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1. UVOD 
 
Za slovensko trgovino je v zadnjih letih značilno, da se je nakupovanje preselilo na obrobje 
mest, v hipermarkete, delež nakupov pri malih trgovcih pa se je zmanjšal. Pojavile so se 
trgovske znamke; da te so, se zaveda 80 odstotkov slovenskih porabnikov. Večino 
slovenskega trga obvladujejo trije trgovci: Mercator ima 41-odstotni, Spar 20-odstotni in Tuš 
18-odstotni delež. Diskontni trgovci dosegajo šele triodstotni delež. Od tujcev sta opazneje 
navzoča le Spar in Leclerc s hipermarketom v Ljubljani. Glede na tip prodajalne imajo 
hipermarketi oz. megamarketi tretjinski delež. Vodilni položaj dosegajo samopostrežne 
prodajalne, kjer imajo tretjino deleža srednje prodajalne (100 do 400 m2), 18-odstotni delež 
imajo manjše (do 100 m2) in 11-odstotni večje (od 400 do 1500 m2) (Finance, 22.5.2005, 
str.19). 
 

1.1. Opredelitev problema, namena in cilja naloge 
 
Stanje na trgu in ekonomske spremembe, ki jih v zadnjih letih doživlja Slovenija, kažejo 
veliko dinamiko v gospodarskem življenju, pogoji poslovanja pa postajajo zahtevnejši. Znake 
razvoja lahko vidimo v rastoči dinamiki okolja in spremembi strukture trgov kot posledicah 
globalizacije. S prihodom tujih trgovcev na slovenski trg se morajo tudi slovenski trgovci 
soočati s tujo konkurenco in tudi sami v tujini iskati boljše in cenejše nabavne vire blaga. Le 
tako so lahko konkurenčni tujim trgovcem. 
 
V magistrski nalogi želim prikazati vzroke, ki so pripeljali do združevanja oz. prevzemov 
podjetij v Sloveniji in posledice, ki jih je to združevanje prineslo. Analizo bom opravila na 
delniški družbi Tekstil, ki je bila v preteklosti pretežno grosistično podjetje in je s svojo 
dejavnostjo pokrivala jugoslovanski in slovenski trg prodaje blaga v maloprodaji in 
veleprodaji. Z razpadom jugoslovanskega trga in združevanjem podjetij se je grosistični trg 
zmanjševal, zato je bilo treba poiskati druge poti do maloprodajnih kupcev. Spremembam na 
trgu so se prilagodili z nakupom manjših trgovskih podjetij in si tako zagotovili tržni delež. 
Tekstil Ljubljana je specializirana trgovska družba  za prodajo tekstila.  
 
V letih od 1997 do 2000 je Tekstil s prevzemom postal večinski lastnik naslednjih trgovskih 
družb: 99 odstotkov Elite Kranj,  97 odstotkov Bale Ljubljana, 95 odstotkov Trgovine 
Novoteks  Novo mesto, v celoti Volne Ljubljana, matičnemu podjetju pa je bilo priključeno 
podjetje Galeb Ljubljana. 
 
Celotna kapaciteta omenjenih trgovskih podjetij predstavlja približno 15-odstotni delež 
prodaje tekstila v Sloveniji. Tekstil je tudi lastnik trgovske družbe v Srbiji (pet  trgovskih 
objektov), kar mu omogoča navzočnost tudi na srbskem trgu. Primer združitve bom prikazala 
na podjetju Tekstila in njegovih povezanih družb. Povezane družbe podjetja nabavljajo blago 
domačih in tujih proizvajalcev izključno prek Tekstila. Nabavni pogoji v okviru večjega 
sistem so ugodnejši kot v primerih, ko bi malo trgovsko podjetje samo nastopalo proti 
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dobaviteljem. Ima večjo možnost zunanjega financiranja, saj imajo majhna podjetja, združena 
z večjimi, dostop do posojil, ki jih sama v večini primerov ne zmorejo pridobiti oz. ne 
zmorejo financirati poslovanja. 
 
V uvodu magistrskega dela bom predstavila teoretične in zakonske možnosti povezovanja 
podjetij. Sledil bo opis razvoja mednarodnega in globalnega trga, kjer bom predstavila motive 
za internacionalizacijo trgovcev na drobno in maloprodajne strukture.  
 
V nadaljevanju bom opisala trende razvoja trgovine v Evropi in Sloveniji in začetke 
povezovanja slovenskih podjetij. Predstavila bom stanje slovenske trgovine po razpadu 
Jugoslavije in razmere, ki so nastale po izgubi velikega jugoslovanskega trga. 
 

1.2. Metode dela 
 
S prihodom tujih trgovskih sistemov na slovenski trg, so se tudi pri nas začela povezovanja 
podjetij. V nalogi bom predstavila formalne in neformalne povezave slovenskih podjetij ter 
njihovo uspešnost. Predstavila bom tudi dejanska primera formalne in neformalne povezave 
na slovenskem trgu - to je neformalna povezava SUMA 2000 in formalna povezava v sistem 
Mercator. 
 
Jedro naloge bo analiza povezovanja na primeru trgovskega podjetja Tekstil in njegovih 
pridruženih družb. Poiskala bom vzroke, motive in cilje povezovanj. Glavni cilj bo ocena 
smiselnosti povezovanja v slovenski trgovini in potrditev hipoteze, da so prave edino 
formalne povezave, ki temeljijo na povezovanju kapitala, saj neformalne na podlagi 
dogovorov dolgoročno niso uspešne. 
 
S pregledom poslovanja celotnega sistema po združitvi bom s pomočjo DuPontovega sistema 
kazalnikov in ostalih finančnih kazalnikov analizirala poslovanje podjetja in ga primerjala s 
konkurenco. 
 
V zadnjem delu jedra naloge bom preučila dodatne poslovne odločitve podjetja, ki so 
pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu poslovanju. Z racionalizacijo in programsko 
usklajenostjo trgovin, blagovno znamko in uvedbo novega informacijskega sistema so 
izboljšali učinkovitost in preglednost poslovanja. 
 

1.3. Hipoteze 
 
S pregledom poslovanja podjetij pred in po združitvi v sistem bom skušala dokazati naslednje 
hipoteze: 
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Hipoteza 1: Povezovanje podjetij mora temeljiti na kapitalski povezavi. 
 
Hipotezo sem postavila na podlagi prebrane literature in preučevanja povezav na slovenskem 
trgu. Povezava podjetij je uspešna samo v primeru, ko temelji na kapitalski povezavi. 
Iz dosedanje prakse je dokazano, da na slovenskem trgu uspešno poslujejo podjetja, ki so se 
kapitalsko povezovala. Ta uspešno poslujejo naprej, medtem ko so nekapitalske povezave, ki 
so temeljile le na osnovi dogovorov in sporazumov, propadle. V magistrski nalogi bodo 
prikazane posledice kapitalskih in nekapitalskih povezav.  
 

Hipoteza 2: Malo podjetje ne more konkurirati velikemu podjetju, zato je potrebno 
združevanje podjetij v večje sisteme. 
 
S to hipotezo želim dokazati, da malo podjetje ne more doseči enakih nabavnih pogojev in 
zato ni konkurenčno velikim podjetjem, ki so navzoča na trgu.  
Malo podjetje ne more enakovredno nastopati na mednarodnih trgih, ker mora zaradi 
nezadostnih količin kupovati prek posrednikov, kar posledično pomeni višje nabavne cene. 
 

Hipoteza 3: S povezovanjem v večje sisteme se malim podjetjem znižujejo stroški. 
 
Glede na obseg poslovanja ima malo podjetje prevelike režijske stroške, ki se v večjem 
sistemu zmanjšajo. Mala podjetja ne morejo obdržati vseh funkcij, ki so potrebne za uspešno 
poslovanje, pri združitvi se te funkcije združijo, veliko podjetje pa lahko vzdržuje vse 
poslovne funkcije, ki so potrebne za uspešno poslovanje.  
 

Hipoteza 4: Razvoj, specializacija in širitev maloprodajnih trgovin je hitrejši in lažji v 
sistemu.  
 
V povezanih sistemih trgovskih družb je maloprodaja na prvem mestu, ker so skupne službe 
centralizirane, tako da se vsako podjetje v sistemu ukvarja samo s prodajo izdelkov in 
povečanjem tržnega deleža. V velikem sistemu so možna večja investicijska vlaganja, kar 
pomeni hitrejšo širitev za uspešne programe malih podjetij. 
 
V zaključku naloge bom povzela ugotovitve in potrditve hipotez.  
 
Magistrsko delo bo vključevalo strokovno preučitev povezovanja malih trgovskih družb v 
večje sisteme, ki se bo opiralo na teoretična znanja o povezovanju podjetij in na analizo 
dejanskega primera povezovanja podjetja. Teoretični del bo vseboval preučevanje in 
analiziranje primarnih in sekundarnih virov podatkov, ki so večinoma objavljeni v člankih, 
revijah, raziskovalnih nalogah, seminarjih, medmrežju, poslovnih poročilih, biltenih in 
poslovnih zbornikih.  
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2. TEORETIČNE IN ZAKONSKE MOŽNOSTI POVEZOVANJA      
PODJETIJ 

 
Osnovni cilj podjetja je povečevanje vrednosti premoženja, ki ga lahko dosežemo z notranjo 
ali zunanjo rastjo. Združitve podjetij so izredno privlačna oblika rasti. Pomembna prednost 
združitev pred notranjo rastjo je v prihranku časa. Podjetji povečata moč v uporabljani 
tehnologiji, znanju, trženju, zmogljivostih na področju raziskav in razvoja ter v upravljalno-
ravnalnih znanjih. Združitev lahko izboljša delo obstoječega vodstva in pripelje do večje 
učinkovitosti z doseganjem sinergij. Sinergija predstavlja povečano tržno vrednost podjetja 
zaradi učinkovitejšega izkoriščanja strateških sredstev kot posledico povečevanja 
razlikovalnih lastnosti (Kay, 1993, str. 145). 
 
Združevanja, nakupi in prevzemi se v visoko tehnoloških panogah pojavljajo kot najhitrejši 
odgovor na zahteve trga po hitrem razvoju novih produktov in tehnologij. Čedalje večja 
globalizacija poslovanja, pospešena deregulacija gospodarstev, liberalizacija kapitalskih 
tokov in razvoj novih finančnih instrumentov pospešujejo potek združevanj. Obstajajo zelo 
različni razlogi za poslovna združevanja, ki jih posamezni avtorji združujejo v različne teorije. 
Razlike med njimi so večinoma v tem, da različni avtorji dajejo poudarek različnim teorijam, 
ki se med seboj dopolnjujejo. Nobena teorija sama ni sposobna pojasniti vseh dejavnikov, ki 
so vplivali na številne združitve v preteklosti (Bešter, 1995, str. 25). Poznavanje razlogov za 
združevanja je pomembno, ker spoznamo cilje združitev, kar je pogoj za uspeh. 
 
Na proces združevanja vpliva več dejavnikov: vladna politika, splošna gospodarska klima, 
finančni trgi, »moda združevanja«, koristnost priključitve in drugi (Glas, 1995, str. 109). 
Razlogov za prevzeme je veliko, prav tako tudi motivov. Razlog za to je v vpletenosti 
velikega števila oseb, ki so v procesu prevzema z različnimi pričakovanji, motivi in cilji. 
Različni avtorji obravnavajo motive različno. 
 
Repovž (1996, str. 31-32) je opredelil naslednje motive: 

• večanje tržnega deleža (pridobivanje novih trgov in tržne moči), 

• sinergijski učinki po prevzemu ali združitvi na področju zaslužkov, dividend, tržne 
vrednosti, finančne strukture, 

• podcenjenost vrednosti podjetij, 

• izkoriščanje davčnih učinkov, 

• razpršenost (diverzifikacija) dejavnosti in tveganje ohranjanja položaja managementa 
– obrambni prevzemi. 

 
Weston (1987, str. 34) motive za prevzem razdeli v pet skupin hipotez: 

• hipoteza učinkovitosti (operativne sinergije, finančne sinergije, strateško prilagajanje 
spremembam v okolju), 

• hipoteza informacij, 
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• hipoteza problema agentov, 

• hipoteza tržne moči, 

• davčna hipoteza. 
 
Walters (1993, str. 218) razdeli prevzemne motive v dve večji skupini in znotraj teh na 
podskupine: 

• motivi, katerih cilj ni povečanje učinkovitosti: 
- doseganje monopolne moči in onemogočanje vstopa novih tekmecev v panogo, 
- managerski motivi (sindrom graditve imperija), 
-  izogibanje davkom. 

• motivi, katerih cilj je povečanje učinkovitosti: 
- sinergije, ki izhajajo iz ekonomije obsega, 
- discipliniranje managementa, 
- finančni motivi: diverzifikacija in prepoznavanje ter izkoriščanje dobre kupčije, 
- preprečevanje oportunitizma. 

 
Ross (2002, str. 816) navaja naslednje motive: 

• povečanje prihodkov, 

• zniževanje stroškov delovanja podjetja, 

• znižanje stroškov kapitala, 

• davčni prihranki. 
 
Po raziskavi Lahovnika (Petrič, 2002, str. 103) pa med glavne motive za prevzem slovenskih 
podjetij sodijo: 

• maksimiranje dobička, 

• prenos poslovnih praks, 

• strateško prilagajanje spremembam v okolju. 
 
Analiza prevzemov in združitev je usmerjena predvsem na temeljna mikroekonomska 
razmerja med udeleženci v poslovanju odprtih delniških družb. To so delničarji, managerji kot 
njihovi agenti, upniki in zaposleni. Vsak udeleženec ima svoje interese, ki mnogokrat niso 
usklajeni z interesi ostalih udeležencev. Prevzemi in združitve lahko privedejo do 
prerazdelitvenih učinkov med delničarji – lastniki in drugimi udeleženci v poslovanju 
podjetja. Kritični moramo biti tudi pri obravnavi vseh aktivnosti, ki so odvisne od 
managementa in so njihovi učinki z vidika delničarjev lahko problematični. Seštevek neto 
učinkov vseh omenjenih skupin je lahko samo prvi približek dejanskih makroekonomskih 
posledic prevzemov in združitev ter aktivnosti, ki jih spremljajo (Bešter, 1996). 
 
Da bi bile spojitve, pripojitve in prevzemi uspešni, morajo biti na trgu in v panogi izpolnjeni 
določeni pogoji. Pripojitev oz. prevzem je uspešen, če prevzeto podjetje deluje v neki tržni 
niši in lahko zagotovi prevzemnemu podjetju vstop v to nišo. Prav tako je pomembno, da je 
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prevzeto podjetje iz rastoče panoge, s hitro rastočimi trgi in je ciklično in sezonsko stabilno. 
Podjetje, ki kupi ali prevzame podjetje, ki deluje na razpadajočih trgih in je ciklično in 
sezonsko nestabilno, se bo prej ali slej moralo soočiti s sanacijo ali preusmeritvijo prevzetega 
podjetja ali pa bo moralo izravnati učinke cikličnosti in sezonske stabilnost. Prevzeto podjetje 
lahko z vidika profita poveča učinkovitost prevzemnega podjetja, če mu prinese pomemben 
proizvod ali trg z določeno stabilno rastjo. V tem primeru  lahko prevzemno podjetje realizira 
visoko dodano vrednost in na ta način poveča profitnost (Tajnikar, 2000a, str. 153-154). 
 
Spojitve, pripojitve in prevzemi so pogosto povezani s številnimi težavami in so zato 
neuspešni. Navsezadnje niso preprosti, saj zahtevajo dolgotrajna pogajanja. Lahko da ni 
mogoče najti ustreznega posla ali financ. Neuspeh je mogoče povezati tudi z napačno oceno 
vrednosti prevzetega podjetja. Do tega lahko pride, če kupec ne ocenjuje prevzetega podjetja 
po pričakovanih donosih v prihodnosti, ampak samo po vrednosti premoženja. Neuspeh je 
možen tudi, če je zveza med prodajalci in kupci v prevzetem podjetju pretesna in prevzemno 
podjetje ne more obnoviti dolgoročnih pogodb. Lahko se pojavijo tudi številni novi 
konkurenti, na katere se prevzemno podjetje ni dovolj pripravilo (Tajnikar, 2000a, str. 154-
155). 
 
Zaradi vseh naštetih razlogov je treba pri spojitvah, pripojitvah in prevzemih prevzeto 
podjetje oceniti in s to oceno primerjati stroške spojitve, pripojitve ali prevzema. Izdelati je 
torej potrebno podroben poslovni načrt. V njem se ocenijo vsi elementi tržne, proizvodne, 
organizacijske in kadrovske narave, ki vplivajo na pričakovane odnose podjetja in s tem na 
njegovo vrednost (Tajnikar, 2000a, str. 155). 
 
Odnos države do združitev je mogoče obravnavati v obeh smislih, pozitivnem in negativnem. 
O pozitivnem odnosu države do združitev lahko govorimo predvsem takrat, ko ima država 
jasno začrtano politiko gospodarskega razvoja, ki združitve upošteva kot povsem normalen 
trend v bodočem razvoju. Ob tem od udeležencev na trgu zahteva, da spoštujejo zakonodajo. 
To pomeni, da združitve ne bodo zgolj sredstvo za dosego prevladujočega položaja, ki naj bi 
se izkoriščal v korist dominantnega podjetja ter v škodo konkurence in potrošnikov. O 
negativnem odnosu države do združitev lahko govorimo v primeru, da država na škodo 
gospodarskega razvoja neutemeljeno ovira združitve kot normalen proces sodobnih 
ekonomskih trendov. Tak je tudi primer, če ne ukrepa, kot bi morala. To je predvsem takrat, 
kadar ne posega v združitve, za katere se lahko vnaprej predvidi, da bodo pomenile 
omejevanje konkurence (Plahutnik, 1998). 
 
V preteklosti so tehnične in zakonodajne ovire določale potek združitev in prevzemov v 
državah sedanje Evropske unije, kar se je z ustanovitvijo enotnega trga odpravilo, ostale so le 
kulturne in etične ovire. Povezovanje zahodnoevropskih držav v vse tesnejšo gospodarsko in 
politično zvezo je povzročilo pri podjetjih izven tega prostora naraščanje interesa, da bi s 
pomočjo prevzema podjetja prodrli na enotni notranji trg. Tuji prevzemniki so bili v 80. letih 
dvajsetega stoletja mnenja, da bodo s strategijo prevzema podjetij s področja Evropske unije 
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najlažje izkoriščali po eni strani prednosti, ki jih nudi globalni evropski trg, po drugi strani pa 
uvozno zaščito pred konkurenčnimi podjetji, ki nimajo domicila na tem področju (Rugman, 
Verbake, 1991, str. 78).  
 
 
 

3. RAZVOJ MEDNARODNEGA IN GLOBALNEGA TRGA 
 
Internacionalizacija maloprodaje se odvija prek iskanja cenejših virov blaga v manj razvitih 
državah. Priložnost za internacionalizacijo je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi 
igrajo pomembno vlogo nacionalne kulture in vedno bolj tudi globalizacija. Prodajalci, ki se 
pojavljajo na trgu, so ugotovili, da je koristno, če oblikujejo skupine držav, v katerih imajo 
potrošniki pomembne skupne kulturne značilnosti. Po eni metodi tako opredelijo območja in 
razrede kulturne sorodnosti na podlagi skupnih meril, kot so jezik, vera, vzorci družinskega 
življenja, delovna razmerja in potrošniški vzorci. Tudi kulturne ovire imajo pomemben vpliv 
na internacionalizacijo maloprodaje. Zunanji opazovalec si lahko napačno razlaga vtise o 
homogenosti in kulturni enotnosti. Da bi premagali tovrstne težave zaradi geografske in 
kulturne oddaljenosti, trgovci na drobno običajno na začetku raje nastopijo na trgih, ki so jim 
kulturno bližji, na katerih je tudi poslovna oddaljenost manjša in tudi potrošnike bolje 
razumejo. 
 
Vendar pa postaja opredeljevanje pojma bližine vedno težje. Zamegljevanje kulturnih in − 
vsaj v EU − tudi nacionalnih meja vpliva na povpraševanje po blagu. V širšem smislu se 
globalizacija opredeljuje s številnimi dimenzijami, ne le s kulturnimi in ekonomskimi, temveč 
tudi s političnimi in tehnološkimi. Predvsem zaradi razširjenosti medijev in komunikacije (v 
zadnjem času internetne komunikacije) se nam vse zdi bližje. Pri dobavi blaga ti trendi peljejo 
v smer standardizacije proizvodov in storitev med tekmeci, vedno bolj tudi na globalni ravni.  
    
Trgi v razvitih državah ponujajo številne priložnosti. A če bodo želeli trgovci na drobno 
postati resnični globalni akterji, bodo morali bolj poseči v nove in porajajoče se trge. 
Porajajoče se ekonomije so privlačne zaradi dolgoročne stopnje rasti in zaradi same velikosti 
nekaterih držav, npr. Kitajska, Indija in Indonezija, ki imajo skupaj 2,4 milijarde ljudi in 
predstavljajo okrog 40 odstotkov svetovnega prebivalstva. Vendar pa ni nujno, da neenaka 
porazdelitev prihodkov in bogastva ustvarja privlačne trge. Države z enakomernejšo 
porazdelitvijo prihodka velikega srednjega razreda bolje predstavljajo množični trg in imajo 
lahko večjo privlačnost za razvoj maloprodaje.  
 

3.1. Motivi za internacionalizacijo trgovcev na drobno 
 
Mednarodna marketinška literatura našteva številne razloge za internacionalizacijo, med 
katerimi so zlasti pomembni ekonomija obsega, uporaba specializiranih sposobnosti ter 
potreba po razvoju znanja in spretnosti. Lahko rečemo, da želijo trgovci na drobno izkoristiti 
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konkurenčne prednosti, ki so jih razvili v svoji domači državi, tudi na novih trgih, s svojo 
obliko, utrjevanjem blagovne znamke, strokovnim znanjem in mrežami.   
 
Preprosto gledano, se lahko motivi za internacionalizacijo trgovcev na drobno razumejo v 
smislu dejavnikov "potiska" iz domače države ter dejavnikov "potega" v drugo državo. 
Obstajajo dokazi, da sta bili ti dve gonilni sili vključeni v proces internacionalizacije trgovcev 
na drobno v Veliki Britaniji. Podjetja so privlačile tržne priložnosti, v katerih lahko uspejo s 
svojimi posebnimi znanji s pozicioniranjem blagovne znamke ali stroškovnim 
pozicioniranjem ali diferenciacijo svojega proizvoda. (Kent, Omar, 2003, str. 118).    
 
Dejavniki potiska in potega (glej Tabelo 1) so osnovni okvir, v katerem lahko razumemo 
motive trgovcev na drobno. Na osnovi tega okvira je bil predstavljen argument, da imajo 
trgovci na drobno ali reaktivno ali proaktivno stališče do internacionalizacije. Do reaktivnih 
odzivov pride, kadar je domači trg nasičen in je priložnosti le malo; v tem primeru se trgovec 
na drobno odzove tako, da išče priložnosti na novih trgih. Proaktivni motivi pa poudarjajo 
pomen mednarodnih priložnosti ter željo, da bi jih izkoristili preden nasičenost domačega trga 
povzroči konkurenčne težave in težave pri rasti. Williams jih je razširil na štiri skupine 
trgovcev na drobno (Kent, Omar, 2003, str. 119): 
 
� Usmerjeni v rast: zaradi konkurenčnih pritiskov želijo trgovci na drobno najti nove 

priložnosti za prodajo in ustvarjanje dobička na premalo razvitih trgih. 
 

� Omejene priložnosti za rast na domačem trgu: domači trg, za katerega je značilna zrelost, 
ki spremlja nasičenost trga, visoka raven konkurenčnosti, problemi z diverzifikacijo ali 
pretirana regulacija trga.  
 

� Motivi, ki izhajajo iz mednarodno privlačnega in inovativnega maloprodajnega koncepta: 
priložnost tu izhaja iz "obstoja in konvergence določenih mednarodnih tržnih segmentov".  

