
 
     

Dejansko 
stanje Model EOQ

EOQ-
simulacija Model (s,S)

(s,S)-
simulacija Model (R,S) 

Artikel:  947953
APARAT ZA KERAMIČNE           
PLOŠČICE, NAMIZNI ROČNI EOQ   7,00 7,00 7,00 3,00   

   
DO 72 CM TOPLINE               
ART. 10.830.03 Signalna zaloga   0,83 0,83 0,83 2,00   

Obdobje 2.11.2005 27.3.2006   Nabava 8,00 7,00 7,00 8,00 9,00 6,00 

Pakirna količina 1,00   Simulacija Prodaja 6,00 7,66 7,66 7,66 8,02 7,00 

Dob.pripravljenost v dnevih 14   14 Povprečna zaloga 1,19 2,99 2,99 3,86 3,53 2,08 

Končna zaloga 2,00     NtProdVred 248.107,33 316.043,81 316.043,81 316.043,81 330.282,99 288.258,42 

Nabavna vrednost zaloge 79.813     RVC 8.493,03 12.263,04 12.263,04 12.263,04 12.767,58 11.520,38 

Nabavna cena 39.906,42     RVC % 3,42% 3,88% 3,88% 3,88% 3,87% 4,00% 

Stroški naročila 10.000,00   10.000,00 Stroški naročanja 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 

Letni stroški držanja zaloge enote 11.971,93 30% 30% Stroški držanja zalog 5.674,36 14.235,11 14.235,11 18.335,09 16.799,99 9.869,17 

Letne potrebe 21,68     RVC-stroški zalog -47.181,33 -11.972,07 -11.972,07 -16.072,04 -24.032,41 -8.348,79 

Simulacija (s,S)-vrednost s     2,00 RVC % s stroški zalog -19,02% -3,79% -3,79% -5,09% -7,28% -2,90% 

Simulacija (s,S in (R,S)-vrednost S     5,00 Oportunitenta prodaja 2,61 0,89 0,89 0,89 0,53 2,38 

Model (R,S) - vrednost R     15 Stroški nezaloženosti -20.554,24 -1.392,10 -1.392,10 -1.868,84 -1.602,16 -2.834,10 

      Poslovni učinek   16.047,12 16.047,12 12.423,89 4.196,84 21.112,40 
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