 
� Pasivni in subjektivni motivi: trgovci na drobno so speljani v internacionalizacijo prek 

ponudb drugih trgovcev na drobno, naj uporabijo presežne vire, da bi posnemali poteze 
tekmecev. 
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Tabela 1: Dejavniki potiska in potega za internacionalizacijo 

 

Dejavniki potiska za razširitev izven 
domačega trga 

Dejavniki potega na nov trg 

� Nacionalni pogoji, vključno z 
nestabilno politično strukturo; 
nestabilno gospodarstvo; slabe 
gospodarske razmere; negativno 
socialno okolje; neugodno poslovno 
okolje; stroški poslovanja 

� Zrel domač trg 

� Nacionalni pogoji, vključno s stabilno 
vlado in gospodarstvom; ugodni 
demografski pogoji in socialne skupine; 
nacionalna infrastruktura (komunikacije, 
transport, kakovost urbanega okolja); 
pravne ovire za razvoj; kulturna in 
geografska bližina 

� Nasičenost s to obliko � Velikost trga 

� Konkurenčno okolje: prevelika 
ponudba maloprodajnega prostora 
glede na število prebivalcev 

� Struktura maloprodajnega sektorja in 
raven konkurenčnosti 

� Pritisk konkurence na marže  

� Tehnologija za upravljanje 

� Vodilne vrhunske oblike/edinstveni 
proizvodi 

� Industrijska infrastruktura (tehnologija, 
logistika, maloprodajne in distribucijske 
lokacije) 

� Pritisk delničarjev za rast dobička � Sposobnost dosegati višje marže 

� Izkušnje z mednarodnim razvojem � Ekonomije obsega 

 
Vir: Kent, Omar, 2003 str. 119.    
 

Iz teh štirih skupin je razvidno, da motivacija trgovcev na drobno za to, da se usmerijo na 
mednarodni trg, ni le odziv na omejene priložnosti na domačem trgu. Obstajajo dokazi, npr. v 
razvoju trgovin Body Shop in Benetton, da je lahko že samo usmerjenost v rast ter 
mednarodno privlačna in inovativna maloprodajna ponudba pomembnejša od širitve doma. Ti 
trgovci na drobno so delovali na mednarodnem trgu že na relativno zgodnji stopnji svojega 
razvoja, če merimo po številu mednarodnih trgov in deležu mednarodne prodaje v prometu. 
Nasprotno pa se nekateri trgovci na debelo niso razvili na mednarodnem trgu − njihova 
lastniška struktura lahko omejuje dejavnosti, npr. britanski investitorji so pogosto previdni ali 
pa raje vidijo, da se razvijajo doma. 
     

3.2. Maloprodajne strukture 
 
Nacionalne maloprodajne strukture vplivajo tako na potisk iz domačega trga kot na 
privlačnost oz. poteg na nek drug trg. Nad temi pa so mednarodne skupnosti, zveze in 
organizacije, ki oblikujejo vzorce trgovanja na globalni in regionalni ravni. Ključni trgovinski 
bloki svetovnega gospodarstva, t.j. Evropska unija, ZDA in Japonska, imajo najmočnejši 
položaj za spodbujanje gospodarske rasti. Vendar pa lahko tudi mednarodni odnosi 
predstavljajo trgovinske ovire. To so lahko carinske ovire, običajno v obliki uvoznih dajatev, 
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ali necarinske ovire, pogosto so to zapletena uvozna dokumentacija in zahteve za preskušanje 
proizvodov. Namen trgovinskih sporazumov in sporazumov skupnosti je prav zmanjšati te 
trgovinske ovire. Na globalni ravni ima pomembno vlogo Svetovna trgovinska organizacija, 
predvsem pri promociji in deregulaciji mednarodne trgovine. Splošno gledano pa se z 
zadevami na področjih upravljanja in odgovornosti ukvarjajo tudi Združeni narodi in njegove 
agencije, Mednarodni denarni sklad (IMF) in druge finančne organizacije.    
 
Evropska unija (EU) se na regionalni ravni pogaja o trgovinskih in poslovnih sporazumih s 
številnimi državami, pa tudi določa svoje meje. Leta 1991 so Poljska, Češka, Slovaška in 
Madžarska sklenile pridružitvene sporazume z EU, ki so se kasneje razširili na druge 
vzhodnoevropske države. Z odstranitvijo notranjih ovir, kot so uvozne carine, razlike v 
stopnjah DDV ter delovna dovoljenja, EU omogoča državam članicam, da postanejo bolj 
konkurenčne in oblikujejo enotni evropski trg. Namen ekonomske in monetarne unije (EMU) 
je poenostaviti procese menjave valut in zmanjšati stroške v večini držav članic ter s tem 
ustvariti nove priložnosti za širitev poslovanja. Teoretično bi moral enotni evropski trg 
zagotoviti večje čezmejne priložnosti za trgovce na drobno, zdaj ko nacionalne meje igrajo 
manj pomembno vlogo.    
 
Drugje po svetu obstajajo regionalni trgovinski sporazumi, ki so manj povezovalni. V obeh 
Amerikah in njunem prostotrgovinskem območju (FTAA) predstavlja Severnoameriški 
sporazum o prosti trgovini (NAFTA) blok okrog 360 milijonov ljudi v ZDA, Kanadi in 
Mehiki, ki je že imel pomembne učinke čezmejnih aktivnosti. Mehika se zdi privlačna 
trgovcem na drobno iz ZDA, ker razširja svoj maloprodajni prostor, tako da so bile 
najuspešnejše poteze verig Walmart in Sears prav širitev v Mehiko in Kanado. Po drugi strani 
pa se je pokazalo, da je veliko težje vstopiti na trg ZDA iz drugih držav, zaradi česar je bila 
kanadska širitev na trg ZDA kar v 90 odstotkih neuspešna (Kent, Omar, 2003).  APEC in 
ASEAN, ki sta vzpostavljena v pacifiški in južnoazijski regiji, predstavljata azijska trgovinska 
bloka, ki pa sta manjšega pomena za širitev trgovcev na drobno (Kent, Omar, 2003, str. 120).    
 
 
 

4. TRENDI RAZVOJA TRGOVINE V EVROPI 
 
Trgovina je dinamična in delovno intenzivna dejavnost, katere vloga znotraj evropskega 
gospodarstva je izredno pomembna. Trgovina na ravni Evropske unije ustvari 13 odstotkov 
bruto domačega proizvoda (BDP) (GZS – Združenje za trgovino, marec 2004), v tej 
dejavnosti deluje 4,7 milijona poslovnih subjektov (GZS – Združenje za trgovino, marec 
2004), od katerih je kar 95 odstotkov mikro in zelo majhnih podjetij (GZS – Združenje za 
trgovino, marec 2004), ki pa so bistvenega pomena tako za evropska gospodarska in 
zaposlitvena pričakovanja. Trgovina je tudi eden glavnih delodajalcev, saj omogoča delo 22,5 
milijona ljudem (GZS – Združenje za trgovino, marec 2004) in je eden redkih sektorjev, v 
katerem število zaposlenih celo nekoliko narašča. Tudi v slovenskem merilu velja, da je 
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trgovina med najpomembnejšimi gospodarskimi dejavnostmi. Zanjo je namreč v Poslovnem 
registru evidentiranih kar 26.134 poslovnih subjektov, od tega 15.163 pravnih in 10.971 
fizičnih oseb (samostojnih podjetnikov). Kar 18,6 odstotka vseh gospodarskih subjektov v RS 
ima trgovsko dejavnost registrirano kot svojo glavno dejavnost.  (GZS – Združenje za 
trgovino, marec 2004). 
 
Trgovinska dejavnost ima v gospodarstvu Evropske unije velik pomen, saj v tej dejavnosti 
deluje približno pet milijonov podjetij, kar predstavlja več kot tretjino vseh podjetij v 
evropskem gospodarstvu. Podjetja v okviru trgovinske dejavnosti letno ustvarijo 640 milijard 
evrov prihodkov in zaposlujejo 22,5 milijona ljudi (GZS – Združenje za trgovino, marec 
2004). Dodatna vrednost trgovinske dejavnosti predstavlja približno 13 odstotkov celotne 
ustvarjene dodane vrednosti gospodarstva Evropske unije oz. kar četrtino dodane vrednosti 
tržnih storitev (GZS – Združenje za trgovino, marec 2004). Trgovinska dejavnost je relativno 
bolj pomembna v celotnem gospodarstvu v južnih državah Evropske unije kot v severnih 
državah članicah. Na to dejstvo vplivajo značilnosti razvoja nacionalnih gospodarstev in še 
posebej razvitosti trgovinske dejavnosti. Prav tako so deleži trgovinske dejavnosti v ustvarjeni 
dodatni vrednosti nacionalnih gospodarstev nižji v tistih državah, ki so visoko 
industrializirane (GZS – Združenje za trgovino, marec 2004). 
 
V Evropski uniji v trgovinski dejavnosti deluje več kot tretjina vseh storitvenih podjetij oz. 
kar 28 odstotkov vseh podjetij v gospodarstvu. Največje deleže podjetij, ki delujejo v 
trgovinski dejavnosti, imajo Portugalska (42 odstotkov), Belgija (36 odstotkov) in 
Luksemburg (35 odstotkov). Vzrok za to gre iskati v veliki fragmentaciji trgovinske 
dejavnosti oz. prevladujočem storitvenem sektorju v nacionalnem gospodarstvu. Najnižje 
deleže podjetij v trgovinski dejavnosti imajo v državah, kjer je trgovinska dejavnost zelo 
zgoščena, kot npr. na Islandiji (16 odstotkov) in v Veliki Britaniji (16,5 odstotka), kar 
povzemam po Poročilu o raziskovalni nalogi (Razvitost trgovinske dejavnosti Slovenije v 
primerjavi s članicami Evropske unije, april 2002). 
 
V trgovinski dejavnosti Evropske unije največji delež podjetij deluje v trgovini na drobno (56 
odstotkov). To je značilno tudi za posamezne države članice EU, kjer deluje v trgovini na 
drobno od 49 odstotkov (na Finskem) do 67 odstotkov podjetij (na Irskem). Izjemi sta le 
Luksemburg in Danska, kjer večinski delež podjetij v trgovinski dejavnosti deluje v okviru 
trgovine na debelo (43 - 44 odstotkov). Na Irskem deluje v okviru trgovine na debelo le 16 
odstotkov vseh podjetij v trgovinski dejavnosti, kar je najnižji delež v vseh državah članicah 
EU (Kavčič, april 2002). 
 
V Evropi je veliko razlik med nacionalnimi maloprodajnimi trgi, posledica tega so različne 
nakupovalne navade kupcev znotraj Evrope. Pomembno vlogo pri oblikovanju značilnih 
maloprodajnih trgov ima tudi gospodarski in družbeni razvoj, geografske razmere in 
urbanizacija ter vladna politika. Na delu pa so številni procesi, ki zmanjšujejo regionalno 
opredeljene zgodovinske vzorce porazdelitve maloprodaje. Internacionalizacija oblik 
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maloprodaje, kot so prehrambeni diskonti in hipermarketi, zlasti iz Francije, Anglije in 
Nemčije, vodijo v večjo homogenost. Zaradi tega nacionalni trgi predstavljajo priložnosti 
glede na stopnjo razvoja njihovih trgovinskih struktur, ki skupaj z intenzivnostjo oblik 
maloprodaje omogočajo trgovcu na drobno, ki se želi internacionalizirati, da opredeli svoje 
širše cilje in se osredotoči na bolj specifične točke vstopa na trg. 
 
Glavne razvojne smeri, ki jih morajo trgovci na drobno in proizvajalci upoštevati pri 
načrtovanju konkurenčnih strategij, so (Kotler, 2004, str. 545): 

• Nove oblike in kombinacije trgovine na drobno. Nekateri supermarketi vključujejo 
podružnice bank, knjigarne imajo kavarne, bencinske črpalke vključujejo 
prodajalne s hrano. 

• Naraščanje konkurence med različnimi vrstami prodajaln; različne vrste prodajaln 
– diskontne prodajalne, kataloški saloni, blagovnice – vsi tekmujejo za iste 
potrošnike s tem, ko ponujajo enako vrsto blaga. 

• Rast velikanskih trgovcev na drobno; velikanski trgovci na drobno lahko s svojimi 
izrednimi informacijskimi in logističnimi sistemi, ter nabavno močjo ponudijo 
množicam porabnikov dobro storitev in velikanske količine izdelkov po privlačnih 
cenah. Izrinjajo manjše proizvajalce, ki ne morejo dobaviti zadostnih količin, in 
celo najmočnejšim proizvajalcem narekujejo, kaj proizvajati, kako določiti cene in 
komunicirati, kdaj in kako poslati blago, ter celo, kako izboljšati proizvodnjo in 
management. 

• Povečevanje vlaganj v tehnologijo; trgovci na drobno uporabljajo informacijsko 
tehnologijo za izdelavo boljših napovedi, nadzor stroškov zalog, elektronsko 
naročanje pri dobaviteljih, pošiljanje elektronske pošte med prodajalnami in celo 
za prodajo porabnikom v prodajalnah. Uvajajo blagajne z optičnimi bralniki, 
elektronska nakazila sredstev, televizijo v prodajalnah, elektronsko izmenjavo 
podatkov, radarske sisteme za spremljanje obiska v prodajalni in izboljšane 
sisteme za ravnanje z blagom. 

• Globalna navzočnost največjih trgovcev na drobno; trgovci na drobno edinstvenih 
formatov in z močnim pozicioniranjem blagovne znamke se čedalje bolj 
uveljavljajo v različnih državah. 

• Prodaja doživetja, ne samo blaga; trgovci na drobno zdaj dodajajo zabavo in 
druženje, da bi konkurirali drugim prodajalnam in spletnim trgovcem na drobno. 
Opazna je rast lokalov, ki zagotavljajo prostor za druženje ljudi, kot so kavarne, 
čajnice, bari s sokovi, knjigarne in pivnice. 

• Konkurenca med trgovino na drobno s prodajalnami in brez njih; porabniki zdaj 
prejemajo prodajne ponudbe prek neposredne pošte, katalogov, televizije, 
računalnikov in telefonov. Ti trgovci na drobno brez prodajaln jemljejo posel 
trgovcem na drobno s prodajalnami. 

 
V zadnjih dvajsetih letih se je povečalo število različnih maloprodajnih mest. Potrošniki zdaj 
lahko kupujejo isto blago v različnih vrstah prodajaln oz. maloprodajnih mest. Vsako od teh 
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maloprodajnih mest pa ponuja različna zadovoljstva oz. jih potrošniki razporejajo po 
nakupnih priložnostih (Levy, 2004, str. 42). 
     

4.1 Severna Evropa 
 
Bogastvo in velikost severnoevropskih ekonomij prispevata svoje h koncentraciji in 
segmentaciji njihovih maloprodajnih struktur. Največji trgovci na drobno še povečujejo svoj 
tržni delež z notranjo širitvijo in združevanjem, kar se odraža na višji ravni koncentracije trga. 
Največji trgovci na drobno v Evropi so iz Nemčije in ti imajo razširjene svoje maloprodajne 
aktivnosti v številnih sektorjih industrije. Skupina Rewe, ena od vodilnih na trgu, ima razvit 
celoten spekter prodajnih mest, od majhnih trgovin, diskontnih marketov, supermarketov in 
hipermarketov, imajo pa tudi veliko število specializiranih trgovin in trgovino na debelo. V 
severni Evropi je običajno manj trgovin, ki pa so večje in zaposlujejo manj ljudi, zaradi česar 
je gostota trgovin na prebivalca manjša, če jo primerjamo z drugimi deli Evrope, kjer je več 
manjših podjetij in trgovin. Raznolikost visoko razvitih oblik je pravo nasprotje južni Evropi, 
kjer prevladujejo moderni hipermarketi, supermarketi in diskontne trgovine.     
 
V državah Severne Evrope sektor maloprodaje kaže zrel odnos med dobavitelji in trgovci na 
drobno, pri čemer se ravnovesje moči nagiba v smer trgovcev na drobno. Potreba po 
podrobnejšem upravljanju zalog blaga, ki ga prodajajo pod lastno blagovno znamko, je 
omogočila britanskim maloprodajnim prehrambenim trgovcem, da so lahko razvili 
sofisticirane dobavne verige. Nova tehnologija za upravljanje zalog je očitna: nizozemski 
trgovec na drobno, Ahold, npr. uporablja novo tehnologijo za ustvarjanje močne konkurenčne 
prednosti z uporabo optičnih čitalnikov (skenerjev), da izpolni potrebe svojih kupcev, v 
zadnjem času pa uporablja tudi "samoskenirne" etikete in elektronske etikete/nalepke za na 
rob polic. Trend boljšega upravljanja zalog in kakovosti storitev gre zdaj v isto smer kot 
vzorec razvoja v Franciji in Nemčiji.     
 
Različne strukture maloprodaje v severni Evropi se odražajo tudi v različnih vrstah oblik v 
posameznih državah. V prehrambeni maloprodaji je za Nemčijo značilna moč "trdih" 
diskontnih trgovcev na drobno, t.i. "hard-discount retailers". Te samopostrežne oblike 
ohranjajo svoj položaj zato, ker se nenehno osredotočajo na stroške. S tem, ko trgujejo s 
sekundarnih lokacij z omejenim prostorom od 300 - 1000 m2, prodajajo manj kot 1000 
različnih proizvodov, ključni proizvodi pa so pijače, suhi prehrambeni izdelki in osnovna 
ohlajena in zamrznjena hrana. Ta koncept je uspešen tudi zaradi majhnega števila zaposlenih, 
omejenih storitev in funkcionalnega okolja. V francoski prehrambeni maloprodaji 
prevladujejo hipermarketi s povprečno prodajno površino okrog 5000 kvadratnih metrov, kar 
je skoraj dvakrat več kot povprečna prodajna površina njihovih britanskih tekmecev. Prodaja 
hrane v teh trgovinah predstavlja okrog 55 odstotkov skupne prodaje, na drugi strani tehtnice 
pa je prodaja oblačil, električnih proizvodov in izdelkov za gospodinjstvo. Rast 
hipermarketov je šla na račun manjših supermarketov (100 - 400 m2) in neodvisnih trgovin, 
ker si konkurirajo ne le po ponudbi, temveč tudi po dostopnosti in ceni z maržami iz 
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poslovanja v višini okrog enega odstotka. Koncept "trdih" diskontnih trgovin, ki so ga 
prenesli iz Nemčije, je oblikoval drugo območje rasti, v katerem se je prodaja sredi 90. let 
prejšnjega stoletja podvojila, število trgovin pa je do leta 1998 naraslo na 2171. Porazdelitev 
prodaje v manjših supermarketih je občutila večji vpliv "trdih" diskontov kot v Veliki 
Britaniji (Kent, Omar, 2003, str. 122).     
 
Severnoevropski trgovci na drobno so vodilni v internacionalizaciji konceptov in zamisli, saj 
najdejo priložnosti za rast tako v Evropi kot na drugih celinah. Tržni delež verige Ahold na 
nizozemskem prehrambenem trgu je 36-odstoten, Ahold trg pokriva z več kot 600 
supermarketi, trguje pa tudi prek več kot 500 trgovin v ZDA. Obenem je Ahold eden vodilnih 
portugalskih trgovcev na drobno in se je razširil tudi na Češko. Francoski Carrefour se je 
združil s skupino Promodes in zdaj prodaja na drobno tudi v južni Ameriki in Aziji, precej 
obsežno pa tudi po Evropi (Kent, Omar, 2003, str. 123).     
 
Nacionalni maloprodajni sektorji se poleg tega med seboj razlikujejo po načinu poslovanja in 
finančni strukturi. Zaradi tega imajo trgovci različne strateške cilje, dolgoročno 
dobičkonosnost in rast na eni strani, na drugi strani pa obstajajo tudi kulturne razlike v 
združitvah in prevzemih.     
 

4.2 Južna Evropa 
 
Za maloprodajo v južni Evropi je značilno prevladovanje majhnih trgovin in družinskih 
podjetij ter manjši razvoj velikih trgovcev na drobno in manjša koncentracija lastništva. 
Neodvisni trgovci na drobno so pomemben vir zaposlovanja in zagotavljanja storitev zlasti za 
podeželje in tudi vir ohranjanja trgovine na debelo. V Grčiji so strukturo sektorja maloprodaje 
zaznamovali majhni prihodki, omejene priložnosti za zaposlovanje in malo ovir za vstop v ta 
sektor, od dobaviteljev pa je bilo preprosto dobiti kredit. Odnos družbe do dela se kaže skozi 
močne družinske vezi in podjetništvo posameznikov. Tako kot drugi sektorji sta tudi na sektor 
maloprodaje vplivala zakonodaja in njene omejitve glede cen in profitnih stopenj, odpiralnih 
časov trgovin in zaposlovanje za polovični delovni čas.  
 
V 90. letih prejšnjega stoletja so se začele strukture maloprodaje hitro preoblikovati, tako da 
zdaj ne moremo več tako posploševati. Tako v Španiji kot na Portugalskem je prišlo do 
velikega razvoja hipermarketov s širitvijo francoskih trgovcev na drobno (Carrefour, 
Promodes in Auchan). To je povzročilo korenite spremembe, oblikovali so se vzorci 
koncentracije maloprodaje, podobni tistim v severni Evropi. V Italiji je bil sicer napredek 
hipermarketov počasnejši, večinoma zaradi zapletenih omejitev pri načrtovanju in gradnji 
velikih trgovin, ki so veljale že vse od leta 1971. Zaradi tega so trgovine s prodajno površino 
manj kot 100 m2 predstavljale 30 odstotkov vseh prehrambenih trgovin v Italiji, medtem ko je 
v Angliji in Franciji ta delež samo petodstoten . Co-op Italia je edini nacionalni prehrambeni 
trgovec na drobno (Kent, Omar, 2003, str. 124).    
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Zmanjšale so se tudi razlike med nacionalnimi maloprodajnimi strukturami. V Španiji so 
veleblagovnice tradicionalno predstavljale osrednjo točko španskega nakupovanja v mestih. 
Še vedno sicer imajo pomembno mesto v maloprodaji oblačil in električnih izdelkov, vendar 
pa so izgubile bitko z drugimi oblikami maloprodaje. V Španiji sta se zelo hitro razširili dve 
blagovni znamki modnih oblačil v maloprodajni trgovski verigi, Zara in Mango, kar je oblika, 
ki je bila prej premalo razvita. Za razliko od Španije pa v Italiji veleblagovnice nikoli niso 
igrale pomembne vloge v mestnem življenju, ampak se je italijansko oblikovanje uporabljalo 
v maloprodajnih trgovskih verigah modnih oblačil in celo z bolj ekskluzivnimi blagovnimi 
znamkami, med katerimi sta na vidnem mestu Benetton na eni ravni in Gucci na drugi. Tako v 
Italiji kot v Španiji obstajajo uspešne mednarodne oblike v sektorju oblačil, kjer se prednosti 
oblikovanja združujejo s prilagodljivo, visokokakovostno proizvodnjo.     
 

4.3 Vzhodna Evropa 
 
Maloprodajne strukture vzhodnoevropskih držav kažejo precej drugačno sliko v primerjavi z 
zahodno Evropo. Centralno-nadzirana gospodarstva povojnega komunističnega obdobja niso 
bila naklonjena distribuciji in tako se je npr. poljska industrijska politika osredotočila na težko 
industrijo in rudarstvo, zaradi česar je ostal maloprodajni sektor skoraj v celoti premalo razvit. 
Država v svojem načrtovanju ni zmogla dosledno uravnoteževati povpraševanja in ponudbe in 
se ni dobro zavedala, kakšne logistične zmogljivosti so potrebne za premikanje blaga po 
verigi dobave. Racioniranje, dolgi distribucijski kanali, birokratski administrativni procesi, ki 
so potekali skozi "obvezno posredovanje" trgovinskih agencij, in ponovno kroženje surovin 
so ustvarili neučinkovito industrijo. V prehrambenem sektorju je država posredovala prek 
lastništva kmetij, kmetijskih proizvodov in nabave, predelave in trgovanja na debelo in 
drobno s temi proizvodi.     
 
Od leta 1989 so vzhodnoevropske države v procesu tranzicije, v katerem je sektor 
maloprodaje igral pomembno vlogo. Sektor maloprodaje danes predstavlja glavno gonilno 
silo gospodarstva. Nekdanje socialistične države so postale bolj ali manj prepričane 
parlamentarne demokracije. V tistih, ki so se uspešneje reformirale, ni več prihajalo do 
pomanjkanja, osnovne gospodarske institucije tržnega gospodarstva so vzpostavljene in 
brezposelnost je pod nadzorom. Na splošno so te države razvile tržno gospodarstvo, v 
katerem država ne nadzoruje več tržnih cen in marž. Dejansko so bile tudi ukinjene 
subvencije za kmetijske proizvode in ni več nadzora države nad distribucijo hrane. Trgi so se 
odprli za uvoz, razvili so se novi distribucijski kanali izven državnih zadružnih povezav.    
 
Vzhodne države so privlačne za nove naložbe, ki oblikujejo nove strukture sektorja 
maloprodaje. Na Češkem se je maloprodaja razvila prek majhnih trgovin v zgodnjem obdobju 
nove postkomunistične vlade. A od takrat naprej se je začela druga faza razvoja, v kateri se je 
povečalo število velikih trgovin, kot so supermarketi, prehrambeni diskonti in trgovine tipa 
"sam svoj mojster", najhitreje pa so rasli hipermarketi.    
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5. TRENDI RAZVOJA TRGOVINE V SLOVENIJI 
 
Pri nas dejavnost trgovine opredeljuje Zakon o trgovini, ki v 1. členu pravi, da je trgovina 
definirana kot opravljanje trgovinske dejavnosti na domačem trgu in s tujino. Trgovina 
obsega nakupovanje blaga zaradi nadaljnje prodaje in opravljanje trgovskih storitev (Zakon o 
trgovini, 1993). 
 
Trgovinska dejavnost v Sloveniji spada po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v 
slovenskem gospodarstvu na tretje mesto po ustvarjeni dodani vrednosti v letu 2000. Dodana 
vrednost v celotni trgovinski dejavnosti je v obdobju od 1995 do 2000 vseskozi naraščala in v 
letu 2000 dosegla približno 1866 milijonov evrov, kar predstavlja 11,3 odstotka BDP (Kavčič, 
april 2002). 
 
Analiza podatkov o velikosti družb pokaže, da je bilo leta 2000 v trgovinski dejavnosti 92,4 
odstotka malih trgovskih družb, 5,5 odstotka srednjih in 2,1 odstotka velikih trgovskih družb. 
V trgovini na debelo je delovalo 9023 trgovskih družb, od tega jih je bilo 92,4 odstotka malih, 
5,3 odstotka srednje velikih in 1,6 odstotka velikih. Analiza podatkov kaže, da se v strukturi 
gospodarskih družb v trgovini na debelo zmanjšuje delež malih trgovskih družb, povečujeta 
pa se deleža srednje velikih in velikih trgovskih družb (Kavčič, april 2002). 
 
V zadnjem obdobju smo bili priča zmanjševanju pomena industrijskega sektorja, kjer gre za 
tako imenovan proces deindustrializacije gospodarstev. Z gospodarskim razvojem v smeri 
globalizacije in liberalizacije mednarodne menjave lahko opazimo trend povečevanja vloge 
storitvenega sektorja, kamor je uvrščena tudi trgovina. Ta trend je opazen tako v razvitih 
tržnih ekonomijah kot v deželah v tranziciji, kamor spada tudi naša država (Germ–Metlika, 
2001, str. 17). 
V vsakem ekonomskem prostoru ima trgovina na drobno drugačne možnosti za razvoj, kar je 
odvisno od več dejavnikov, ki so značilni za posamezno ekonomsko območje. Vendar lahko 
razvoju trgovine na posameznem ekonomskem področju pripišemo nekaj temeljnih 
dejavnikov razvoja notranje trgovine (Germ–Metlika, 2001, str. 22): 

• Demografske spremembe: pomemben dejavnik demografskih kazalcev so zlasti 
število prebivalcev, starostna struktura in mobilnost prebivalstva, kar opredeljuje 
dejansko in potencialno povpraševanje na trgu. Kar lahko opazimo na celotnem 
področju Evrope v današnjem času, je upadanje rojstev in staranje prebivalstva. 
Upadanje rojstev večina evropskih držav lahko nadzira predvsem s sproščanjem 
priseljevanja ljudi iz manj razvitih držav. Starejše prebivalstvo je načeloma bolj 
premožno kot mlajše, kar pomeni, da lahko večji del svojega dohodka namenijo porabi 
in ne toliko varčevanju. 

• Družbeni in kulturni dejavniki: družbeni dejavniki se vseskozi spreminjajo, kar se 
odraža v spremembi obnašanja porabnikov, njihove izobrazbe, običajev in 
življenjskega sloga. Obnašanje potrošnikov se močno razlikuje med posameznimi 
socialnimi sloji, razlogi za to pa niso le materialni, ampak sta to tudi kulturna in 
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izobrazbena raven prebivalstva. Tako v svetu kot pri nas je opazen trend povečevanja 
bogastva peščice bogatih in povečevanje števila prebivalstva, ki živi na robu 
preživetja. S tem se spreminjajo tudi družbene norme in standardi. 

• Tokovi urbanizacije: razvoj trgovine se mora tesno povezovati z načrti razvoja mesta 
in širših anglomeracij prebivalstva. Ravno trgovina je tista dejavnost, ki danes 
zmanjšuje razlike med urbanim in ruralnim okoljem, saj v manjših mestih in vaseh 
zagotavlja skoraj enako ponudbo kot v velikih mestih. V Sloveniji so se ti kazalci v 
zadnjih nekaj letih dvignili na višjo raven in se nekoliko približali ravni v bolj razvitih 
državah. Trgovinske družbe so svoje zanimanje usmerile bolj na obmestna področja in 
na pokritost širšega območja, tako da zagotavljajo večjemu področju enake pogoje pri 
nakupih. 

• Ekonomski dejavniki: ti dejavniki so ekonomska podlaga razvoja trga in z njim 
razvoja trgovine. Ekonomski dejavniki vplivajo predvsem na kupno moč končnih 
porabnikov. Naraščajoča kupna moč se odraža v večjem nakupu dobrin višjega 
cenovnega razreda in trajnih dobrin, ki so značilne za višji življenjski standard. S 
povečevanjem kupne moči se del dohodka preusmeri tudi v varčevanje, ki pa je 
bistveni generator bodočega povpraševanja. Pri nas se še vedno poznajo razlike med 
centralnim, bolj razvitim delom Slovenije, in pa obrobnimi pokrajinami, ki imajo nižjo 
kupno moč in s tem nižji standard. 

• Spremembe na področju znanstveno tehnološkega in tehničnega napredka: za trgovino 
je značilna visoka stopnja industrializacije, ki danes vse bolj uporablja dosežke 
tehnike in tehnologije. Zelo pomembno v trgovini je uvajanje sodobnih načinov, oblik 
in metod prodaje na vseh ravneh. Pri tem igra pomembno vlogo tehnična opremljenost 
trgovine. Če primerjamo trgovino v preteklosti in danes, lahko vidimo velik napredek. 
Prodajalne so se iz majhnih, tehnično neopremljenih preobrazile v tehnološko zelo 
dovršene prostore. K temu so največ pripomogle gradnje velikih trgovskih centrov in 
nakupovalnih središč, kjer je že sam koncept trgovine narekoval takšne trende. 

• Gospodarski sistemi in ukrepi politike: država mora z ukrepi gospodarske politike, 
zlasti njenega dela trgovinske politike, ustvariti stabilne pogoje gospodarjenja za vse 
gospodarske subjekte, ki nastopajo na trgu v vlogi prodajalcev ali kupcev, ter 
poskrbeti za njihovo pravno varnost. Urediti pa mora tudi pogoje delovanja zaposlenih 
v trgovinskih organizacijah, predvsem tistih, ki so zaposleni v prodajalnah, saj ravno 
na račun teh zaposlenih nekatere družbe poskušajo uveljavljati nekakšne prednosti 
pred konkurenco, predvsem glede delovnega časa prodajaln. 

 
Trgovina pri nas je v zadnjih desetih letih pokazala velik napredek, ne samo v tehnični 
opremljenosti poslovanja in posodobitvi prodajaln, temveč tudi v samem konceptu poslovanja 
posameznih prodajaln. V trgovino so začeli uvajati evropske standarde, ki so tam navzoči že 
nekaj časa, naša trgovina pa jim ni mogla prej slediti zaradi zaviralnih ukrepov v nekdanji 
Jugoslaviji. Slovenska trgovina danes še ni dosegla razvitosti evropske trgovine, kar je 
razumljivo, saj v desetih letih ne more nadoknaditi tega, kar je evropska trgovina razvijala pol 
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stoletja. Predvsem pa je nadaljnji razvoj odvisen od finančnih pogojev, saj imajo primerljiva 
evropska trgovska podjetja veliko višje kapitalske zmožnosti kot slovenska. 
 
Trgovina na drobno je eden temeljnih sektorjev vsakega gospodarstva, saj ima pomemben 
položaj v nacionalni ekonomiji, ker se prav v trgovini na drobno pojavijo prvi znaki 
sprememb v končnem povpraševanju. Vendar pomen trgovine na drobno ni samo ekonomski, 
temveč širši družbeni, politični in kulturni. Vpliv trgovine na drobno na stabilnost 
gospodarstva se kaže v njeni usposobljenosti in finančni zmožnosti, da zagotovi ustrezen 
obseg in strukturo ponudbe na dostopnih lokacijah, pravočasno in po cenah, ki so usklajene z 
dejansko vrednostjo izdelkov in storitev (Potočnik, 2000, str. 37). 
 
Razvoj trgovine v evropskih državah in ostalem razvitem svetu se odraža v stalnem 
naraščanju ravni koncentracije in različnih integriranih oblik poslovanja. Slovenija je ena 
izmed tistih držav, ki jim, sicer z zamudo, vendar učinkovito, sledi. Vse manj je neodvisnih 
trgovcev, ki delujejo na trgu sami. Tako se pojavlja trend povezovanja in sodelovanja 
trgovskih gospodarskih družb, kar je povzročilo nastajanje številnih oblik horizontalne in 
vertikalne kooperacije ter integracije med trgovci (Potočnik, Hrastelj, 1995, str. 20). 
 
Trgovina na drobno pri nas v preteklosti ni imela velike vloge, vendar se je njen pomen iz leta 
v leto vztrajno povečeval. V 50. letih prejšnjega stoletja, po vojni, je imel zaradi velike 
razdrobljenosti vso moč proizvajalec, ki je narekoval tempo prodaje. V 60. letih se stanje tudi 
ni veliko spremenilo, zato pa je prišlo do velikega preobrata v 70. letih, kjer se je začel proces 
koncentracije in hitrega povečevanja moči trgovcev na drobno. V tem času so začeli trgovci 
pritiskati na dobavitelje, kar je pomenilo ukinjanje možnosti vplivanja proizvajalcev na ceno. 
Trgovci so začeli tudi z agresivnejšim oglaševanjem in z uvajanjem lastnih trgovskih 
blagovnih znamk. Tako lahko ugotovimo, da je prišlo v 80. letih do prenosa moči od 
proizvajalcev k trgovcem na drobno. S tem je največ moči izgubil trgovec na debelo, saj so 
tako trgovci na drobno v veliki meri prevzeli tudi njihovo vlogo. V 90. letih je trgovina na 
drobno postala »kraljica«, ker obvladuje prodajne poti in je postopoma prevzela tudi nadzor 
nad instrumenti trženjskega spleta (Kadunc, 2001, str. 2). V razvitejših državah, predvsem v 
ZDA, so konkurenčni pritiski v 70. in 80. letih dvajsetega stoletja povzročili velik val 
združevanj in prevzemov trgovskih podjetij. V Evropi se je ta trend pojavil sredi 90. let (Vida, 
2001, str. 57). 
 
Sodobna trgovina danes ne opravlja samo funkcije distributerja, kot je to nekoč, v prejšnji 
državi, ampak v svojo ponudbo vključuje tudi storitve, saj lahko le tako zadovolji naraščajoče 
potrebe današnjega kupca. Tako bodo razvojne perspektive trgovskih organizacij odvisne 
samo od učinkovitega vključevanja raznovrstnih storitev v njihov prodajni sortiman 
(Potočnik, Hrastelj, 1995, str. 21). 
 
Trgovina postaja vedno bolj pomembna gospodarska dejavnost tako v Evropi kot tudi pri nas. 
Od osamosvojitve dalje je v tej panogi vseskozi naraščalo število zaposlenih, povečuje pa se 
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tudi delež trgovine v BDP. Po drugi strani vpliva trgovinska dejavnost tudi na stroške in cene 
proizvodov kot tudi na socialno in ekonomsko varnost. Slovenska trgovina je bila do leta 
1990 formalno koncentrirana v okviru nekaj velikih sistemov (Mercator, Emona, ABC 
Pomurka, Nama), vendar so v procesu privatizacije vsi veliki sistemi razen Mercatorja 
razpadli na manjše trgovske organizacije, ki delujejo pretežno na regionalni ali celo lokalni 
ravni. V letih od 1991 do 1994 je nastala v Sloveniji nova velikostna struktura trgovine, v 
kateri prevladujejo mala podjetja in samostojne trgovske obratovalnice, tako da danes 
obratuje skupaj okoli 95 odstotkov takšnih podjetij (Potočnik, Hrastelj, 1995, str. 60). 
 
V obdobju pred letom 1991, to je v obdobju socializma, je bilo značilno, da je cene, in s tem 
tudi zaslužke trgovcev, na takšen ali drugačen način nadzirala država. Trgovska dejavnost je 
bila ena izmed panog, ki ni bila privilegirana, lahko bi rekli, da je bila celo destimulirana, saj 
je imela le funkcijo distributerja. Trgovina je bila tako nosilec osnovne preskrbe, kar je tudi 
pomenilo, da so morali trgovci postaviti svoje prodajalne tudi na takšna področja, ki niso bila 
rentabilna. Razvoj trgovine je bil tako načrtno zaviran, saj so bile naložbe v to dejavnost 
obdavčene, trgovske marže pa vrsto let zamrznjene (Germ–Metlika, 2001, str. 22). 
 
Ravno zaradi teh zaviralnih ukrepov takratne oblasti je po osamosvojitvi Slovenije prišlo do 
velikega porasta trgovskih družb. V nobeni panogi se niso vrata tako na široko odprla kot prav 
v trgovski dejavnosti. Prvi in največji porast se je pojavil v obdobju 1991–1993, kar je bila 
predvsem posledica družbene ureditve, ki je povzročila nastanek številnih majhnih in srednje 
velikih trgovskih podjetij. Drugi večji porast števila trgovskih družb je nastopil leta 1996, kar 
je bila predvsem posledica spremembe obdelave podatkov Statističnega urada RS, ki danes 
temelji na uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Posledica prehoda iz EKD 
(Enotne klasifikacije dejavnosti) na SKD je bila, da se je število družb v trgovini leta 1996 
skoraj podvojilo glede na leto 1995. V letu 1999 pa smo v Sloveniji zabeležili ponoven upad 
števila trgovskih družb, saj je ravno ta dejavnost tista, ki je prva začela slediti svetovnim 
trendom globalizacije mednarodnega delovanja in globalnega gospodarstva (Germ–Metlika, 
2001, str. 22). 
 
Po številu družb, ki so oddale zaključni račun, je trgovina vodilna med vsemi dejavnostmi v 
gospodarstvu, saj je delež števila trgovskih družb v vseh teh letih okoli 40 odstotkov, še 
najnižje je bilo leta 2000, ko je bilo število družb, ki so oddale zaključni račun 13.750, kar je 
predstavljalo v gospodarstvu Slovenije 36,5 odstotka vseh družb. Za primerjavo lahko 
povemo podatek, da je bilo v drugouvrščeni dejavnosti glede na število družb, ki so oddale 
zaključne račune, to je predelovalnih dejavnostih, 16,6 odstotka vseh podjetij (Kovač, 2001, 
str. 45). 
 
Pri postavki trgovskih družb smo se tako zelo približali evropskemu povprečju, ki znaša 28 
odstotkov vseh podjetij v EU, predelovalne dejavnosti pa premorejo 10,9 odstotka vseh 
podjetij (Business in Europe, str. 12). Vendar imajo po podatkih Eurostata države članice 
Evropske unije, ki imajo bolj razdrobljen trgovski sektor, ta delež še višji. Tako ima na primer 
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Portugalska 42 odstotkov trgovskih družb v celotnem gospodarstvu, Belgija 36 odstotkov in 
Luksemburg 35 odstotkov. Višji delež je tesno povezan z drugim dejavnikom, in sicer kakšno 
vlogo, in s tem delež v državi, ima storitveni sektor. V Luksemburgu, ki je majhna država, 
zaseda storitveni sektor 87 odstotkov podjetij države (Distributive Trades in Europe, 2001 str. 
19). V Sloveniji ta sektor zajema okoli 75 odstotkov družb (Germ–Mertlika, 2001, str. 26). 
 
Dejavniki, ki so najbolj vplivali na razvoj velikih trgovskih organizacij, so predvsem naslednji 
(Potočnik, Hrastelj, 1995, str. 22): 

• Ekonomija obsega, ki temelji na specializaciji poslovnih funkcij in centralizaciji 
sprejemanja odločitev, kar posledično zniža vse stroške na enoto prodaje, zlasti plač, 
saj se zmanjša zaposlenost. 

• Nabavna moč, ki temelji na večjih naročilih, zaradi katerih dosega trgovsko podjetje 
ugodnejše nabavne pogoje. Pri nas imajo ugodnejši nabavni pogoji veliko težo, saj 
imamo samo nekaj velikih podjetij, ki lahko kupujejo v velikih količinah in tako 
izkoriščajo ugodnejše pogoje nabave. 

• Pri izbiri novih prodajnih lokacij imajo veliki sistemi prednost, saj so kapitalsko 
močnejši, tako da lahko najamejo ali kupijo boljše lokacije za svoje prodajne objekte. 
Tako nameravajo slovenska podjetja pred vstopom tujih trgovskih podjetij v Slovenijo 
zasesti najbolj ugodne lokacije in si tako zagotoviti zadosten tržni delež. 

• Temeljna strategija rasti uspešnih mnogofilialnih trgovskih organizacij je razvijanje 
najrazličnejših aktivnosti na področju trženja, urejanja prodajnih objektov, 
strokovnega usposabljanja prodajnega kadra ter nudenja raznih storitev kupcem. 

 
S tem, ko podjetja v Evropi sledijo sodobnim socialnim in demografskim spremembam, 
morajo najti tudi ravnotežje med lokacijami, ki danes niso usmerjena samo na predmestna 
področja, ampak se vrača trend odpiranja velikih trgovskih centrov v mestnih središčih 
(Distributive Trades in Europe, 2001 str. 13). Ravno zaradi odpiranja velikih nakupovalnih 
centrov izgubljajo pri tem manjši trgovci, ki težko sledijo velikim trgovskim verigam. To je 
tudi razlog, da smo v Sloveniji od leta 1999 priča zmanjševanju števila prodajaln. 
 
V današnjem času si podjetja, ki težijo k uspešnejšemu poslovanju, prizadevajo doseči rast in 
učinkovitost z nenehnim prestrukturiranjem dejavnosti. To dosegajo z različnimi načini. Eden 
najpomembnejših pri rasti in notranjem preoblikovanju podjetja pa je zagotovo strategija 
združevanja ali priključitev. 
 
V Sloveniji ti procesi združevanja sledijo prvi formalni fazi lastninskega preoblikovanja. 
Trgovska podjetja so se v preteklosti med seboj že večkrat povezala in tudi razdružila, toda 
danes so te povezave posledica tržnih razlogov. Z integracijami nastajajo velika podjetja, ki s 
širitvijo poslovnih funkcij združujejo tudi velik del trgovskih aktivnosti. Zato poskušajo 
izključiti tradicionalne trgovce na debelo in se neposredno poslovno povezati z velikimi 
drobno - prodajnimi sistemi. 
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Po končanem lastninjenju trgovskih podjetij smo bili v Sloveniji priča intenzivnemu 
spreminjanju tržne strukture. Že pred leti napovedan trend je odziv na majhnost, ki je postala 
breme in od poprej razdrobljenih podjetij zahteva iskanje zavezništva. S prevzemi majhnih 
podjetij večji sistemi postajajo še večji, majhni pa se lahko odločijo med interesnim 
povezovanjem v nabavne verige ali pa se pustijo kapitalsko popolnoma utopiti močnejšim od 
sebe. Podjetja se zavedajo, da sta združevanje in kapitalsko povezovanje ekonomska nuja, ki 
je potrebna za doseganje mednarodne konkurenčnosti. Združujejo se podjetja, ki se srečujejo s 
tujo konkurenco ali pa se za njih zanimajo tuje multinacionalke. Odločajo se tudi za strateške 
partnerje. Ob odprtosti slovenskega prostora se bo njihovo število še povečevalo, saj se bodo 
morali dokazati tudi na tujih trgih. 
 
 
 
6. POVEZOVANJE PODJETIJ 
 

6.1. Stanje slovenske trgovine po razpadu Jugoslavije 
 
Slovenska trgovina je bila močno navzoča na jugoslovanskem trgu – delež prodaje na 
slovenskem trgu ni znašal več kot 30 odstotkov, iz česar je razvidno, kako je bil jugoslovanski 
trg pomemben za slovenske trgovce. 
 
Trgovina je bilo razdeljena na dva dela, in sicer: maloprodajni del, ki je trg obvladoval prek 
lokalnih podjetij, in veleprodajni del, ki je globalno obdeloval celoten jugoslovanski trg. 
Lokalna podjetja so bila odvisna od slovenskih veleprodajnih podjetij kot tudi od ostalih 
veleprodajnih podjetij na jugoslovanskem trgu. Direktne povezave med proizvodnjo in 
maloprodajno trgovino ni bilo. Uvažalo se je samo prek specializiranih podjetij, ki so morala 
imeti zunanjetrgovinsko registracijo. Iz tega je razvidno, da je bila slovenska trgovina zelo 
odvisna od celotnega jugoslovanskega trga. 
 
Leta 1992, z razpadom Jugoslavije, je najhujši udarec zadel velika veleprodajna podjetja, ki 
so z velikimi skladiščnimi, poslovnimi, kadrovskimi in drugimi zmogljivostmi naenkrat ostala 
brez 70 odstotkov trga. Večina teh podjetij je v naslednjih letih propadla, če se ni pravočasno 
reorganizirala in prilagodila majhnemu slovenskemu trgu. Začela so nastajati manjša podjetja, 
ki so opravljala tako funkcijo veleprodaje kot maloprodaje in so poskušala zapolniti praznino 
po razpadu jugoslovanskega trga. Tako je trgovina postala v 90. letih zelo razdrobljena in na 
trgu je bilo veliko malih podjetij, ki so opravljala vse funkcije, od veleprodaje in maloprodaje.  
 
Stanje zunanje trgovine se je liberaliziralo, vendar je bilo zaupanje tujcev zaradi stanja v 
nekdanji Jugoslaviji zelo majhno, zato so bila tudi na tem področju uspešnejša mala podjetja s 
svojo prilagodljivostjo. 
V tistem času ni bilo nobenega velikega podjetja, ki bi na posameznem področju v trgovini 
nosilo pomembno funkcijo oz. prevladovalo na trgu. 
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Velik udarec slovenski trgovini je povzročila tudi denacionalizacija, ker je bilo potrebno 
veliko prodajnih prostorov vrniti prvotnim lastnikom, z njihovim najemom pa so se povečali 
stroški poslovanja. 
 
Podržavljanje zasebnega premoženja po drugi svetovni vojni je imelo v Republiki Sloveniji 
različne oblike, a jasne namene: uničenje meščanskega sloja in zasebne iniciative ter 
razlastitev vseh večjih lastnikov in Rimsko katoliške cerkve kot uvod v popolno odpravo 
zasebne lastnine (www.zlrp-zdruzenje.si). 
 
Za doseganje teh ciljev je bila dovoljena vsakršna svojevoljnost oblasti, podprta s politično 
državno upravo in prav takšnim sodstvom. 
 
Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je omogočila sprejem Zakona o denacionalizaciji, ki naj bi 
vsaj delno poravnal povojne krivice nad zasebno lastnino. 
 
Zakon o denacionalizaciji ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s 
predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, 
navedenimi v tem zakonu. 
Denacionalizacija po tem zakonu je vrnitev podržavljenega premoženja v naravi. Če vrnitev 
premoženja v naravi ni možna, denacionalizacija obsega plačilo odškodnine v obliki 
nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju (odškodnina). Pogoje in način 
denacionalizacije določa zakon (Zakon o denacionalizaciji, november 1991). 
 
Premoženje se vrne z vrnitvijo v last in posest, z vrnitvijo lastninske pravice ali z vrnitvijo 
lastninskega deleža. Če premoženja ni bilo mogoče vrniti v celoti, se premoženje lahko vrne 
tudi deloma, za razliko v vrednosti pa plača odškodnina (Zakon o denacionalizaciji, november 
1991). 
 
Izvajanje zakona je v določenih primerih dolgotrajno in zavira vračanje premoženja v naravi. 
Sklenilo bi se hitreje, če bi se vlada odločila za zakon, ki bi vračal premoženje v obliki 
denarja ali državnih obveznicah, kakor so se odločili v nekaterih državah. 
 
Vsekakor je potrebno razlikovati med privatizacijo v razvitih tržnih državah in lastninjenjem 
v postsocialističnih državah, saj prva izboljšuje konkurenčne sposobnosti gospodarstva 
predvsem na makro nivoju, in sicer s prodajo javnega sektorja zasebnim fizičnim ali pravnim 
osebam. Drugače pa je z večino vzhodnoevropskih držav, kjer se soočajo s transformacijo 
družbenih oz. državnih podjetij, kar ima dolgoročne posledice pri določanju lastniške 
strukture v podjetjih ter nadzornih pravic, ki so s tem povezane. 
 
Poleg vseh tipičnih težav postsocialistične države se je Slovenija soočila še z osamosvojitvijo 
in oblikovanjem nove države, kar je botrovalo relativno poznemu začetku procesa 
lastninskega preoblikovanja. Ta zapoznelost je negativno vplivala na potencialno gospodarsko 
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rast v podjetjih, ki so za to imela možnosti, hkrati pa je povečala nagnjenost celotnega 
gospodarstva k dezinvestiranju. V trgovinski dejavnosti je prišlo v tem obdobju do razpada 
velikih sistemov, nastanka množice majhnih zasebnih trgovin in vstopa tuje konkurence. 
Potrošniki so se soočili s konkurenčnimi tujimi ponudniki in to je prisililo tudi domače 
trgovce v bolj učinkovito poslovanje. 
 
Značilnosti slovenskega koncepta lastninjenja so decentraliziranost, množičnost, 
avtonomnost, pospešenost, nadzorovanost in transparentnost. Koncept združuje mešanico 
načel razdelitvene in odplačne privatizacije, vsebuje pa še številne regulacijske mehanizme, ki 
podjetjem omogočajo svobodno izbiro različnih privatizacijskih modelov in številnih vmesnih 
finančnih institucij (investicijskih skladov). Med prednosti razdelitvenega privatizacijskega 
modela se v prvi vrsti navajata dokajšnja enostavnost postopkov in hitrost privatizacije, ker 
nosita značilnosti enakih začetnih pogojev za vse državljane, hkrati pa državi omogočata, da 
se v kratkem času umakne iz podjetij. Slabostim pri razdelitveni privatizaciji pripisujemo 
pomanjkanje motivacije in premajhen vpliv razpršenih lastnikov, da bi vzpodbudili 
prestrukturiranje, saj je formalna razdelitev delnic le prvi korak, do prave privatizacije, ki 
poveča učinkovitost v podjetjih, pa pride šele s konsolidacijo lastništva na sekundarnem trgu 
(Rop, 1994, str.8). 
 
Poslovne in razvojne odločitve v podjetjih ter nujne prilagoditve na izgubo trgov so bile 
zanemarjene zaradi velikih priprav v procesu pričakovanja privatizacije. Stari mehanizmi 
nadzora nad poslovodstvi in zaposlenimi so bili diskreditirani in niso delovali več, novi 
mehanizmi na osnovi privatnega lastništva pa še niso bili vzpostavljeni. Država v vmesnem 
obdobju ne glede na vse večje pritiske javnosti ni mogla zapolniti tega praznega prostora. 
Zaradi nejasnosti pravil je prišlo do okoliščin, ki so poslovodstvom, sindikatom, lokalni in 
državni politiki nudili možnosti za posamezne zlorabe. Prišlo je do vsesplošnega nezaupanja v 
prehodno obdobje, ki je bilo posledica slabo nadzorovanega začetka privatizacije in zamude 
pri sprejemanju privatizacijske zakonodaje. 
 
Tranzicija iz družbene v kombinacijo državne in zasebne lastnine je po dolgih razpravah v 
decembru 1992 s sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) prevzela 
obliko kompromisa med različicami odplačne in razdelitvene privatizacije. Temeljne 
značilnosti izbranega modela so: 

• privatizacija brez predhodnega podržavljanja podjetij, 

• avtonomno odločanje zaposlenih o načinih lastninskega preoblikovanja in relativno 
omejena nadzorna vloga države do konca leta 1995, 

• privatizacija možna šele potem, ko se opravi denacionalizacija in revizija že 
opravljenih privatizacij, 

• iskanje ravnotežja med notranjimi lastniki in zunanjimi institucionalnimi lastniki, 

• razdelitev dela premoženja državljanom prek lastninskih certifikatov, 

• uvedba privatizacijskih skladov za zbiranje lastninskih certifikatov in njihovo 
zamenjavo za delnice iz lastninskega preoblikovanja, 
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• velike ugodnosti za zaposlene pri odplačni privatizaciji: predkupna pravica, posebno 
oblikovana cena, popusti in ugodno kreditiranje nakupa. 

 
Načini lastninskega preoblikovanja: 
ZLPP pozna sedem načinov lastninjenja družbenih podjetij: 

1. prenos navadnih delnic na sklade 
2. interna razdelitev delnic, 
3. notranji odkup delnic 
4. prodaja delnic podjetja 
5. prodaja vseh sredstev podjetja 
6. oblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala 
7. prenos delnic na Sklad RS za razvoj (danes DSU). 

 
Zakon je podjetjem nudil možnost, da sama izberejo način ali kombinacijo načinov 
preoblikovanja. Toda že od začetka je bilo pričakovati, da se bodo podjetja v večini primerov 
odločala za kombinacijo notranjega odkupa in interne razdelitve, kar dokazujejo tudi podatki 
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, ki pravijo, da se je za omenjeno privatizacijsko 
metodo odločilo več kot 90 odstotkov slovenskih podjetij (Kovač, 1993, str. 32). 
 
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z 
družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki. Zakon določa pravni okvir za razdelitev 
deleža v bivših družbenih podjetjih in opredeljuje prodajo podjetja. Podjetje z družbenim 
kapitalom na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance izda delnice in jih proda na podlagi 
vrednosti, določene pri vsakem načinu preoblikovanja posebej. Program lastninskega 
preoblikovanja sprejme organ upravljanja, odobriti pa ga mora Agencija Republike Slovenije 
za prestrukturiranje in privatizacijo. 
 
Zakon vsebuje določbe o interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic. Na podlagi teh določb 
lahko delavci podjetja, vodstvo in drugi z zakonom določeni upravičenci pridejo do deleža v 
podjetju in glasovalnih pravic. Ta možnost je podobna sistemu odkupa delnic s strani 
managementa (management buyout), kot ga poznajo v tujini. Zakon pred začetkom 
preoblikovanja določa finančni, računovodski in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in 
pravilnosti poslovanja za vsa tista podjetja, ki so se v času od 1.1.1990 do uveljavitve zakona 
kakorkoli statusno preoblikovala, reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni kapital ali 
ustanavljala in vlagala v druga podjetja, če obstaja utemeljen sum, da je pri tem prišlo do 
oškodovanja družbene lastnine. 
 
Podjetje Tekstil se je lastninsko preoblikovalo s prenosom navadnih delnic na sklade, interno 
razdelitvijo in z notranjim odkupom delnic. Program delavskega odkupa delnic je nesporno 
najbolj razširjena svobodna oblika lastninjenja, za katero so se odločala slovenska podjetja. 
Prenos lastnine na sklade in interna razdelitev delnic je povezana s sistemom privatizacije in 
zato bolj ali manj obvezna oblika lastninjenja, notranji odkup pa je rezultat svobodne 
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poslovne odločitve. Z notranjim odkupom delnic postanejo lastniki dela podjetja zaposleni, 
bivši zaposleni in upokojeni delavci podjetja, ter vsi zaposleni v kapitalskih družbah v RS, ki 
so lastninsko povezana. 
 
Upravičenci kupijo delnice s 50-odstotnim popustom in z možnostjo obročnega odplačevanja, 
prav tako pa lahko zaposleni uveljavijo pri odkupih tudi svoje presežne lastniške certifikate. 
Podjetje mora najprej opraviti prenos na sklade (40 odstotkov) in interno razdelitev delnic za 
20 odstotkov družbenega kapitala, poleg tega pa so možne tudi druge kombinacije načinov 
lastninjenja. Podjetje lahko v notranji odkup delnic vključi največ 40 odstotkov vrednosti 
družbenega kapitala po otvoritveni bilanci, saj mora pred tem 40 odstotkov nameniti skladom 
in 20 odstotkov interni razdelitvi. 
 
Notranji odkup je najprimernejša metoda lastninjenja zaradi popustov in obročnega 
odplačevanja. Podjetje mora odkupiti predvideno vrednost podjetja v petih letih, pri čemer 
mora takoj na začetku odkupiti najmanj 20 odstotkov delnic celotnega družbenega kapitala, ki 
je po tej metodi namenjen za notranji odkup. 
 
Največja prednost notranjega odkupa so različne ugodnosti, s katerimi zaposleni postanejo 
notranji aktivni lastniki podjetja. Največja slabost pa je prevladujoča notranja lastnina, visoko 
tveganje zaposlenih in finančne obremenitve pri odkupu podjetja (likvidnostno izčrpavanje in 
omejevanje razvoja) (Kovač, 1993). 

 

6.2. Razmere na slovenskem trgu 
 
Največji problem slovenske trgovine je bila njena razdrobljenost. Do leta 1990 je bila 
slovenska trgovina na drobno vsaj formalno koncentrirana v okviru nekaj velikih sistemov 
(Mercator, Emona, ABC Pomurka), v procesu privatizacije pa so vsi veliki sistemi razen 
Mercatorja razpadli na manjše trgovske organizacije pretežno regionalnega ali celo lokalnega 
pomena. 
 
Z analizo slovenske trgovine so ugotovili, da je bil proces drobljenja najmočnejši v živilski 
stroki, nekoliko manj pa v ostalih podskupinah trgovine. Mnoga podjetja so zaradi 
nedorečenosti trgovinske politike glede tržnega reda in šibkega nadzora države izigravala 
predpise (neplačevanje davkov, odpiralni čas), kar kaže na nizko stopnjo konkurenčne 
kulture. Povečana konkurenca in striktna uveljavitev tržnega reda, skupaj z ukrepi trgovinske 
politike, bosta ustvarila za male in srednje trgovce neugodno ekonomsko situacijo zaradi dveh 
temeljnih dejavnikov (Potočnik, Hrastelj, 1995), to sta: 

• vedno ostrejša cenovna konkurenca velikih domačih in tujih trgovskih korporacij, 

• premajhen obseg poslovanja, ki pri tendenčnem zmanjševanju marž ne bo zagotavljal 
pokritja naraščajočih stroškov. 
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Zato so male in srednje trgovske organizacije prisiljene, da se povežejo v večje organizacijske 
sisteme. Na ta način bodo izkoristile ekonomijo obsega z racionalizacij nekaterih poslovnih 
funkcij (predvsem nabave, logistike, pospeševanje prodaje, financ). Na te trgovinske 
organizacije pa vplivajo predvsem naslednje spremembe (Kovač, 1999): 

• skupni evropski trg in priključitev EU, ki povzroča večjo globalizacijo poslovanja in 
izenačuje reference potrošnikov, 

• velike evropske verige razvijajo strategijo penetracije na lokalnem slovenskem trgu 
(Interspar, Leclerc), 

• povečanje domače in tuje konkurence, 

• razvojni trendi v sodobni organizaciji in načinu poslovanja trgovine na debelo in na 
drobno. 

 
Na ta način bo nastala v Sloveniji normalna struktura trgovinske mreže, ki jo bodo sestavljale 
le dve do tri vseslovenske trgovske družbe. Oblikovalo se bo 50 do 60 srednje velikih 
trgovskih podjetij na tradicionalnih gravitacijskih tržnih območjih. Na te nosilne  trgovske 
organizacije se bo morala navezati večina malih trgovcev z eno ali nekaj prodajalnami. To bo 
sprožilo dodatno poslovno povezovanje in postopno kapitalsko povezovanje majhnih 
trgovskih podjetij. Na moči bodo pridobivale tudi lokalne integracije srednje velikih podjetij. 
Za organizacijsko in lastniško strukturo slovenske trgovine na drobno bi najbolj ustrezale 
naslednje oblike povezovanja: prostovoljna »trgovinska veriga« (iz številnih majhnih 
samostojnih trgovinskih organizacij), gospodarsko interesna združenja (povprečno pet do šest 
trgovskih organizacij, ki ostanejo samostojne v pravnem in ekonomskem pogledu), franšizni 
sistemi in združevanja med podjetji. Za trgovino na debelo pa bi bile najbolj primerne: 
prostovoljna povezava trgovskih podjetij (nabavne centrale, skupna skladišča), horizontalna 
integracija (povezovanje grosistov s sorodnimi programi) in vertikalne integracije 
(proizvodnje - grosisti - detajlisti) (Potočnik, Hrastelj, 1995). 
 
Slovensko trgovino čakajo pomembni integracijski procesi. Pri tem so za slovenski prostor 
najpomembnejše združitve velikih slovenskih trgovinskih podjetij, ki so sposobne oblikovati 
slovensko globalno (večregijsko) trgovinsko dejavnost. Temeljni razlogi takšnega 
povezovanja so odpor pred tujo konkurenco, skupen nastop do nabavnih poti in obvladovanja 
poslovne logistike, racionalizacije stroškov poslovanja in povečanje tržnih možnosti pri 
prodajnih storitvah in dodani vrednosti. Prav tako pa je pomembna tudi povezanost s 
slovensko živilsko industrijo, ki lahko omogoči lažjo skupno zaščito pred evropsko 
konkurenco (Potočnik, Hrastelj, 1995). 
 
V danem trenutku se mora management podjetja odločiti, kakšno strategijo bo izbral za 
prihodnost svojega podjetja. Tukaj obstaja večna dilema med rastjo in razvojem, pri čemer 
ima podjetje načeloma tri možne izbire (Kovač, 1999): 

• poslovno konsolidacijo (strategija ustalitve, racionalizacije poslovanja in minimalne 
rasti), 

• poslovno rast (strategija razvoja na temelju interne in eksterne rasti), 
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• poslovno krčenje (strategija dezinvestiranja in zmanjševanja poslovne dejavnosti). 
 
Pri interni rasti skuša podjetje izkoristiti svoje poslovne zmožnosti na področju reorganizacije, 
kakovosti upravljanja in vodenja, reinžiniringa temeljnih sestavin in poslovnih funkcij 
podjetja, diverzifikacije in širitve poslovnega programa in podobno. Eksterna rast pa je 
povezana s splošnimi pogoji gospodarjenja, z zunanjimi tržnimi priložnostmi, konkurenčnimi 
povezavami in drugimi oblikami širitve podjetij s pomočjo združevanja. Če se management 
odloči za združitev ali prevzem, izbere torej strategijo zunanje rasti podjetja. 
 
Zakonitosti razvoja trgovine razvitega sveta se odražajo v stalnem naraščanju ravni 
koncentracije in različnih integriranih oblik trgovanja. Vse manj je neodvisnih trgovcev, ki 
delujejo »solistično« na trgu. Ostri pogoji konkurence jih silijo v povezovanje in sodelovanje 
in zato nastajajo številne oblike horizontalne in vertikalne kooperacije ter integracije med 
trgovci. To je ena od osnovnih zakonitosti razvoja in funkcioniranja trgovine razvitega sveta. 
Za razumevanje intenzivnih sprememb poslovanja trgovine so pomembne naslednje tendence 
razvitega tržnega gospodarstva (Potočnik, Hrastelj, 1995): 

• vse večja stopnja povezanosti prodaje izdelkov in storitev, 

• vse večja stopnja integriranja vseh strok trgovske dejavnosti, 

• stalno naraščanje t.i. večstopenjskih trgovskih organizacij, ki trgujejo hkrati na debelo 
in na drobno doma in v tujini, 

• celovito upoštevanje najnovejših tehnoloških rešitev za učinkovitejše organiziranje in 
izvajanje prodaje, 

• intenziven razvoj marketinških aktivnosti, ki zajemajo vse poslovne funkcije trgovskih 
organizacij. 

 
Žal se trgovskim organizacijam pri sledenju tendenc razvitega tržnega gospodarstva 
povečujejo tudi prodajni stroški. Zato morajo trgovske organizacije stalno povečevati obseg 
poslovanja (ekonomija obsega), na drugi strani pa centralizirajo organizacijo in koncentrirajo 
kapitalsko (lastniško) strukturo. Globalizacija trgov povečuje liberalizacijo blagovnih  tokov, 
standardizira izdelke in uniformira potrošne navade.  
 
To omogoča večjo centralizacijo distribucijskih poti in koncentracijo trgovskega kapitala v 
mednarodnih trgovinskih družbah, ki naenkrat postanejo neposredni tekmeci domačih 
organizacij. 
 
Procesi integracije in koncentracije v proizvodnji in menjavi so pripeljali do konfliktnih 
odnosov med proizvajalci in trgovci na debelo. Z integracijami so nastala velika proizvodna 
podjetja, ki so s širitvijo poslovnih funkcij združila tudi velik del trgovskih aktivnosti. Zato 
tudi poskušajo izključiti tradicionalne trgovce na debelo in se neposredno poslovno povezati z 
velikimi drobnoprodajnimi sistemi. Dogaja se tudi, da večje trgovske družbe, ki so 
organizirane v obliki koncerna, združujejo specializirane grosistične enote za oskrbo svojih 



 

28 

drobnoprodajnih enot in nepovezanih manjših trgovin na drobno, da bi imele močnejši 
pogajalski položaj nasproti proizvajalcem (Hrastelj, Potočnik, 1995). 
 

6.3. Prihod tujih trgovskih sistemov na slovenski trg 
 
6.3.1. SPAR 
 
Svetovna veriga Spar je v začetku 90. let začela prodirati na trge vzhodnoevropskih držav. 
Prvo trgovino z logotipom Spar (jelka) nad vrati so odprli leta 1991 na Ulici bratov Babnik v 
Ljubljani, v letu dni pa sta si ji pridružila še dva supermarketa, prav tako v Ljubljani. Prvi 
megamarket Interspar pa so odprli avgusta 1993 v ljubljanskem BTC. 
 
Sledila sta megamarketa Interspar v Celju (1995) in na Viču v Ljubljani (1997). Leta 1997 so 
odprli tudi prvi hipermarket Spar v Velenju. 
 
Za prelomno štejejo leto 2000, ko so odprli največji megamarket Interspar v nakupovalnem 
središču Europark v Mariboru. Istega leta so v središču Ljubljane v galeriji Kapitelj odprli 
tudi moderen supermarket Spar. 
 
Leto 2002 je zaznamovalo odprtje največjega nakupovalnega centra Citypark v Sloveniji, v 
sklopu katerega so odprli največji megamarket Interspar v vsej svetovni verigi trgovin Spar. 
Citypark ima po nedavni širitvi 87 trgovin, razprostira pa se na kar 42.500 m2. Ob 
nakupovalnem centru so ob širitvi centra zgradili tudi garažno hišo, s katero so število 
parkirnih mest ob centru povečali na 1775. 
 
Spar Slovenija ima danes – z zadnjim odprtjem v decembru 2004 (supermarket Spar v 
Lenartu) vred – že 37 trgovin Spar in sedem megamarketov Interspar. Podjetje Spar Slovenija 
se z več kot 2500 zaposlenimi uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. 
 
Podjetje Spar Slovenija je v vodenju poslovne politike popolnoma samostojno, seveda pa 
upošteva strategijo, dogovorjeno v mednarodni korporaciji. V vsem času obstoja je za 
podjetje značilna cenovna politika, ki temelji na nizkih cenah kakovostnega blaga, hitrem 
pretoku blaga in majhnem deležu marže v končni ceni izdelkov. S takim načinom poslovanja 
dosega visoko konkurenčnost ponudbe. 
 
Glede na velikost in širino ponudbe ločijo tri vrste trgovin: 

• supermarket Spar (do 1000 m2 prodajnih površin), 

• hipermarket Spar (nad 1000 m2 prodajnih površin), 

• megamarket Interspar (nad 4000 m2 prodajnih površin). 
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Od trenutno skupno 43 Sparovih trgovin v Sloveniji je 17 supermarketov Spar, 20 
hipermarketov Spar in 7 megamarketov Interspar. Ker se v podjetju Spar Slovenija želijo 
približati potrošniku, vseskozi iščejo nove priložnosti za širitev prodajaln. 
Cilji teh trgovin so isti: 

• širok kakovosten izbor izdelkov, 

• stalna akcijska ponudba, 

• stalna ponudba velikega števila izdelkov s trajno nizkimi cenami, ki so označeni z 
oznako »vsak dan nizka cena«, 

• širok in kakovosten izbor izdelkov lastne trgovine znamke Spar. 
 
Maja 2004 so na slovenski trgovski trg prinesle spremembe prve novo odprte diskontne 
prodajalne, ki jih bo v prihodnje še več. V Spar Sloveniji se nanje strateško pripravljajo. Tako 
so že letos uvedli diskontom konkurenčno Prvo ceno, v prihodnje pa želijo prednost dosegati 
predvsem s čim boljšim razmerjem med visoko kakovostjo in nizko ceno, kar jim omogoča 
razvoj lastne trgovinske znamke Spar. V ponudbi blaga pa bodo še večjo pozornost namenili 
kakovosti in svežemu programu. 
 
Tudi prihodnje leto nameravajo v Spar Sloveniji širiti trgovinsko mrežo in odpreti deset novih 
trgovin (www.spar.si).  
 

6.3.2. E.LECLERC 
 
Nakupovalni center francoske multinacionalke E.Leclerc je odprl vrata 7. junija 2000. 
Šeststoti Leclerc nakupovalni center v Evropi se razširja na 8300 m2 in ponuja 80.000 
različnih produktov, polovico slovenskih. V centru je 13 specializiranih prodajaln in zaposluje 
300 delavcev. 
 
E.Leclerc se je odločil priti v Slovenijo in ponuditi slovenskim potrošnikom proizvode po 
najnižjih cenah. Ponudba obsega sveže prehrambene izdelke, elektronske proizvode in tekstil. 
 
Pričakovan obisk centra je 10.000 nakupov dnevno in letni promet v višini 71 milijonov 
evrov. Njihov cilj ni doseči največji tržni delež na slovenskem prostoru, ampak ponuditi 
potrošnikom različne proizvode po najnižjih cenah. Pričakovani tržni delež je tri do pet 
odstotkov. 
 
E.Leclerc je leta 1949 ustanovil Eduard Leclerc in je navzoč na trgih Francije, Španije, 
Portugalske in Poljske. Trgovinski center v Ljubljani je 20. nakupovalni center izven Francije 
in tretji največji. Spada med najbolje opremljene centre v trgovski mreži E.Leclerc. 
 
Prvotni cilji E.Leclerca so bili zelo visoki, saj so nameravali odpreti približno deset 
nakupovalnih centrov v vseh večjih slovenskih mestih, kar bi lahko povečalo njihov tržni 
delež na 15 odstotkov (www.gzs.si). 
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6.4. Povezave slovenskih trgovskih podjetij 
 

6.4.1. Neformalne povezave slovenskih trgovskih podjetij 
 
Trgovska podjetja so se v minulih desetletjih že večkrat med sabo povezala in tudi razdružila, 
toda poznavalci priznavajo, da noben od preteklih povezovalnih procesov ni bil tako resen, 
kot je sedanji. Vzrok so današnje spremenjene razmere, kajti v preteklosti so se trgovci med 
sabo povezovali zaradi želje politikov, danes pa združitvam botrujejo tržni razlogi (Pavlovčič, 
1998). 
 
Povezave v današnjem času so posledica tržnega gospodarstva in konkurence. Majhnost je 
postala breme in od razdrobljenih podjetij zahteva iskanje zavezništva. S prevzemi majhnih 
podjetij veliki sistemi postajajo še večji, srednje velike družbe se združujejo na regionalni 
ravni, majhni pa se lahko odločijo med interesnim povezovanjem v nabavne verige ali pa se 
pustijo kapitalsko popolnoma prevzeti močnejšim od sebe. 
 
Po mnenju Potočnika bodo najmanjši preživeli, koncentracija kapitala v trgovini jih ne bo 
neposredno prizadela, le njihova vloga se bo malce spremenila. Gre za družinska podjetja, 
takoimenovane sosedske prodajalne, ki so namenjene tistim, ki se ne vozijo po nakupih z 
avtom, so ostareli, upokojeni ipd. (Bukovnik, 1998). 
 
Srednje velika podjetja imajo možnost samo v povezovanju. Takim podjetjem večstopenjsko 
povezovanje v svetu nudi bodisi prostovoljne nabavne verige, bolj pogoste franšizne sisteme 
ali pa popolno zlitje z velikim trgovskim sistemom. Naslednja stopnja je po Potočniku 
povezovanje v gospodarske interesne skupnosti. Te so prisotne na določenem območju in ne 
delujejo na celotnem trgu, temveč si ga delijo z multinacionalkami in vseobvladujočimi 
velikimi trgovci tipa Mercator. Primer take družbe je bil v Sloveniji GIZ SUMA 2000. 
 
Pri interesnem združevanju za enotno cenovno in regionalno politiko gre za skupno 
nastopanje na trgu nasproti dobaviteljem, da si podjetja v združenju zagotovijo nižjo ceno.  
 
Trgovska podjetja, ki so uspela preživeti razpad jugoslovanskega trga in se obdržati na 
zaprtem slovenskem trgu, so postajala nekonkurenčna novoustanovljenim podjetjem, ki jih 
niso pestile težave, ki so bile posledica spremembe sistema (denacionalizacija, preveliko 
število zaposlenih, prevelike zmogljivosti, prilagojene velikemu jugoslovanskemu trgu). 
Prihod tujih organiziranih trgovskih družb, ki so del urejenih sistemov so konkurenčnost 
omenjenih podjetij še dodatno zmanjšale. Pojavljale so se razne oblike združevanja in 
povezovanja med podjetji, katerih cilj je bil doseganje ugodnejših nabavnih pogojev. 
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6.4.2. Formalne povezave slovenskih trgovskih podjetij 
 
Obdobju privatizacije in poslovne konsolidacije je v Sloveniji sledil proces združevanja 
podjetij. Vzporedno s tem procesom se oblikuje sodobni finančni sistem in pomembni 
strateški premiki na področju liberalizacije slovenskih trgov ter vključevanja v globalne 
tokove evropskega in svetovnega gospodarstva (Kovač, 1999). 
 
Procesi prevzemov in združevanja so v Sloveniji relativno mlad pojav, vendar je njihov 
pomen za gospodarstvo v tranziciji, kot je slovensko, ali za posamezno panogo lahko 
precejšen. Z vključitvijo Slovenije v EU, s prihajajočo konkurenco ter odpiranjem trgov 
njihov pomen še narašča. Zato postaja vse pomembnejše poznavanje značilnosti združitev in 
prevzemov, tehnik, ki se pri tem uporabljajo, ter samih razlogov za ali proti takemu načinu 
rasti podjetij. Predvsem pa je pomembno poznavanje in razumevanje slovenskih posebnosti, 
ki so posledica sprejete zakonodaje. S tem narašča tudi zanimanje za razvoj raziskovanja teh 
procesov, ki s seboj prinašajo veliko število nasprotujočih si posledic (Malačič, 1996). 
 
Tolikšno kot je število združitev in prevzemov, toliko je v praksi tudi razlogov za njihov 
nastanek. Možne so različne razvrstitve, ki izhajajo iz različnih motivov, na katerih temeljijo 
posamezne teorije. Brigham  (1992) navaja možne motive: motivi sinergije, motivi pozitivnih 
davčnih učinkov, motiv odkupa premoženja pod njegovimi nadomestitvenimi stroški, 
razpršitev dejavnosti podjetja, ohranjanje položaja managementa. Spet drugačni so motivi, ki 
jih navaja Ross (1993): ekonomije obsega, zniževanje stroškov, komplementarnost, 
zamenjava nesposobnega managementa, stroški kapitala, davčni prihranki.  
 
Najbolj pogost razlog združitev je povečanje dobička. To lahko podjetje doseže s povečanjem 
tržne moči ali zmanjšanjem stroškov ali obojim. Svojo tržno moč lahko poveča tako, da zviša 
vstopne ovire v določeno panogo ali z vplivanjem na povpraševanje po svojih proizvodih. To 
jim omogoča prodajo po višjih cenah oz. dolgoročnejšo prodajo po istih cenah in s tem 
doseganje višje stopnje dobička. 
 
Vodoravna združitev se odvija med podjetjema, ki sta navadno v isti panogi in na isti stopnji 
produkcijske verige. Podjetji si med seboj konkurirata v določenem tipu poslovne aktivnosti. 
Cilj vodoravne povezave je znižanje stroškov, ki jih nudi izkoriščanje ekonomij obsega v 
proizvodnji in distribuciji (Petrin et al., 1995). 
 
Navpično združevanje pomeni povezavo podjetij, ki predstavljajo zaporedne člene v 
reprodukcijski verigi. Ta podjetja spadajo mnogokrat v različne panoge. Podjetje se združi z 
dobaviteljem ali enim od svojih kupcev, pri čemer se del ali celotna proizvodnja prevzetega 
podjetja vključi v proizvodni proces prevzemnega podjetja. Razlogi za navpično povezovanje 
so predvsem v tehnoloških prihrankih, prihrankih davčne narave, omejevanje konkurence v 
panogi, zmanjšanje transakcijskih stroškov, stroškov komuniciranja, stalen in neoviran dostop 
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do surovin ali strateški motivi v smislu nadziranja in oviranja konkurentov (Petrin et al., 
1995). 
 

 
 
7. ANALIZA POVEZOVANJ NA SLOVENSKEM TRGU 
 

7.1. Potreba po povezovanju 
 
Gospodarski trendi v svetu so danes usmerjeni predvsem v globalizacijo in ekonomijo obsega. 
Da bi podjetja lažje poslovala v takšnem okolju in si zagotovila boljše pogoje poslovanja, 
prihaja med podjetji do različnih vrst povezav, združitev ali prevzemov. V Sloveniji je bila 
trgovina prva dejavnost, ki je spoznala in se tudi prva odzvala na globalne pojave 
povezovanja in koncentracije kapitala, hkrati pa je tudi v praksi spoznala prednosti ekonomije 
obsega (Kovač, 2001, str. 43). Po letu 1990 je Slovenija začela slediti evropskim trendom in 
začela tudi v praksi uresničevati predvsem različne oblike povezovanja in združevanja, kar je 
danes, če namerava trgovina pri nas učinkovito konkurirati evropskim podjetjem, potrebno in 
nujno. 
 
Prednosti, ki jih ponuja kapitalsko povezovanje pri trgovskih podjetjih, so lahko sledeče 
(Germ–Metlika, 2001, str. 22): 

• skupen nastop pri domačih in tujih dobaviteljih, 

• možnosti za specializacijo nabav, 

• sodelovanje pri logistiki, 

• povezovanje na področju informacijskih sistemov, 

• skupen nastop do bank in drugih finančnih institucij, 

• optimizacija prodajnega programa, 

• večja prodajna mreža, 

• skupno trženje in oglaševanje, 

• sodelovanje pri kadrih. 
 
Naša podjetja so glede na svetovne razmere majhna, kar se bo najbolje videlo pri vstopu 
Slovenije na notranji trg Evropske unije, ko bo naš ekonomski prostor postal le delček 
ogromnega ekonomskega prostora. Zato tudi naša največja podjetja že iščejo možnosti za 
povečevanje kapitalske moči, nekatera s prevzemi ali povezavami, druga pa z razširitvijo 
svojega poslovanja na tuje trge, predvsem trge držav bivše Jugoslavije. Po zakonu o 
gospodarskih družbah poznamo v Sloveniji tri oblike združevanja podjetij. Če iz dveh ali več 
podjetij nastane novo podjetje, pri čemer podjetja, ki se povežejo, prenehajo obstajati kot 
samostojne pravne osebe, imenujemo to združitev. Ena od posledic pripojitve, to je druge 
oblike združevanja, je prav tako prenehanje pravne osebnosti, vendar le za pripojeno družbo, 
ki v združenem podjetju običajno dobi status strateške poslovne enote. Obstajata dva 
načina, kako se pri pripojitvi celotna aktiva in pasiva preneseta na prevzemno podjetje:  
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• najmanj 90-odstotno lastništvo ciljnega podjetja ali  

• pogodba o pripojitvi, v kateri mora biti med drugim določeno menjalno razmerje med 
delnicami obeh podjetij. Če je izpolnjen drugi pogoj, mora prevzemno podjetje 
povečati kapital z izdajo novih delnic, ki jih kasneje zamenja za delnice pripojenega 
podjetja. Pri klasičnih prevzemih pa v nasprotju s prvima dvema oblikama 
združevanja ne gre za izgubo pravne samostojnosti. Po zakonih o prevzemih je 
podjetje prevzeto že, če prevzemnik pridobi kontrolni delež delnic z glasovalno 
pravico v višini najmanj 25 odstotkov (Petrič, 2002, str. 103). 

 
Prednosti, ki jih ponuja kapitalsko povezovanje, so tudi prednosti, ki jih povezujemo z 
boljšim odnosom med trgovci in njihovimi dobavitelji. S temi prednostmi lahko tudi podjetje 
v primeru, da ima posebne ugodnosti s strani dobaviteljev, uveljavlja konkurenčne prednosti 
proti ostalim podjetjem. Koncentracija trgovine je tako prinesla tudi večjo obvladljivost 
poslovanja, hkrati pa se je povečala pogajalska moč trgovine. Tako je danes izbor in 
upravljanje sortimana izdelkov postalo strokovno delo, ki poteka v sodelovanju s ključnimi 
dobavitelji. Če ima neko podjetje močan položaj na trgu, si lahko privošči ne samo 
sodelovanje z dobavitelji, ampak lahko od dobaviteljev zahteva rabate. Tako lahko kupcu 
zagotovi izdelke na posebni ponudbi z nižjimi cenami. 
 
Obstaja cela vrsta koristi, ki jih pričakujemo od bodoče združitve: 

• težnja po hitrejši stopnji rasti, 

• omilitev konkurence preprosto z nakupom vsaj dela le-te, 

• vstop na nove trge, 

• dopolnitev podjetniških znanj, 

• pridobitev tehnoloških znanj v panogah, kjer sta tehnično znanje in izjemno hiter 
napredek v obstoječih tehnologijah bistvenega pomena za podjetje, 

• izkoristek prednosti ekonomije velikega obsega, 

• zagotovitev stabilnega in zanesljivega vira surovin oz. odjemalcev za svoje končne 
proizvode, 

• povečanje produktivnosti čistega premoženja podjetja, 

• davčne koristi. 
 
Združitve brez jasno določenih ciljev oziroma definiranih koristi se navadno izkažejo za čisto 
izgubo, saj velikost sama po sebi podjetju še zdaleč ne zadostuje za uspeh. Po trditvah 
nekaterih finančnih strokovnjakov obstajajo trdno določena pravila, ob upoštevanju teh pa so 
izpolnjeni vsi pogoji za uspeh nove ekonomske enote (Shapiro, 1990): 

• Podjetje, ki prevzema, mora prispevati k uspehu več kot le denar. Nekaj dodatnega je 
lahko management, tehnologija, prednost v distribuciji blaga ipd. 

• Obstajati mora skupno jedro družbe, ki lahko izhaja iz tokov, tehnologije ali 
produkcijskih procesov, saj zgolj finančne vezi niso porok za uspeh. 
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• Podjetje, ki prevzema, mora biti dobro seznanjeno in prilagojeno na dejavnost ciljnega 
podjetja, njegove proizvode in uporabnike. 

• V približno letu dni mora prevzemno podjetje znati priskrbeti vrhunski management 
za vodenje ciljnega podjetja. 

• V prvem letu poslovanja združenega podjetja bi moralo priti do raznoraznih 
premestitev zaposlenih v podjetju, kar bi motiviralo zaposlene, da jim združeno 
podjetje nudi nove priložnosti zaposlovanja in dokazovanja. 

 
Čeprav ni empiričnih dokazov za te trditve, se zdijo ti napotki ekonomsko tehtni in razumljivi. 
Toda tudi pri najbolje pripravljenih prevzemih ne gre prezreti dejstva, da je uspeh izključen v 
primeru, če prevzemno podjetje ciljno podjetje preplača. Po drugi strani tudi najbolje 
pripravljena in natančna finančna analiza ne bo pomagala, če se ne rešijo upravljalski in 
kadrovski problemi. 
 
Prevzemi v Sloveniji so postali aktualni bolj kot posledica lastninjenja prej družbenih podjetij 
kot pa razvoja trga kapitala. Kot ugotavlja Prašnikar (1999, str. 3) v svojem komentarju o 
vlogi države pri zavrnitvi Mercatorjevega prevzema Emone Merkur, naj bi bili učinki 
prevzemov tudi v Sloveniji predvsem pozitivni: povečana učinkovitost, ekonomije obsega, 
povečanje konkurenčnosti, prenos managerskih znanj iz uspešnejših v manj uspešna podjetja. 
 
Lastniška sestava se je v zadnjih letih že zelo koncentrirala. Kar nekaj trgovskih podjetij je 
dobilo večinskega lastnika. Koncentracija lastništva se bo v prihodnje še nadaljevala. 
 
V trgovski dejavnosti je v Sloveniji precejšnja konkurenca, ki jo še povečujejo tuji trgovci. 
Slovenski trgovci zato iščejo možnosti medsebojnega sodelovanja, med katere sodijo tudi 
lastniške povezave. Gre predvsem za prevzeme in združevanja (Gospodarski vestnik št. 7, 
2001). 
 
Sodeč po lastniških strukturah, tuji trgovci v Sloveniji raje odpirajo svoja podjetja, kot pa 
kupujejo (prevzemajo) slovenske trgovske družbe (Gospodarski vestnik št. 7, 2001). 
 
Povzamemo lahko naslednje ugotovitve (Gospodarski dnevnik št. 7, 2001): 

• Manjša trgovska podjetja imajo bolj koncentrirano lastništvo, več jih ima že  
večinskega lastnika. 

• V nekaterih manjših podjetjih so se majhni delničarji združili v družbah 
pooblaščenkah, verjetno zaradi varstva pred sovražnimi prevzemi. 

• Pooblaščene investicijske družbe so pomembni lastniki trgovskih družb. 

• Država je  še vedno posredna lastnica v številnih trgovskih družbah, predvsem večjih. 

• Tujih lastnikov v trgovskih podjetjih ni, razen pri nekaterih izjemah. 

• Direktorji podjetij imajo delnice podjetij, ki jih vodijo. 

• Lahko pričakujemo koncentracijo lastništva. 



 

35 

7.2. GIZ SUMA 2000 
 
SUMA 2000 je ostanek povezave ABC, ki je nastala leta 1997, katerih pomembnejše članice 
so bile Emona, Dolenjka, Loka, Potrošnik, Napredek, Koloniale, Era in Živila itd. Ta 
povezava je bila zelo močna, združevala je predvsem živilski del trgovine. Poleg njih je bil 
takrat edini pomembnejši trgovec na področju živil Mercator. Na tehničnem in tekstilnem in 
ostalih področjih takšne povezave niso nastajale.  
 
V združenje so se članice povezale predvsem zaradi skupne nabave, s katero so znatno 
povečevale svojo konkurenčnost. Združeni so tako predstavljali drugi največji trgovski sistem 
(Dnevnik, št. 14, 2001). 
 
Mercator je leta 1998 začel s kapitalskimi povezavami. Najprej je prevzel družbo, ki je bila 
ena pomembnejših v povezavi oz. skupini ABC podjetje Emona Ljubljana. Nadaljevalo se je s 
prevzemom Potrošnika, Dolenjke, Loke. Potrebe po kapitalski povezavi so pokazale tudi 
druge članice skupine ABC: Napredek je prevzel Preskrbo Sežana, Kočno Kamnik in ABC 
Tabor Grosuplje in se preimenoval v Vele Domžale, Potrošnik je neuspešno poskušal prevzeti 
Vesno Ljutomer, Era pa je začela pridruževati podjetja na področju Celja in Mozirja. Skupina 
ABC je tako razpadla, ker so v povezavi ostala le še Vele Domžale, Koloniale Maribor, Era 
Velenje in Živila Naklo. 
 
V začetku leta 2000 so v živilski panogi pomembnejša ostala samo še Mercator, ki je 
obvladoval čez 50 odstotkov trga in preostanek povezave ABC, ki pa se je preimenoval v 
povezavo SUMA 2000. Tudi ta neformalna povezava ni bila uspešna, saj je Mercator prevzel 
Živila Kranj, novorastoče podjetje v Sloveniji Tuš pa je prevzel Vele Domžale. Od omenjene 
neformalne povezave je ostala samo še Era Velenje, ki se bo sčasoma prisiljena pridružiti 
večjemu sistemu. 
 
Dejstvo je, da interesna povezava lahko še tako močna, ne more prinesti enakih učinkov pri 
poslovanju, kot jo lahko prinese kapitalska povezava. 

 
Članice Gospodarskega interesnega združenja SUMA 2000 so bile na začetku Vele iz 
Domžal, Živila iz Kranja, Era iz Velenja  in Koloniale iz Maribora.  Združenje je imelo tri 
organe: skupščino, upravo in odbore: za komercialno področje za živila, za komercialno 
področje za neživila ter za finance. Sedež združenja je bil v Domžalah. Cilj združenja je bil 
pospeševanje dejavnosti članic s skupnim nastopom pri nabavi in prodaji, pospeševanje 
pretoka blaga med članicami, oblikovanje skupnega razvoja, organiziranje skupnih prodajnih 
akcij ter povečanje konkurenčne sposobnosti zaradi doseganja boljših poslovnih rezultatov. 
 
V združenju je bilo največ pozornosti namenjeno skupnemu nastopu na nabavnem področju. 
V letu 2001 je bilo z  dobavitelji sklenjenih nekaj manj kot 150 pogodb, in to na živilskem in 
neživilskem področju. S skupnimi pogodbami so bile dogovorjene količine blaga, ki ga bodo 
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članice kupile, kakor tudi pogoji nabave in plačil. Skupni nastop je  zagotavljal občutno boljše 
pogoje, kot bi jih imele članice, če bi nastopale posamezno.  
 
Zgodba Sume 2000 se je, čeprav so večje članice postopno prevzemale manjše in so od 
peterice (Napredek, Era, Živila, Potrošnik, Koloniale) članov upravnega odbora ostali le še 
trije (Vele, Era, Živila), vleče kot jara kača. Perspektivni drugi steber  slovenske trgovine, kot 
je bil viden ob nastanku gospodarskega interesnega združenja SUMA 2000, se je počasi majal 
in njegovi tekmeci (predvsem Tuš in Spar) so hitro povečevali svoj tržni delež, pogosto prav 
na račun kapitalske nepovezanosti podjetij v Sumi (Gospodarski vestnik št. 7, 2001). 
 
Zgodba povezave SUMA 2000 se je sklenila, ko je Mercator prevzel Živila, Vele pa si je 
kapitalsko pridružilo podjetje Tuš. 
 

7.3. Poslovni sistem Mercator 
 
Zgodovina Mercatorja sega v leto 1949, ko je bilo ustanovljeno podjetje na debelo Živila 
Ljubljana, predhodnik delniške družbe Poslovni sistem Mercator.. Leta 1953 je začela 
delovati družba z imenom Mercator kot trgovsko podjetje na debelo s sedežem v Ljubljani. 
Temeljna značilnost Mercatorjevega razvoja  do začetka 90. let je bila interesno povezovanje 
manjših lokalnih trgovskih, industrijskih, kmetijskih, gostinskih in storitvenih podjetij, pri 
čemer so vsa ohranila svojo pravno samostojnost. 
 
Leta 1990 se je Mercator registriral kot Poslovni sistem Mercator d.d., ki so ga z neodplačnim 
prenosom kapitala na  krovno družbo ustanovila prej povezana podjetja; to je pomenilo 
začetek njegove koncernske organiziranosti. 
Leto 1993 je zaznamovano z začetkom privatizacije z javno prodajo delnic; po obsegu in 
vrednosti kapitala gre za največjo privatizacijo v Srednji  Evropi. 
Oktobra leta 1995 je bil Poslovni sistem Mercator vpisan v sodni register kot delniška družba 
v zasebni lasti. 
 
Leto 1997 je prelomno leto v poslovanju družbe v smislu preobrata v eno najuspešnejših 
trgovskih podjetij na območju nekdanje Jugoslavije. Družba Poslovni sistem Mercator d.d., ki 
je do leta 1997 poslovala še z izgubo in bila brez vizije, je v oktobru 1997 dobila novo upravo 
s predsednikom Zoranom Jankovičem na čelu, ki je ob svojem nastopu sprejela ambiciozen 
strateški razvojni načrt; z njim je želela prekiniti negativne trende iz preteklih let ter ustvariti 
najboljšo trgovsko družbo v državi, primerljivo z največjimi evropskimi in svetovnimi 
trgovskimi verigami. 
Obdobje 1998-2002 so zaznamovali procesi notranjega prestrukturiranja ter procesi, potrebni 
za integracijo slovenske živilske in preostale trgovine, kar je zahtevalo ekonomičnost in 
poslovno učinkovitost, odločen nastop na trgu ter pospešen razvoj maloprodajne mreže in 
tržnih aktivnosti.  Začelo se je odvijati intenzivno kapitalsko povezovanje oziroma  prevzemi 
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18 trgovskih družb v Sloveniji in ene na Hrvaškem ter vstop Mercatorja na nove trge z 
ustanovitvijo odvisnih družb na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji in Črni gori. 
 
Kljub zaostrenim tržnim razmeram je Mercator tudi v letu 2003 ohranil položaj vodilnega 
trgovca v Sloveniji ter povečal in okrepil svojo prepoznavnost in tržni delež na novih trgih, 
kjer bo v prihodnje intenzivno širil svojo maloprodajno mrežo (Mercator, Letno poročilo 
2003). 
 
Skupino Mercator sestavljajo trgovske in netrgovske družbe v industrijski, gostinski in 
storitveni dejavnosti. Družba Poslovni sistem Mercator je obvladujoča družba skupine 
povezanih podjetij in ima dvojno nalogo: 

• opravlja trgovsko dejavnost na širšem območju osrednje Slovenije in Obale ter 

• izvaja različne koncernske naloge za družbe v skupini, v katerih ima večinski lastniški 
delež in sicer. Oblikuje centralno nabavno in prodajno politiko, opravlja naloge s 
področja trženja in marketinga za trgovske družbe, skrbi za razvojen in naložbene 
aktivnosti, informacijsko podporo in izobraževanje vseh družb v skupini ter 
poenotenje in standardizacijo poslovnih procesov. 

 
Najpomembnejša in najobsežnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na debelo in 
drobno z izdelki široke porabe. So ena največjih in najuspešnejših trgovskih verig v 
jugovzhodni Evropi in vodilna trgovska veriga v Sloveniji, vse bolj pa se uveljavljajo tudi na 
trgih Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne gore. Gre za hitro rastoče trge, zato na 
teh trgih gradijo predvsem večje nakupovalne centre, s čimer želijo v najkrajšem času 
pridobiti pomemben tržni delež. 
 
Značilnost trgovske dejavnosti skupine Mercator, ki jo je konec leta 2003 opravljalo 13 družb, 
od tega pet družb izven Slovenije, je široka razvejenost njene prodajne mreže s številnimi 
prodajnimi formati: od nakupovalnih centrov, hipermarketov, supermarketov in blagovnic, do 
samopostrežnih in specializiranih prodajaln. Z razvejanostjo prodajne mreže in številnimi 
komplementarnimi storitvami, ki jih ponujajo v svojih nakupovalnih centrih, želijo zadovoljiti 
potrebe, želje in pričakovanja kupcev. 
 
V okviru družbe Poslovni sistem Mercator so v juniju 2003 oblikovali Tehnično verigo 
Mercator s ciljem konsolidacije dejavnosti oz. prenosa tehničnih prodajaln s trgovskih družb 
na obvladujočo družbo. 
 
V okviru trgovskega dela Skupine Mercator posluje tudi družba, ki je specializirana za 
prodajo tekstila Mercator – Modna hiša.. Ta od leta 2001 posluje kot specializirana tekstilna 
veriga, v okviru katere poteka dejavnost maloprodaje in veleprodaje s tekstilom v Sloveniji. 
 
Poleg trgovskih družb so v letu 2003 skupino sestavljale tudi netrgovske družbe, ki opravljajo 
dejavnosti proizvodnje, hotelirstva in storitev. Družba Eta proizvaja sterilizirane in 
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pasterizirane vrtnine, gorčico in različne prelive, hkrati se ukvarja tudi s predelavo sadja, 
proizvodnjo kompotov, sadnih koncentratov in  zamrznjenega programa. Družba Pekarna 
Grosuplje je v peki kruha in pekarskega peciva vodilna družba v Sloveniji, v njeni stoodstotni 
lasti pa je tudi družba Belpana. Zagreb, ki opravlja proizvodnjo kruha in pekarskega peciva na 
Hrvaškem, pretežno za potrebe Mercatorjeve maloprodajne mreže. Družba Mercator – Emba 
se ukvarja s predelavo in pakiranjem kave, proizvodnjo kakovostnih instant izdelkov, 
desertnih prelivov, izdelkov iz žitaric in pakiranjem drugih izdelkov. V okviru družbe M 
Hotel je zajeta gostinsko–hotelska dejavnost hotela. Družba Mercator – Optima opravlja 
dejavnost inženiringa in projektiranja ter je tesno povezana z naložbenimi dejavnostmi 
skupine Mercator. 
 
Sestava Skupine Mercator: na dan 31.12.2003 so Skupino Mercator, s katero označujemo  
skupino povezanih podjetij Poslovnega  sistema Mercator d.d. (koncern) sestavljale naslednje 
družbe: 
 
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.: 
Trgovina doma: 

• Mercator SVS d.d. 

• Živila Kranj d.d. 

• Mercator Gorenjska d.d. 

• Mercator Dolenjska d.d. 

• Mercator Goriška d.d. 

• Mercator Degro d.d. 

• Mercator Modna hiša d.o.o. 
 
Trgovina novi trgi: 

• Mercator H d.o.o. 

• Mercator S d.o.o. 

• Mercator TC Sarajevo d.o.o. 

• Mercator BH d.o.o. 

• Intermercator G.m.b.H. 
 
Proizvodnja in storitve: 

• Eta d.d. 

• Pekarna Grosuplje d.d. 

• Belpana d.o.o. 

• Mercator – Emba d.d. 

• Mercator Optima d.o.o. 

• M hotel d.o.o. 
Gospodarske razmere v letu 2003 so bile za Skupino Mercator relativno ugodne, saj je vladala 
zmerna gospodarska rast, ki je preko večje kupne moči prebivalstva vplivala na rast 
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poslovanja Mercatorja. Drugi ugoden vpliv je ustvarilo znižanje tako domačih kot tujih 
obrestnih mer, kar je zmanjšalo stroške financiranja Skupine Mercator. Stroške posojil z 
valutno klavzulo je nadalje zniževala manjša rast deviznega tečaja v letu 2003. 
 
Skupina Mercator v pretežni meri deluje na področju trgovine na drobno z izdelki vsakdanje 
potrošnje; njeno delovanje je podrejeno oziroma odvisno predvsem od vpliva naslednjih 
dejavnikov, ki usmerjajo in uravnavajo delovanje celotne panoge: 

• Konsolidacija: Mercator je že leta 1999 začel s prevzemi in pripojitvami trgovskih 
družb, s čimer se je konsolidirala panoga. Sedaj je na vrsti notranja konsolidacija 
poslovanja Skupine Mercator, ki je že v teku. 

• Globalizacija. Priprava na EU in intenzivna širitev na trge JV Evrope. 

• Upravljanje z blagovnimi skupinami; nadaljnje izvajanje procesa Upravljanje z 
blagovnimi skupinami s strateškimi dobavitelji. 

• Odnos z dobavitelji; razvoj in poglabljanje strateškega partnerstva s ključnimi 
dobavitelji. 

• Izboljšanje stroškovne učinkovitosti. 

• Izboljšanje produktivnosti. 

• Povečevanje lojalnosti kupcev; nadaljnji razvoj in nadgradnja sistema zvestobe 
kupcev. 

• Zapolnjevanje vrzeli na trgu; razvoj, diferenciacija in profiliranje prodajnih formatov 
in specializiranih verig znotraj Skupine Mercator se bliža koncu in širjenje 
maloprodajne mreže. 

• Možnost izbire: razvoj novih prodajnih formatov, razvoj in dopolnjevanje linij 
trgovske znamke Mercator, razvoj inovativnih projektov pospeševanja prodaje. 

 
V Skupini Mercator so v letu 2003 poslovali z dobavitelji, ki so bili na koncu preteklega leta 
uvrščeni na seznam dobaviteljev in je bil zanje pripravljen plan nabave trgovskega blaga. V 
skladu s sprejetimi ISO standardi se na seznam uvrstijo tisti dobavitelji, ki so prejeli pozitivno 
oceno iz preteklega sodelovanja.  Pomembno merilo za prednostno uvrstitev pri poslovnem 
sodelovanju je pripravljenost dobavitelja, da skupno nastopajo na novih trgih in štejejo 
projekt širitev na nove trge kot skupen razvojni projekt. 
 
Skupina Mercator kot največji slovenski trgovec, ki posluje in nadalje širi svojo maloprodajno 
mrežo v štirih državah, spodbuja slovensko proizvodnjo in proizvodnjo na novih trgih, saj na 
svojih prodajnih policah daje pod enakimi pogoji prednost izdelkom slovenskih, hrvaških, 
bosanskih in srbskih podjetij. 
 
Strateško partnerstvo gradijo s poslovnimi partnerji, katerih odnos do Mercatorja kot kupca 
temelji na izhodišču, da je Mercator zanesljiv, dober, korekten in največji  partner na 
slovenskem trgu in da njegova širitev na novih trgih tudi zanje pomeni novo razvojno 
priložnost. Uspešen nastop na novih trgih je mogoč le na temelju dobrih partnerskih odnosov 
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z dobavitelji, ki kupcu ponujajo zanimive izdelke z evropsko kakovostjo in videzom ter po 
primernih cenah. 
 
S poslovnimi partnerji, s katerimi sodelujejo na vseh trgih, razvijajo dolgoročne pogodbene 
odnose, skupen in enovit nastop na teh trgih, izdelke z Mercatorjevo trgovsko znamko in nove 
izdelke ter skupno snovanje in izpeljavo ambicioznih projektov za pospeševanja prodaje. Od 
poslovnih partnerjev pričakujejo dolgoročno zajamčene fiksne cene za svoje kupce. 
 
Projekt vodenja blagovnih skupin, ki je osredotočen na potrebe in želje kupcev ter na 
povečanje poslovne učinkovitosti trgovskih podjetij, izvajajo v Mercatorju na 11 blagovnih 
skupinah izbranih dobaviteljev. V letu 2004 so projekt širili na nove blagovne skupine in 
izbrali nove dobavitelje za izvajanje omenjenega projekta. S projektom vodenja z blagovnimi 
skupinami izvajajo nadzor nad prodajnim prostorom in izbiro blaga ter oblikujejo učinkovite, 
racionalne in po željah ter pričakovanjih kupcev oblikovane ponudbe. 
 
Z osredotočenostjo in strateškim partnerstvom dosegajo koncentracijo nabav v takem obsegu, 
da z 10 največjimi dobavitelji oz. proizvajalci ustvarijo skoraj 33-odstotni delež skupnih 
nabav oz. s 139 največjimi dobavitelji oz. proizvajalci ustvarijo 75 odstotkov vrednosti 
skupnih nabav trgovskega blaga. 
 
 
 

8. PRIMER TRGOVSKEGA PODJETJA TEKSTIL D.D. 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno 10. 4. 1947 pod nazivom Manufaktura Galanterija. Dve leti 
kasneje se je preimenovalo v Tekstil mestni magazin, leta 1950 je bilo registrirano kot Tekstil 
grosistično podjetje. 23. 11. 1995 je bilo podjetje registrirano kot delniška družba.  
 
Razpad jugoslovanskega trga je zelo prizadel tekstilni del slovenske trgovine. Tekstilna 
industrija je bila v Sloveniji zelo močno razvita in je s pomočjo trgovine uspela svoje izdelke 
prodati na jugoslovanskem trgu, tako da je bilo na slovenskem trgu veliko grosističnih 
trgovskih organizacij, ki so se ukvarjale izključno s prodajo tekstila (Tekstil Ljubljana, 
Veletekstil Ljubljana, Kokra Kranj, Tkanina Celje, Vema Maribor). Grosistična dejavnost je 
bila ravno v tekstilni panogi najbolj razvita. 
 
Z izgubo jugoslovanskega trga se je zaradi majhnega slovenskega trga tudi potreba po 
grosistični dejavnosti zmanjšala, ker je proizvodnja lahko sama obvladovala trg. Tako veliko 
število grosistov je postalo nepotrebno. Iz tega in že omenjenega v nalogi je razvidno, da je 
taka situacija še posebej prizadela podjetje Tekstil, ki je bil največji med grosisti in najbolj 
odvisen od jugoslovanskega trga. 
V podjetju so se znašli pred dilemo umiranja na obroke (počasen stečaj podjetja) ali pa 
organizirati trgovsko podjetje, ki bo obdržalo manjši del grosistične dejavnosti ob močni 
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maloprodajni mreži. Za neformalne povezave se niso odločili, ker so ocenili, da so le te 
kratkoročnega značaja, za morebitne druge povezave pa je bilo potrebno zaključiti proces 
lastninjenja. 
 

8.1. Stanje v podjetju pred združevanjem 
 
Podjetje je bilo razdeljeno na veleprodajo, maloprodajo in skupne službe, ki so vključevale 
sektor za finance in računovodstvo, sektor za informatiko in splošno kadrovsko službo. 
 
Maloprodajo je sestavljalo 14 trgovin, veleprodaja pa je bila razdeljena na ženski, moški, 
otroški oddelek, metražo in dekorativno metražo. 
 
Pretežni del poslovanja podjetja je bila veleprodaja, le manjši del (14 trgovin) pa je bil 
usmerjen v maloprodajo. Maloprodaja je predstavljala 32 odstotkov prometa v celotnem 
poslovanju podjetja. Veleprodaja pa je kljub izgubi jugoslovanskega trga predstavljala 
pretežni del celotnega poslovanja. Skupen promet pa po izgubi jugoslovanskega trga ni 
zadostoval za normalen razvoj podjetja. 
 
Omenjena organizacijska struktura, ki je bila posledica dobrih poslovnih povezav in 
neorganiziranosti slovenske trgovine, je lahko delovala le na kratek rok, saj se je promet z 
organiziranostjo na trgu in prihodom tujih trgovcev zmanjševal. 

 

Tabela 2: Stanje v podjetju Tekstil d.d. leta 1994 

 
TEKSTIL D.D. (v 000 SIT) 1994 
Kapital 956.112 
Celotna sredstva 2.109.032 
   
Čisti prihodki iz prodaje 2.099.070 
     grosist zunanji 1.427.368 
     grosist - povezane družbe 0 
     Maloprodaja 671.702 
Nabavna vrednost blaga in materiala 1.602.772 
Stroški 491.539 
EBIT 33.768 
Čisti dobiček  4.759 
Delež EBIT v čistih prihodkih 1,61% 
   
ŠT. TRGOVIN TEKSTIL D.D. 14 
ŠT. ZAPOSLENIH 207 
     Režija 41 
     Grosist 126 
     Trgovine 40 

 
Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d., 1994   
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Slika 1: Struktura stroškov v podjetju Tekstil leta 1994 

 

STRUKTURA STROŠKOV V PODJETJU TEKSTIL LETA 1994

71%

15%

7% 1% 6%

Nabavna vrednost blaga Stroški dela
Stroški storitev Amortizacija
Finančni odhodki

 
 
Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d., 1994 
 
Podjetje Tekstil je v letu 1994 imelo 14 maloprodajnih trgovin in 2,1 milijarde tolarjev čistih 
prihodkov iz prodaje. Grosistična prodaja je predstavljala 1,4 milijarde tolarjev, maloprodajne 
trgovine pa 671 milijonov tolarjev. Delež poslovnega izida iz poslovanja, ki kaže sposobnost, 
družbe, da pridobiva prihodke z opravljanjem dejavnosti, je znašal 1,61 odstotka čistih 
prihodkov.  Stroški, katerih najvišji so bili stroški dela v višini 325 milijonov tolarjev, so 
znašali 614 milijonov tolarjev in so predstavljali 29 odstotkov vseh prihodkov. Čisti dobiček 
je bil 4,7 milijona tolarjev. Podjetje je imelo 956 milijona kapitala, sredstev pa 2,1 milijarde 
tolarjev. Razlika v ceni je znašala 23,64 odstotka, od tega so v grosistični dejavnosti dosegali 
10,30-odstotno, v maloprodaji pa 13,34-odstotno razliko v ceni. Skupno je bilo zaposlenih 
207 ljudi, od tega 41 v režiji, 126 v grosistu in 40 v maloprodajnih trgovinah.   
 

8.2. Motivi in iskanje primernih kandidatk za povezovanje 
 
Motive za združevanje oziroma prevzeme podjetij lahko obravnavamo z vidika prevzemnega 
in prevzetega podjetja. Glas (1995, str. 110) navaja dve skupini razlogov za združevanje z 
vidika prevzetega podjetja: 
 

1. Problem »podjetja v težavah«: tarča (prevzeto podjetje) se lahko odloči za prodajo 
določenega dela podjetja zaradi slabih poslovnih rezultatov (upadanje prodaje, izguba, 
možnosti bankrota). Ta razlog je pogost pri manjših podjetjih. 

2. Če se želi lastnik individualnega ali družinskega podjetja upokojiti, je prodaja podjetja 
najugodnejša rešitev. S prodajo si lastnik zagotovi plačilo za življenjski trud, hkrati pa 
podjetje posluje naprej, tako da zaposlenim ne grozi izguba službe. 
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Za izbor kandidatov mora podjetje vedeti, kaj lahko od prevzetega podjetja pričakuje. To je 
pomembno na področjih, kot so razpoložljivost vodilnih delavcev za načrtovanje in izpeljavo 
celotnega postopka združitve. Pomembna so finančna sredstva za financiranje prevzema. Med 
kriterije za izbor kandidatov za združitev oz. pripojitev uvrščamo (Kovač, 1999): 

• skladnost poslovnih področij in managementa, 

• določitev velikosti ciljnega podjetja (tržni delež, finančna moč), 

• želene konkurenčne prednosti ciljnega podjetja, 

• pripravljenost managementa ciljnega podjetja za združitev, 

• primerljivost poslovnih kultur obeh podjetij. 
 
Fitzgerald (1992, str. 405) navaja sedem razlogov za prodajo podjetja: 
 

1. Želja po združitvi s podjetjem, ki ima boljšo proizvodno tehnologijo in uspešnejši 
razvoj proizvodov. 

2. Nezmožnost prodaje odličnega proizvoda zaradi pomanjkanja sredstev ali 
managerskih sposobnosti. 

3. Upokojitev lastnikov podjetja, ki nimajo uspešnih naslednikov. 
4. Nekatere ponudbe prevzemnih podjetij so tako mamljive, da jih ciljno podjetje ne 

more zavrniti. 
5. Nekajletno poslovanje podjetja brez nadomeščanja zastarele opreme in razvoja novih 

proizvodov, kar ogroža njegov konkurenčni položaj. 
6. Precenjena sredstva podjetja. 
7. Podcenjeno izkazovanje obveznosti podjetja. 

 
Veliko pomembnejši motivi za združevanje podjetij so motivi z vidika prevzemnika. V 
literaturi so navedeni različni motivi, ki se med seboj pogosto prekrivajo in tudi izključujejo. 
Levy (1989, str. 528) navaja štiri motive za prevzeme podjetij. Kot najpomembnejši način 
navaja doseganje učinkovitosti. Nadalje opredeli še managerske motive, podcenjenosti ciljnih 
motivov in davčne motive. Podobno Brigham (1988, str. 843-845) opredeli najpomembnejše 
motive za prevzeme podjetij. Ravno tako meni, da so pomembni davčni motivi, podcenjenost 
podjetij, diverzifikacija in managerski motivi. 
 
Pogost razlog za združitev podjetij je povečanje tržnega deleža, s čimer bi podjetja dosegala 
nove ekonomije obsega. S povečano tržno močjo se pogosto poveča tudi stopnje 
koncentracije v gospodarstvu, kar omogoča monopolne dobičke (Bešter, 1996, str. 69). 
 
Preden podjetje začne iskati možne kandidate za združitev, mora najprej opredeliti želene 
učinke združitve, kot so: 
 
• doseganje velikoserijske proizvodnje (specializacija proizvodnje v okviru posameznih enot,   

večja ekonomičnost zaradi racionalnejše nabave in prodaje, lažja organizacija raziskovalne 
dejavnosti, prednosti na kadrovskem področju, konsolidacija določenih oddelkov itd), 
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• doseganje hitrejše stopnje rasti, 
• doseganje večje stabilnosti poslovanja, 
• doseganje širšega poslovnega programa in manjšega tveganja, 
• doseganje finančnih učinkov, 
• dostop do surovin, boljša izraba zmogljivosti itd.. 
 
Gordan in Jay (1990, str. 80) govorita o dvajsetih najpomembnejših ciljih, ki jih podjetja 
želijo doseči s strategijo priključitve in so navedeni v tabeli. Navedene cilje je mogoče 
razvrstiti v pet skupin: 
 
A– doseganje ekonomije obsega, 
B – prilagoditev kritičnim in porajajočim se soodvisnostim v okolju podjetja, 
C – razširitev proizvodnega programa in povečanje tržnega potenciala, 
D – vstop v nove panoge, 
E – izkoriščanje finančnih možnosti. 
 
Združeno podjetje lahko doseže ekonomije obsega z izkoriščanjem povečanih proizvodnih 
zmogljivosti, novih znanj in tehnologije. Finančne sinergije so lahko posledica povečanja 
preglednosti poslovanja, izločitve problematičnih elementov in doseganja komplementarnih 
finančnih učinkov. Pred izbiro združitvenega kandidata je zelo pomembno, da si podjetje 
najprej zastavi združitvene cilje. Prav tako je potrebno tudi proučiti združljivost ciljev obeh 
podjetij z namenom zniževanja trenj v fazi združevanja in po njej. 
 
V naslednji fazi sledi analiza možnih ciljnih panog. Korak je potreben predvsem takrat, ko 
podjetje razmišlja o rasti v vertikalni smeri, o delni ali popolni diverzifikaciji. V primeru 
horizontalne rasti nas takšna analiza opozarja na prednosti in slabosti takšne rasti. Analiza 
panoge, v kateri iščemo ciljno podjetje, obsega raziskovanje različnih dejavnikov panoge. 
 
Industrijsko rast panoge ocenjujemo na podlagi ocenjenih trendov prodaje in prihodkov, 
cikličnih komponent panoge in občutljivosti na splošne ekonomske razmere Značilnosti 
panoge analiziramo na osnovi analize proizvodov, narave trga in povpraševanja, odvisnosti 
panoge od enega kupca, stabilnosti cen, obsega poseganja države v raven oblikovanja cen in 
podobno. 
 
V naslednji fazi ocenjujemo konkurenco – oceniti moramo število podjetij v panogi, njihovo 
lokacijo, trende v tržnih deležih, težavnost vstopa novih podjetij v panogo, proizvodne 
zmogljivosti itd. Natančna ocena konkurence vključuje tudi oceno tehnologije, patentov, 
stopnjo tehnoloških sprememb in sredstev, ki jih konkurenčna podjetja namenjajo za 
raziskave in razvoj. 
 
Končno je pomembno, da ocenimo tudi gospodarnost panoge. Ugotovimo razmerje med 
delovno silo in kapitalom, prožnost povpraševanja, gibanje cen in profitne stopnje itd. 
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Po opredelitvi panoge, ki ustreza kriterijem, je potrebno izdelati grobo oceno podjetij v 
panogi, ki lahko postanejo združitveni kandidati. Kompleksno ocenjevanje vseh možnih 
kandidatov bi pomenilo prevelike stroške in bi zahtevalo tudi veliko časa. 
Groba ocena naj bi dala okvirno sliko o pretekli uspešnosti poslovanja omenjenih podjetij in 
prihodnjih možnostih razvoja. Osnovni kriteriji za izbiro možnih kandidatov morajo izhajati 
iz strategij razvoja podjetja in so lahko naslednji: 
 
� splošne značilnosti podjetja, kot so: velikost, lokacija, vrsta proizvodov in trgov, 

tehnologija, 
� poslovna uspešnost podjetja, 
� konkurenčni položaj ciljnega podjetja, 
� stopnja tržne odvisnost od kupcev in dobaviteljev, 
� kakovost upravljanja in vodenja. 
 
V podjetju Tekstil so po končanem procesu lastninjenja začeli iskati primerne kandidatke za 
kapitalsko povezovanje. Prvi poskus povezave je temeljil na horizontalni povezavi s 
podjetjem, ki je opravljalo enako dejavnost, vendar z določenimi prednostmi. Imeli so boljšo 
lokacijo podjetja, že del lastne maloprodajne mreže, Tekstil pa je imel poslovne prostore v 
centru mesta, ki niso bili primerni za skladišče in bi jih lahko bolj gospodarno izkoristili s 
preureditvijo v poslovne prostore, ki bi jih prodali oz. dali v najem. V omenjeno povezavo je 
privolilo 49,5 odstotka lastnikov, vendar ni uspela. Vzrok neuspeha povezave so bili lastniki 
preostalega dela kapitala – zaposleni in vodstvo podjetja. Iz tega je razvidno, da še nad tako 
dobro ekonomsko utemeljitvijo prevladajo interesi večinskega lastnika.  
 
Vzporedno je potekalo tudi iskanje primernih kandidatk na področju maloprodaje, ki so se 
ukvarjale izključno s prodajo tekstila. Pomembna je bila lokacija trgovin, program trgovin in 
regijska pokritost. V ožji izbor so se uvrstila naslednja podjetja: Bala Ljubljana, Galeb 
Ljubljana, Manufaktura Ljubljana, Volna Ljubljana, Elita Kranj, Kvik Maribor, Trgovina 
Novoteks Novo mesto, Moda Celje.  
 
S prevzemom omenjenih podjetij bi pokrili velik del slovenskega trga, kjer pa ne bi bili 
navzoči s svojo maloprodajno mreže, bi se povezali z lokalnimi trgovskimi družbami in prek 
njih pokrili ostali del trga z veleprodajo.  
 
Leta 1992 je bilo že jasno, da večina evropskih trgovcev in proizvajalcev proizvaja oz. kupuje 
na azijskih trgih. Za ta trg je značilno, da so cene zelo nizke, vendar le ob visokih količinah. 
Take količine tekstilnih izdelkov pa lahko kupiš le, če imaš zagotovljen trg. To je bil tudi 
dodatni vzrok, da je Tekstil potreboval toliko lastnih prodajnih mest, da je lahko kupoval na 
omenjenih trgih po enakih pogojih kot ostali evropski tekstilni trgovci. 
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Tabela 3: Cilji strategije priklju čitve 

 
S

K
U

P
IN

A
  

CILJI STRATEGIJE 
PRIKLJU ČITVE 

BALA  VOLNA  ELITA  
TRGOVINA 
NOVOTEKS  

B 1 
Povečanje rasti v panogi, v kateri ima podjetje 
(priključevalec) razvite določene prednosti x x x x 

B 2 Izkoriščanje določenih prednosti ciljnega podjetja x x x x 

C 3 
Doseganje konkurenčne prednosti skozi povečanje 
tržnega deleža x    

E 4 
Doseganje komplementarnih finančnih učinkov 
obeh podjetij x x x x 

C 5 
Zmanjševanje tveganj proizvodnega in storitvenega 
programa x x x x 

E 6 
Izločitev problematičnih elementov poslovanja 
ciljnega podjetja    x 

B 7 
Izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje tveganja 
dobave blaga ali storitev x x x x 

C 8 
Prodor na nove trge s pomočjo tržnih sposobnosti 
ciljnega podjetja   x x 

C 9 
Izboljšanje izkoriščanja ekonomije obsega s 
priključitvijo distribucijskih zmogljivosti 
priključenega podjetja 

x x x x 

C 10 Širitev ponudbe za svoje že obstoječe kupce x    

A 11 
Doseganje ekonomije obsega s povečevanjem 
proizvodnih zmogljivosti x x x x 

D 12 
Zmanjševanje tveganj in stroškov vstopa v novo 
panogo x x x x 

C 13 
Cenejše povečevanje zmogljivosti glede na interno 
rast x x x x 

A 14 
Izkoriščanje kadrov, spretnosti ali tehnologije 
priključenega podjetja x x x x 

 
Vir: W.A.Gordon, B.B. Jay, Management Objectives in Mergers and Acquisitions, 1990, str. 80. 

 
 

8.3. Ekonomska ocena kandidatk za povezovanje  
 
Po končanem vrednotenju podjetij lahko stranke v procesu združevanja preidejo v naslednjo 
fazo – to so pogajanja in če so le-ta uspešno zaključena, tudi v fazo financiranja in izvedbe 
združitve. Pogajanja običajno vodi posameznik z dobrimi pogajalskimi izkušnjami. 
Pogajalsko ekipo navadno sestavljajo tudi pravniki, davčni svetovalci, računovodje, 
investicijski bančniki ter ostali finančni strokovnjaki. V primeru »nesovražnih« prevzemov se 
običajno opravi tudi skrben pregled poslovanja in revizija poslovanja. Cilj takšnih pregledov 
je odkriti morebitna tveganja, ki so povezana z ciljnim podjetjem. 
 
Pred izvedbo združitve je potrebno preveriti usklajenost kultur gospodarske organizacije. S 
tem razumemo sistem vrednot in zaupanja v vodstvo podjetja, ki določa obnašanje zaposlenih 
med sabo, do kupcev, prodajalcev in družbe kot celote. Analiziranje izvedbe združitve nam 
prikaže pravne, davčne, računovodske in finančne posledice različnih možnih pristopov k 
uresničitvi združitve. Na pravnem področju je potrebno preveriti določila zakonov, ki urejajo 
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področje združitev in protimonopolno zakonodajo. Davčni svetovalci poskrbijo za kar 
največjo možno stopnjo davčnih olajšav, ki jih z določenimi prijemi lahko dosežemo. 
 
Izbrana podjetja so bila primerna za prevzem. Izpolnjevala so pogoj, ki so si ga v podjetju 
zastavili, in sicer povečati maloprodajo in prek lastnih trgovin ponuditi potrošnikom lastne 
izdelke. Podjetju Tekstil so izbrana podjetja omogočila, da so razširili svojo maloprodajno 
mrežo in tako dobili direkten dostop do potrošnikov. Maloprodajno mrežo so razširili do 
višine, da so prodane količine omogočile proizvodnjo na Daljnem Vzhodu samo za lastne 
trgovine. Odvisnost prodaje zunanjim kupcem se je zmanjšala. Podjetje s svojo dotedanjo 
maloprodajno mrežo in veleprodajo, ki je bila v upadanju, ne bi preživelo. 
 
Prevzem je uspel pri naslednjih podjetjih: Bala Ljubljana, Volna Ljubljana, Galeb Ljubljana, 
Elita Kranj, Kvik Maribor, Trgovina Novoteks Novo mesto. Omenjena podjetja še vedno 
delujejo in so navzoča na slovenskem trgu (z izjemo Galeba in Kvika, ki sta bila kapitalsko 
pridružena Tekstilu). 
 
Podjetji Moda Celje in Manufaktura Ljubljana se nista priključili sistemu Tekstil. Moda Celje 
je delovala na slovenskem trgu, vendar je zaradi svoje majhnosti, visokih stroškov in slabih 
pogojev zašla v težave in leta 2004 je bila objavljena prisilna poravnava podjetja. Tudi to je 
dokaz, da majhno podjetje ne more enakomerno nastopati na trgu. Tudi podjetje Manufaktura 
Ljubljana ne posluje več. 
 

Tabela 4: Stanje v priključenih podjetjih pred priklju čitvijo: 

 

  
BALA  VOLNA  ELITA  

TRGOVINA 
NOVOTEKS  

LETO PREVZEMA 1997 1998 1998 1999 
Kapital 24.258 135.093 214.434 120.098 
Celotna sredstva 67.622 434.320 405.943 377.399 
          
Čisti prihodki iz prodaje 195.769 719.023 599.941 462.039 
Nabavna vrednost blaga 128.687 496.345 410.788 320.938 
Stroški 60.261 276.729 180.006 130.197 
EBIT 6.379 -53.738 9.698 10.571 
Čisti dobiček  5.181 -75.403 1.974 2.802 
Delež EBIT v čistih prihodkih 3,26% -7,47% 1,62% 2,29% 
          
ŠT. TRGOVIN 4 14 13 11 
ŠT. ZAPOSLENIH 13 82 67 44 
     Režija 2 10 8 8 
     Trgovine 11 72 59 36 

 
Vir:  Poslovno poročilo Bala d.d., 1997, Poslovno poročilo Volna d.d., 1998, Poslovno poročilo Elita d.d., 1998, Poslovno               

poročilo Trgovina Novoteks d.o.o., 1999. 
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8.3.1. Bala d.d. 
 
Podjetje Bala je bila delniška družba s sedežem na Dunajski ulici v Ljubljani. Bila je kupec 
Tekstila.. Ocenjevali so, da je nakup podjetja dobra naložba. Prodajni program Bale je tekstil 
za gospodinjstvo, kar je predstavljalo povečanje asortimana v prodajnem programu Tekstila, 
katerega trgovine so prodajale predvsem tekstilna oblačila. V primeru, da Tekstil ne bi 
prevzel omenjenega podjetja, bi zagotovo prešlo v druge roke in izgubili bi kupca. 
 
Bala je imela leta 1997 eno lastno prodajalno, tri pa so bile najemniške. Vse prodajalne so bile 
v Ljubljani. Program Bale je obsegal dekorativni program, posteljni program in tekstilni 
program za gospodinjstvo. 

 
Čisti prihodki od prodaje so  znašali 195,7 milijona tolarjev. Čisti dobiček je bil 5,1 milijona 
tolarjev. Stroški brez amortizacije so predstavljali 31 odstotkov vseh prihodkov. 
 
Zaposlenih je bilo 13 ljudi, dva v režiji in 11 v maloprodajnih prodajalnah, vendar je potrebno 
upoštevati, da so računovodstvo vodili pri zunanji računovodski službi, tako da je bilo 
dejansko več zaposlenih, kot je prikazano v tabeli. 
 

 
8.3.2. Volna d.d. 
 
Tudi podjetje Volna je bilo kupec Tekstila. Za to podjetje je bilo zelo veliko zanimanje, saj so 
prodajalne na zelo zanimivih lokacijah (predvsem v središču mesta Ljubljane). 
 
Volna je imela 14 prodajaln in 719 milijonov čistih prihodkov iz prodaje. Podjetje je imelo 
izgubo v višini 75 milijonov tolarjev. Stroški brez amortizacije so predstavljali 38 odstotkov 
vseh prihodkov. Zaposlenih je bilo 82 ljudi, od tega 10 v režiji in 72 v prodajalnah.  
 
Volna je imela vse prodajalne v Ljubljani, do denacionalizacije so bile to lastniške prodajalne, 
po denacionalizaciji pa so morali šest trgovin bodisi v celoti vrniti lastnikom ali pa so z njimi 
sklenili najemne pogodbe. 
 
Volna je imela v svojih prodajalnah težko, lahko konfekcijo, perilo, nogavice – celoten 
tekstilni program razen tekstilnega programa za gospodinjstvo. 
 

8.3.3. Elita d.d. 
 
Podjetje Elita je bilo največja maloprodajna trgovska mreža s tekstilom v Kranju. Bili so tudi 
kupec Tekstila in lokacije prodajaln so bile predvsem v središču Kranja. 
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Elita je imela leta 1998 13 prodajaln in 600 milijonov tolarjev čistega dobička iz prodaje. 
Stroški brez amortizacije so predstavljali 30 odstotkov vseh prihodkov. Zaposlenih je bilo 67 
ljudi, od tega osem v režiji in 59 v prodajalnah.  
 
Elita je imela vse prodajaln, razen prodajalne na Bledu, v Kranju. Štiri prodajalne so bile 
najemniške, ostale lastniške. 
 
Elita je imela v svojih prodajalnah težko, lahko konfekcijo, perilo, nogavice – celoten tekstilni 
program, tudi tekstilni program za gospodinjstvo. 
 

8.3.4. Trgovina Novoteks d.o.o. 
 
Podjetje Trgovina Novoteks s sedežem v Novem mestu je pokrivalo dolenjsko območje in je 
bilo tudi kupec Tekstila. Bili so v prisilni poravnavi in brez priključitve sistemu ne bi 
preživeli. Tekstil pa je tako s priključitvijo podjetja dobil lokacije na Dolenjskem. 
 
Trgovina Novoteks je imela 11 prodajaln in 462 milijonov tolarjev čistih prihodkov iz 
prodaje. Čisti dobiček  je znašal 2,8 milijona tolarjev. Stroški brez amortizacije so 
predstavljali 28 odstotkov vseh prihodkov. Zaposlenih je bilo 44 ljudi, od tega osem v režiji in 
36 v prodajalnah.  
Trgovina Novoteks je pokrivala dolenjsko področje, večina prodajaln, razen dveh, je bilo 
najemniških. 
 
Trgovina Novoteks je imela v svojih prodajalnah težko, lahko konfekcijo, perilo, nogavice – 
celoten tekstilni program, tudi tekstilni program za gospodinjstvo. 
 
 
 

9. PREGLED CELOTNEGA SISTEMA TEKSTIL S POVEZANIMI 
DRUŽBAMI 

 
9.1. Stanje na slovenskem trgu in poslovanje po združitvi 
 
Pred opisanimi združitvami so trgovino obvladovala lokalna podjetja. Tudi sistem Mercator je 
bil pred združitvami lokalno organiziran (Mercator Nanos Postojna, Mercator Ptuj, Mercator 
Novo mesto itd.). To so bile trgovske organizacije s samostojno nabavo in nezadostno 
ponudbo. Zahtevni kupci so množično hodili po nakupih v sosednje države (Avstrija, Italija), 
kar pomeni, da je bila kupna moč večja od ponudbe trgovin. Modernih trgovskih centrov 
nismo poznali, bile so večje blagovne hiše, ki pa niso bile niti tehnološko niti prostorsko 
racionalne (več nadstropij, nepreglednost ipd.). 
 



 

50 

S prihodom tujih trgovskih družb in združevanjem slovenskih podjetij so nastajali 
nakupovalni centri in nove, sodobne prodajalne, ki so začeli zadovoljevati potrošnika in s tem 
zaustavili odliv denarja z nakupi v drugih državah.   
 
Zaradi hitre rasti nakupovalnih centrov in prodajaln se pojavlja vprašanje, kateri med njimi so 
dejansko racionalni glede na kupno moč območja, kjer delujejo. Z vidika potrošnika je velika 
ponudba do neke mere dobrodošla, vendar pa le rentabilno poslovanje omogoča dolgoročno 
stabilno ponudbo. 
 
Z omenjenimi prevzemi podjetji si je Tekstil posredno povečal maloprodajno mrežo, saj so to 
trgovske družbe, katerih osnovna dejavnost je prodaja tekstilnega blaga, kar je bila podaljšana 
roka glavne dejavnosti - trgovine na debelo. Konec leta 2004 je skupina Tekstil štela 88 
maloprodajnih prodajaln. 
 

9.1.1. Nabavna služba 
 
Pogajanja o nabavnih pogojih ter usklajevanje in podpisovanje komercialnih pogodb z 
dobavitelji izvaja direktor v sodelovanju z vodjem nabave. Nabavna služba pa je odgovorna 
za operativno izvajanje nabave. Nabava je centralizirana, saj gre vse skozi veleprodajno 
skladišče. Blago domačih dobaviteljev se dobavlja sproti, blago tujih dobaviteljev pa se 
dobavlja sezonsko in prek centralnega skladišča razporeja po prodajnih mestih. Organizirano 
imajo tudi carinsko skladišče, tako da se blago po potrebi carini in dostavlja v centralno 
skladišče. 
 

9.1.2. Prodaja 
 
Prodajo imajo organizirano prek vodij področij. Vsak vodja področja je zadolžen za približno 
12 prodajaln (odvisno od lokacije) in v sodelovanju s poslovodjem prodajalne skrbi, da je ta 
založena in dosega načrtovan promet prodaje. 
 

9.1.3. Logistika 
 
Skladišče je organizirano centralno, vendar so zaradi znižanja stroškov ukinili svoj transportni 
oddelek, tako da zdaj blago po prodajalnah razvaža zunanja distribucijska služba. 

 
9.1.4. Stanje v podjetju Tekstil d.d. v primerjavi z letom 1994 
 
Ker se podatki, ki so uporabljeni v analizi, nanašajo na obdobje šestih let, med seboj zaradi 
rasti cen niso neposredno primerljivi. Zato sem podatke s pomočjo povprečnih indeksov rasti 
cen pretvorila na raven cen iz leta 2004, in sicer:  
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• vrednost nabavljenega in prodanega blaga s pomočjo indeksov cen na drobno za 
industrijske neživilske izdelke, 

• stroške plač s pomočjo indeksov povprečne rasti bruto plač, 

• vse ostale podatke s pomočjo indeksov cen na drobno.  
 
Prikazani indeksi so uporabljeni v vseh naslednjih tabelah.  

 

Tabela 5: Indeksi rasti cen v letih 1994-2004 

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Indeks rasti cen 
na drobno 

252,0 210,4 186,8 170,3 156,1 143,8 134,8 121,6 111,2 105,6 100,0 

Indeks rasti cen 
industrijskih 
proizvajalcev 

203,7 176,2 157,6 147,9 140,1 132,6 129,1 119,2 110,1 105,0 100,0 

Indeks rasti 
bruto plač 

272,2 217,2 183,4 159,0 142,4 129,9 118,6 107,2 103,8 101,8 100,0 

 
Vir:  Statistični urad RS 2004 

 
Kot je razvidno iz tabele (glej prilogo 1), predstavlja veleprodaja samo še 32 odstotkov čistih 
prihodkov iz prodaje, v letu 1994 pa je predstavljala 68 odstotkov vseh prihodkov. Lastna 
maloprodaja predstavlja 37 odstotkov in se je v primerjavi z letom 1994 znatno povečala. 
Promet povezanih družb znaša 31 odstotkov, kar predstavlja prihodek, ki ga ne bi bilo, če se 
podjetje ne bi odločilo za prevzem podjetij. Podatki kažejo, da se je podjetje odločilo za 
pravilno strategijo. 
 
Nabavna vrednost blaga se je znižala, kar pove, da podjetje dosega boljše nabavne pogoje pri 
dobaviteljih. To je posledica velikosti sistema in večjih nabavnih količin, čemur je botrovala 
priključitev malih trgovskih podjetij.  
 
Stroški predstavljajo v letu 2004 približno enak odstotek kot v letu 1994. 
 
Poslovni izid se je povečal iz 1,6 odstotka v letu 1994 na 10 odstotkov v letu 2004, čisti 
dobiček pa iz 0,2 odstotka na 2,5 odstotka, kar kaže, da se poslovanje družbe izboljšuje. 
 

9.1.5. DuPontov sistem kazalnikov 
 
Analiza s finančnimi kazalniki je ena najbolj pogostih analiz računovodskih izkazov. 
Kazalniki so relativna števila, ki predstavljajo razmerja med posameznimi ekonomskimi 
kategorijami (Igličar, Hočevar, 1997, str. 229). V teoriji obstaja cela množica različnih 
kazalnikov, ravno tako je najti veliko formul za izračun istih kazalnikov. Vrednost kazalnikov 
se od podjetja do podjetja razlikuje in je poleg poslovanja v veliki meri odvisna od značilnosti 
panoge. Zaradi tega pri kazalnikih težko govorimo o pravih in nepravih vrednostih. 
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Posamezne kazalnike lahko med seboj povezujemo. Na ta način pridemo do sistema 
povezanih kazalnikov in s tem dobimo nekatere dodatne informacije. Med najbolj razširjenimi 
sistemi povezanih kazalnikov je DuPontov sistem, ki zajema podatke iz bilance stanja in 
izkaza uspeha. Izhaja iz kazalnika dobičkonosnosti kapitala, najbolj poznanega po angleški 
okrajšavi ROE (return on equity). Prav dobičkonosnost kapitala je eden izmed najpogostejših 
ciljev, ki ga lastniki postavijo vodstvu podjetja. Kazalnik se izračuna po formuli: 
 
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) = Čisti dobiček poslovnega leta/Povprečni kapital 
 
Po DuPontovem sistemu povezanih kazalnikov je čista dobičkonosnost kapitala produkt treh 
drugih kazalnikov, in sicer: koeficienta hitrosti obračanja sredstev, čiste dobičkonosnosti 
prihodkov in strukture financiranja. Enačbe za izračun teh kazalnikov so: 
 

Koeficient obračanja sredstev = Prihodki iz prodaje/Povprečna sredstva 
 
Čista dobičkonosnost prihodkov iz prodaje = Čisti dobiček/Prihodki iz prodaje 
 

Struktura financiranja = Povpre čna sredstva/Povprečni kapital 
 
Koeficient obračanja sredstev: Hitrejši obrat sredstev pomeni višjo vrednost koeficienta in s 
tem višjo dobičkonosnost kapitala. Kazalnik ima nižjo vrednost pri podjetjih, ki poslujejo v 
kapitalsko intenzivnih panogah z velikim deležem stalnih sredstev. Nizek obrat sredstev lahko 
v nekaterih primerih kaže, da podjetje z razpoložljivimi sredstvi ustvarja premalo prihodkov. 
Rešitev je v povečanju prihodkov ali v zmanjšanju obsega sredstev oziroma v kombinaciji 
obojega (Brigham, 1999, str. 65-66). 
 
Čista dobičkonosnost prihodkov iz prodaje pove, kakšen je delež čistega dobička v 
prihodkih iz prodaje. Znižanje tega kazalnika je lahko posledica znižanja prodajnih cen ali 
rasti stroškov poslovanja (Igličar, Hočevar, 1997, str. 244-245). Visoki stroški so lahko 
povezani z neučinkovitim poslovanjem ali z visoko zadolženostjo (Brigham, 1999, str. 70). 
 
Struktura financiranja je v DuPontovem sistemu vključena kot obrnjen kazalnik deleža 
(lastniškega) kapitala v financiranju. Manjši delež kapitala v financiranju pomeni višjo 
vrednost kazalnika in posledično je višja tudi dobičkonosnost kapitala (Igličar, Hočevar 1997, 
str. 250). Na dolgi rok je lastniški kapital dražji (zahteva višje stopnje donosa) od dolžniškega 
kapitala. To v splošnem drži, če je stopnja zadolženosti nizka. Kakor hitro pa podjetje začne 
povečevati zadolženost, se s tem povečuje tveganost, zato je vsaka dodatna enota dolga dražja 
(zahteva višjo stopnjo donosa, ker narašča premija za tveganje). Čezmerno zadolževanje tako 
zvišuje stroške obresti in znižuje čisti dobiček, kar preko znižanja kazalnika čiste 
dobičkonosnosti prihodkov iz prodaje (drugi člen DuPontove enačbe) vpliva na znižanje čiste 
dobičkonosnosti kapitala. 
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Igličar in Hočevar (1999, str. 249) ugotavljata, da so to tri področja delovanja in odločanja 
vodstva podjetja, s katerimi je moč vplivati na dobičkonosnost kapitala. Gre za odločitve o 
investiranju, poslovanju in financiranju. 
 

Tabela 6: Izračun povezanih kazalnikov po DuPontovem sistemu: 

 

 1994 2000 2001 2002 2003 2004 

Čista dobičkonosnost kapitala % 0,50 1,36 0,35 0,06 0,17 3,89 

Koeficient obračanja sredstev 1,00 0,67 0,65 0,67 0,66 0,63 

Čista dobičkonosnost prihodkov % 0,23 0,54 0,15 0,03 0,09 2,49 

Struktura financiranja (sredstva/kapital) 2,21 3,78 3,55 2,96 2,75 2,48 

 
Vir:  Poslovno poročilo Tekstil 1994-2004 

 
Poslovodstvo lahko vrednost čiste dobičkonosnosti poveča z vplivom na: 

• obračanje sredstev, 

• dobičkonosnost prihodkov (profitna marža), 

• finančni vzvod (strukturo virov financiranja). 
 
Aktivnost sredstev oz. koeficient obračanja sredstev nam kaže sposobnost sredstev, da 
ustvarijo prihodke od prodaje. Sredstva se običajno počasneje obračajo v tistih panogah, kjer 
prevladuje visoka dobičkonosnost in obratno. V proučevanem podjetju se kazalec znižuje, kar 
je posledica znižanja sredstev. 
 
Stroškovna učinkovitost podjetja nam kaže poslovno učinkovitost oz. prispevek prihodkov od 
prodaje k dobičku iz poslovanja. Njen trend do leta 2003 je bil neugoden, vendar je nato v 
letu 2004 narasla na 2,49. Odvisna je od konkurence v panogi, v kateri podjetje deluje. 
 
Finančna zadolženost podjetja nam kaže, koliko je podjetje zadolženo za nakup sredstev, in s 
tem posredno finančno učinkovitost podjetja. Kazalec je dosegel najvišjo vrednost v letu 
2001, ko je znašal 3,55, v letu 2004 pa se je znižal na 2,48. Podjetje izboljšuje strukturo virov 
financiranja. 
 

9.1.6. Podjetje Tekstil d.d. v primerjavi s konkurenco 
 
Konkurenco proučevanemu podjetju predstavljajo velika trgovska podjetja z verigami 
trgovskih lokalov, manjša podjetja s tekstilom z nekaj trgovskimi lokali, samostojni 
podjetniki z enim trgovskim lokalom in veliki trgovski centri s celotno ponudbo izdelkov, ki 
niso specializirani samo za trgovanje s tekstilom. 
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Izmed omenjenih so trenutno najverjetneje največja konkurenca veliki trgovski centri, ker 
spreminjajo nakupovalne navade, saj ljudje radi zahajajo v nakupovalne centre, kjer ob hrani 
kupujejo tudi tekstilne izdelke. V podjetju računajo, da se bodo potrošniki vrnili tudi v 
prodajalne, kjer jih prodajalci prijazno postrežejo in nakup ni tako neoseben kot v trgovinskih 
centrih. Pri tekstilnih izdelkih je bolj kot pri prehrambenih izdelkih pomembno svetovanje pri 
nakupu. 
 
Prednosti v primerjavi s konkurenco lahko opišemo z naslednjimi dejavniki: 

• visoka vrednost prodajnih mest z vidika možnosti doseganja visokega prometa in 
odlične lokacije prodajnih mest, 

• lastništvo prodajaln, kar omogoča boljšo likvidnost v primerjavi s konkurenco, 

• velika kapitalska moč v primerjavi s konkurenco, 

• močna pogajalska pozicija do dobaviteljev zaradi svoje velikosti, 

• tradicija podjetja, 

• referenca podjetja, 

• dobri odnosi z dobavitelji. 
 
Slabosti v primerjavi s konkurenco pa so naslednje: 

• majhna prepoznavnost prodajnih mest in blaga, 

• močna konkurenca istovrstnih izdelkov. 
 
Za primerjalno analizo sem izbrala podjetji, ki sta direktna konkurenca proučevanemu 
podjetju, saj se ukvarjata z veleprodajo in maloprodajo. To sta podjetji Veletekstil iz 
Ljubljane in Tkanina iz Celja. 

 
Kazalniki pla čilne sposobnosti: Plačilno sposobnost gospodarske družbe zelo grobo odraža 
primerjava vnovčenja sredstev z zapadlostjo obveznosti do virov financiranja sredstev. Ker pa 
bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev na določen dan, se lahko to 
stanje že naslednji dan spremeni. Zato mora gospodarska družba uporabljati dodatne 
informacije o plačilni sposobnosti, temelječe na predračunih denarnih tokov in na drugih 
podatkih.  
 

Tabela 7: Primerjava kazalnika likvidnosti: 

 

  TEKSTIL TKANINA VELETEKSTIL  

Kategorije 2003 2003 2003 

Kratkoročni koeficient likvidnosti 0,82 1,89 1,34 

 
Vir: FIPO, Gospodarski vestnik, www.gvin.com. 
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Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient): Ta kazalnik kaže 
financiranje kratkoročnih sredstev iz kratkoročnih obveznosti do virov sredstev. Kot 
kratkoročna sredstva so upoštevane zaloge, kratkoročne terjatve iz poslovanja, kratkoročne 
finančne naložbe in denarna sredstva. Če je vrednost kazalnika 1, pomeni, da ima 
gospodarska družba kratkoročna sredstva v celoti financirana s kratkoročnimi obveznostmi do 
virov sredstev. Če je vrednost kazalnika večja od 1, gospodarska družba kratkoročna sredstva 
financira tudi dolgoročno. Čim večja je vrednost tega kazalnika, ugodnejša naj bi bila plačilna 
sposobnost gospodarske družbe.  
Konkurenčni podjetji imata kratkoročni koeficient likvidnosti ugodnejši od koeficienta 
podjetja Tekstil, ki kratkoročna sredstva delno financira tudi z dolgoročnimi viri, kar je 
neugodno, vendar je ta koeficient za Tekstil v letu 2004 0,86, kar pomeni, da se izboljšuje. 
Poslovodstvo bo moralo biti bolj agresivno pri iskanju poti za uspešno upravljanje s 
kratkoročnimi sredstvi. Če podjetje zaide v finančne težave, počasneje odplačuje svoje 
obveznosti in s tem zmanjšuje zaupanje upnikov. Lastniki podjetja pa dajejo prednost nizki 
vrednosti tega kazalnika, saj visoka vrednost pomeni, da je veliko denarja vezanega v 
neproduktivna sredstva, kot so presežek denarja, kratkoročne naložbe in drugo. 
 

Tabela 8: Primerjava kazalnika razmerja med terjatvami in obveznostmi: 

 

  TEKSTIL TKANINA VELETEKSTIL  

Kategorije 2003 2003 2003 

Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in 
kratkoročnimi obveznostmi 

1,06 1,1 0,35 

 
Vir: FIPO, Gospodarski vestnik, www.gvin.com. 

 
Razmerje med kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja: 
kazalnik kaže, koliko kratkoročnih terjatev iz poslovanja je pokritih s kratkoročnimi 
obveznostmi iz poslovanja oz. koliko kratkoročnih obveznosti iz poslovanja bi lahko 
poravnali z vnovčenjem kratkoročnih terjatev iz poslovanja. Je zelo grob pokazatelj plačilne 
sposobnosti, saj brez primerjave rokov dospelosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja z roki 
dospelosti kratkoročnih obveznosti iz poslovanja še ni mogoče trditi, da je plačilna 
sposobnost gospodarske družbe zagotovljena, če je vrednost tega kazalnika 1 ali več.  
Podjetji Tekstil in Tkanina imata ugodnejše razmerje med kratkoročnimi poslovnimi 
terjatvami in kratkoročnimi obveznostmi, saj je vrednost kazalnika višja od 1. 
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Tabela 9: Primerjava kazalnikov obračanja sredstev in dnevi vezave: 

 

  TEKSTIL TKANINA VELETEKSTIL  

Kategorije 2003 2003 2003 

Obračanje zalog  5,39 3,05 2,47 

Obračanje kratkoročnih poslovnih terjatev 4,23 3,22 3,14 

Dnevi vezave zalog 67,72 119,78 147,76 

Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev 85,90 112,41 116,18 

 
Vir: FIPO, Gospodarski vestnik, www.gvin.com. 

 
Kazalniki obra čanja sredstev in dnevi vezave: kazalniki obračanja sredstev izražajo, koliko 
prihodkov ustvari gospodarska družba z obstoječimi sredstvi ali povedano drugače, koliko 
sredstev potrebuje gospodarska družba, da ustvarja obstoječe prihodke. Analiza teh 
kazalnikov lahko pokaže, da ima posamezna gospodarska družba v primerjavi z drugimi 
gospodarskimi družbami za doseganje podobnih prihodkov veliko več sredstev. Hitrejše je 
obračanje sredstev oz. krajši so dnevi njihove vezave, manj sredstev ima gospodarska družba 
vezanih. Hitrost obračanja sredstev  vpliva na donosnost sredstev in s tem tudi na donosnost 
kapitala. 
 
Obračanje zalog: kazalnik kaže, kolikokrat letno se obrnejo zaloge gospodarske družbe. 
Visoka vednost kazalnika kaže dobro upravljanje z zalogami. 
Tekstil najbolje upravlja z zalogami, saj je obrat večji od 5. 
 
Obračanje terjatev iz poslovanja: kazalnik pove, kolikokrat letno se obrnejo terjatve iz 
poslovanja v denarna sredstva. Večja vrednost tega kazalnika pomeni hitrejše obračanj 
terjatev iz poslovanja v denarna sredstva. Tudi obrat terjatev je najboljši v Tekstilu, saj se 
terjatve obrnejo štirikrat, v konkurenčnih podjetjih pa le trikrat. 
 
Dnevi vezave zalog: večje je število dni vezave zalog, počasnejše je obračanje oziroma 
spreminjanje zalog v likvidnejše oblike gibljivih sredstev. Večje zaloge zahtevajo več 
sredstev in njihovo financiranje, kar vpliva na slabši poslovni izid. Dnevi vezave zalog so 
najnižji v Tekstilu, kar je logična posledica rezultatov koeficientov obračanja. 
 
Dnevi vezave terjatev iz poslovanja: večje je število dni vezave terjatev iz poslovanja, 
počasnejše je obračanje oz. spreminjanje teh terjatev v likvidnejšo obliko, v denarna sredstva. 
Večji obseg terjatev zahteva več sredstev za njihovo financiranje, kar vpliva na slabši 
poslovni izid. Tudi v tem primeru so dnevi vezave terjatev iz poslovanja najugodnejši v 
Tekstilu kot posledica rezultatov koeficienta obračanja. 
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Kazalniki gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti: so kazalniki poslovne uspešnosti. 
Pojasnjujejo dosežene poslovne rezultate glede na ugotovljene potroške oz. vložke za njihovo 
ostvaritev. Čim večja – pozitivna - je njihova vrednost,tem uspešnejša je družba. 
 

Tabela 10: Kazalniki gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti: 

 

  TEKSTIL TKANINA VELETEKSTIL  

Kategorije 2003 2003 2003 

Gospodarnost poslovanja 1,12 0,94 1,26 

Čista dobičkovnost skupnih prihodkov 0,09 -1,16 13,29 

Čista donosnost sredstev 0,06 -1,1 6,77 

Čista donosnost kapitala 0,17 -1,61 13,77 

Čista dobičkovnost prihodkov iz poslovanja 0,09 -1,25 14,11 

Skupni prihodki na zaposlenega 21.224 17.328 19.910 

Čisti dobiček (izguba) na zaposlenega 18 -201 2.646 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega 191 155 174 

 
Vir: FIPO, Gospodarski vestnik, www.gvin.com. 

 
Gospodarnost poslovanja: kazalnik pove, koliko prihodkov iz poslovanja je gospodarska 
družba dosegla na sto tolarjev odhodkov iz poslovanja, prilagojenih za razliko vrednosti 
zalog. Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, čim večja je vrednost tega kazalnika in če 
hkrati izkazuje čisti dobiček. Vrednost tega kazalnika je namreč lahko tudi večja kot 1, pa 
gospodarska družba izkazuje čisto izgubo.  
Od proučevanjih podjetij samo je samo Tkanina v letu 2003 izkazovala izgubo. Tekstil in 
Veletekstil sta imela dobiček, gospodarnost poslovanja pa je nekoliko nižja v Tekstilu. 
 
Čista dobičkonosnost skupnih prihodkov: ta kazalnik pove, koliko čistega dobička oz. izgube 
je bilo ugotovljene na sto tolarjev doseženih skupnih prihodkov gospodarske družbe. Pri 
presoji tega kazalnika je potrebno upoštevati, da je čisti dobiček lahko zmanjšan za znesek 
izgube iz prejšnjih let, ki povečuje skupne odhodke. Gospodarska družba je poslovno 
uspešnejša, če izkazuje čisti dobiček in je vrednost tega kazalnika čim večja. Veletekstil ima 
poleg izkazanega dobička tudi najboljšo vrednost tega koeficienta, ki je pri Tkanini negativen 
kot posledica izkazovanja izgube. 
 
Čista donosnost sredstev: kazalnik kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju 
sredstev. Kaže, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je gospodarska družba ugotovila 
na vsakih sto tolarjev obstoječih sredstev ne glede na to, kako so financirana. Gospodarska 
družba posluje uspešnejše, če je vrednost tega kazalnika čim večja. Čista donosnost sredstev 
je zmnožek drugih dveh kazalnikov, izraženih v obliki razmerja čiste dobičkovnosti 
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prihodkov ter proizvodnosti sredstev. Večja kot je vrednost obeh kazalnikov, večja je 
vrednost kazalnika čiste donosnosti sredstev. 
Donosnost sredstev je najboljša v podjetju Veletekstil in znaša 6,77. Tkanina ima negativno 
vrednost kazalca kot posledico izkazovanja izgube, v Tekstilu pa je donosnost sredstev 0,06. 
 
Čista donosnost kapitala: čista donosnost kapitala je s stališča lastnikov gospodarske družbe 
najpomembnejši in eden najbolj pogosto uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti. 
Kazalnik pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. Pokaže, 
koliko čistega dobička je gospodarska družba dosegla na vsakih sto tolarjev vloženega 
kapitala. Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če je vrednost tega kazalnika čim večja 
(pozitivna). Vendar pa višja vrednost kazalnika lahko pomeni tudi večje tveganje na račun 
velikega zadolževanja gospodarske družbe. Čista donosnost kapitala je namreč odvisna od 
sestave virov financiranja sredstev. Čisto donosnost kapitala je mogoče primerjati z zahtevano 
donosnostjo kapitala: lastniki za svojo udeležbo pri financiranju gospodarske družbe 
zahtevajo določen donos, odvisen od tveganja. Če poslovodstvo ne zmore zagotavljati 
zahtevanega donosa, potem ne uresničuje cilja lastnikov. Najvišja je v podjetju Veletekstil. 
 
Skupni prihodki na zaposlenega so najvišji v podjetju Tekstil, čisti dobiček na zaposlenega pa 
v Veletekstilu, kjer je tudi višji izkazani dobiček. Povprečna plača na zaposlenega je bila v 
letu 2003 najvišja v podjetju Tekstil. 
 
9.1.7. Število prodajaln 
 
Širitev maloprodaje je bil glavni cilj povezovanja podjetij v proučevanem podjetju. V Tekstilu 
se je število prodajaln s 14 povečalo na 38, kar je delno tudi posledica priključitve podjetij 
Galeb in Kvik k matičnemu podjetju.  
 
Bala je ob priključitvi sistemu imela štiri prodajalne, v letu 2004 pa že 15 prodajaln. To 
dokazuje hipotezo, da je v sistemu širitev maloprodajnih prodajaln hitrejša in lažja. Tudi 
Trgovina Novoteks je povečala število prodajaln z 11 na 14. Skupno je bilo v letu 2004 v 
sistemu Tekstil 88 prodajaln.  
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Slika 2: Povečanje števila prodajaln v sistemu Tekstil  
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Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d. 1994-2004 

 
 
Tekstil ima 38 prodajaln, od tega 15 lastnih in 23 najemniških prodajaln, kar skupaj znese 
3314 m2 prodajnih površin. Podjetje Bala in 15 prodajaln, tri lastne in 12 najemniških 
prodajaln na 1482 kvadratnih metrih. Elita ima 11 prodajaln, 10 lastnih in eno najemniško in 
1935 kvadratnih metrih prodajnih površin. Volna ima 10 prodajaln, pet lastnih in 5 
najemniških, ki predstavljajo 1129 m2, Trgovina Novoteks pa ima 14 prodajaln, eno lastno in 
13 najemniških prodajaln na 1278 m2. Skupaj ima sistem Tekstil 88 prodajaln na 9138 
kvadratnih metrih prodajnih površinah. V sistemu so še štiri prodajalne, ki pa jih dajejo v 
najem. 
 
Prodajno mrežo Tekstila lahko ocenimo kot eno boljše razvejanih v Sloveniji, saj so navzoči 
skoraj v vseh večjih mestih po državi. 
 

9.1.8. Razlika v ceni 
 
Ena najpomembnejših postavk uspešnega poslovanja je tudi marža podjetja. Pri trgovskem 
podjetju gre v absolutnem smislu za doseganje čim višje razlike v ceni, torej razlike med 
prodajno in nabavno vrednostjo trgovskega blaga. V relativnem smislu jo opredelimo kot 
odstotek nabavne vrednosti (marža) ali odstotek prodajne vrednosti (rabat). Praviloma je 
podjetje pri določanju marže navzgor omejeno s konkurenco na trgu, navzdol pa s težnjo 
proizvajalcev, da cen ne znižajo. Višja je marža, višji so lahko dobički ob predpostavki enakih 
stroškov in enakih prodajnih količin. 
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Zaradi ostre cenovne konkurence oblikujejo trgovske organizacije v razvitem svetu marže na 
posamezne izdelke ali skupine izdelkov praktično na ravni pokrivanja stroškov oziroma 
marža pogosto ne pokriva vseh stroškov. Takšna situacija je glavni razlog za povezovanje in 
koncentracijo trgovskih organizacij, da bi si z ekonomijo obsega pri nabavi zagotovile 
dodatno razliko v ceni, ki pomeni prispevek za ustvarjanje dobička (Potočnik, Hrastelj, 1995, 
str. 153). 
 
Samostojni manjši trgovci na drobno nimajo možnosti za preživetje, če se ne povežejo na 
nabavnem področju, da bi z rabati in drugimi nabavnimi pogoji kompenzirali prikazano 
negativno razliko (Potočnik, Hrastelj, 1995, str. 153). 
 
V nadaljevanju je prikazano, kako je podjetju Tekstil ob povezovanju z malimi trgovskimi 
podjetji s skupno strategijo na nabavnem področju uspelo, da se jim razlika v ceni povečuje. 
 

Slika 3: Rast čistih prihodkov 1994-2004 
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Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d. 1994-2004 
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Slika 4: Rast RVC v podjetju Tekstil d.d. 1994-2004 
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Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d. 1994-2004 

 
Iz grafov je razvidno, da se je razlika v ceni povečala, in sicer s 23,6 odstotka v letu 1994 na 
48,8 odstotka v letu 2004. To je posledica boljših nabavnih pogojev, ki jih dosegajo, ker so 
povezani v sistem. Tudi to je eden glavnih razlogov, da se je podjetje Tekstil odločilo za 
povezovanje s podjetji, ki jim omogočajo, da na nabavnih trgih lahko znižujejo ceno blaga z 
velikimi količinami nabave.  
 

9.1.9. Število zaposlenih 
 
Podjetje zaposluje 166 zaposlenih, večina ima srednješolsko oz. poklicno (trgovsko) 
izobrazbo. Kolektiv je predvsem ženski. Odnosi med zaposlenimi ter zaposlenimi in upravo 
so dobri. V proučevanem obdobju so znižali število zaposlenih z 207 na 166.  
 
Skupaj je v sistemu Tekstil 288 zaposlenih, potrebno je upoštevati, da so s prevzemi podjetij 
dobili tudi zaposlene, vendar so njihovo število znižali s centraliziranjem splošnih služb in 
računovodsko službo. Splošne službe, računovodstvo in finance namreč vodijo za vse družbe 
v matičnem podjetju. 
 
V podjetju Bala so povečali število zaposlenih s 13 na 31, vendar je to posledica dodatnih 
trgovin, ki so jih odprli. V Volni se je število zaposlenih znižalo s 94 na 28. Tudi v podjetjih 
Elita in Trgovina Novoteks so znižali število zaposlenih, v Eliti s 112 na 32 in v Trgovini 
Novoteks z 49 na 31 (kljub povečanju števila trgovin). 
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Slika 5: Število zaposlenih v sistemu Tekstil 1994-2004 
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Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d. 1994-2004 

 

 
9.2. Pregled uspešnosti po posameznih družbah 
 
Vsako pridruženo podjetje se je s prihodom v sistem moralo odpovedati samostojni 
komerciali, financam, računovodstvu in kadrovski službi. S tem so se znižali stroški 
poslovanja in poenotilo poslovanje v celotnem sistemu. Brez omenjene racionalizacije 
podjetja ne bi preživela. Če bi hotelo posamezno podjetje pokrivati vse omenjene samostojne 
službe, bi bile potrebne tako visoke marže, da bi bilo podjetje nekonkurenčno. 
 

9.2.1. Bala d.o.o. 
 
Čisti prihodki iz prodaje so se povečali za 17 odstotkov, znižala se je nabavna vrednost blaga, 
saj zdaj predstavlja 58 odstotkov čistih prihodkov iz prodaje. Stroški so se povečali, med 
njimi najbolj stroški dela, ki predstavljajo 39 odstotkov čistih prihodkov. 
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Tabela 11: Stanje v podjetju Bala 2000-2004 

 
BALA D.O.O. 1994-2004 (v 000 SIT) 2000 2001 2002 2003 2004
Kapital 33.233 31.956 96.722 100.063 99.848
Celotna sredstva 149.262 132.749 204.646 241.868 281.845
Čisti prihodki iz prodaje 385.476 100,0% 403.301 100,0% 405.939 100,0% 438.644 100,0% 458.662 100,0%
Nabavna vrednost blaga 242.181 62,8% 247.303 61,3% 251.356 61,9% 260.268 59,3% 268.502 58,5%
STROŠKI 129.577 33,6% 143.312 35,5% 144.314 35,6% 161.891 36,9% 180.594 39,4%
     stroški dela 66.163 17,2% 72.137 17,9% 69.754 17,2% 85.619 19,5% 101.23422,1%
     stroški storitev 54.316 14,1% 60.756 15,1% 62.202 15,3% 64.099 14,6% 67.904 14,8%
     amortizacija 6.942 1,8% 8.777 2,2% 7.868 1,9% 7.100 1,6% 9.455 2,1%
     finančni odhodki 2.156 0,6% 1.641 0,4% 4.491 1,1% 5.073 1,2% 2.001 0,4%
EBIT 9.375 2,4% 2.826 0,7% 9.138 2,3% 6.732 1,5% 3.283 0,7%
Čisti dobiček 6.897 1,8% 2.517 0,6% 8.911 2,2% 4.671 1,1% 893 0,2%
Delež EBIT v čistih prihodkih 2,43% 0,70% 2,25% 1,53% 0,72%  
 
Vir: Poslovno poročilo Bala d.o.o., 2000-2004 

 
Bala je bila ob prevzemu s tremi prodajalnami navzoča samo v Ljubljani. V Tekstilu so se 
odločili, da bodo naredili verigo trgovin Bala po celotni Sloveniji. Na podlagi tega so vse 
prodajalne v celotnem sistemu, ki so imele tekstilni program za gospodinjstvo, pridružili 
podjetju Bala. Če so analize posamezne prodajalne pokazale, da je prevelika in se lahko 
razdeli na dva dela, so jo razdelili. Če v bližini še ni bilo prodajalne iz progama Bale, je del 
prevzela Bala. Prodajalne nameravajo razširiti na področje Kopra in Ptuja. 
 

9.2.2. Volna d.o.o. 
 
Za podjetje Volna je bila potrebna sanacija, ker so poslovali z izgubo. Imeli so 14 prodajaln. 
Dokler so bile te prodajalne lastniške, je podjetje poslovalo s pozitivno ničlo. Iz rednega 
poslovanja so ustvarjali izgubo. Prodajalne so bile potrebne celovite prenove, saj niso 
zadovoljevale novih zahtev trga. Z denacionalizacijo so izgubili tudi najboljšo trgovino v 
središču mesta. 
 

Tabela 12: Stanje v podjetju Volna leta 2000-2004 

 
VOLNA D.O.O. 1994-2004 (v 000 SIT) 2000 2001 2002 2003 2004
Kapital 161.516 183.818 303.110 314.173 311.796
Celotna sredstva 448.226 412.875 533.620 592.572 533.287
Čisti prihodki iz prodaje 725.250 100,0% 661.385 100,0% 588.540 100,0% 450.946 100,0% 327.140 100,0%
Nabavna vrednost blaga 473.138 65,2% 481.612 72,8% 408.577 69,4% 314.686 69,8% 187.618 57,4%
Stroški 316.253 43,6% 303.464 45,9% 262.125 44,5% 220.495 48,9% 159.915 48,9%
     stroški dela 147.641 20,4% 134.678 20,4% 120.088 20,4% 110.088 24,4% 73.304 22,4%
     stroški storitev 120.991 16,7% 129.948 19,6% 105.160 17,9% 89.593 19,9% 61.290 18,7%
     amortizacija 24.397 3,4% 18.202 2,8% 15.273 2,6% 11.811 2,6% 13.505 4,1%
     finančni odhodki 23.224 3,2% 20.635 3,1% 21.604 3,7% 9.003 2,0% 11.816 3,6%
EBIT 19.330 2,7% 30.600 4,6% 30.224 5,1% 18.969 4,2% 14.442 4,4%
Čisti dobiček 2.389 0,3% 13.105 2,0% 13.250 2,3% 14.640 3,2% 503 0,2%
Delež EBIT v čistih prihodkih 2,67% 4,63% 5,14% 4,21% 4,41%  
 
Vir: Poslovno poročilo Volna d.o.o., 2000-2004 

 
Prodajalne, ki niso bile rentabilne, so vrnili lastnikom ali prodali. Volna je specializirana za 
program perila, moško modo, nogavice in žensko modo. 
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Teritorialno se podjetje ni širilo in je še vedno navzoče samo v Ljubljani, vendar pod 
razpoznavno trgovsko znamko Volna. 
 
9.2.3. Elita d.o.o. 
 
Elita je bila s svojimi prodajalnami navzoča v Kranju. V Tekstilu so se odločili, da bo to 
trgovsko podjetje pokrivalo območje Gorenjske, zato so prodajalnam v Kranju pridružili tudi 
trgovino podjetja Tekstil v Tržiču, kupili so še prodajalni v Radovljici in na Jesenicah ter 
vzeli v najem  prodajalno v Kamniku. 
 

Tabela 13: Stanje v podjetju Elita leta 2000-2004 

 
ELITA D.O.O. 1994-2004 (v 000 SIT) 2000 2001 2002 2003 2004
Kapital 267.641 287.272 288.110 265.478 265.478
Celotna sredstva 725.072 596.335 611.429 580.063 517.798
Čisti prihodki iz prodaje 875.913 100,0% 805.736 100,0% 664.197 100,0% 537.356 100,0% 329.916 100,0%
Nabavna vrednost blaga 566.531 64,7% 552.349 68,6% 446.844 67,3% 369.053 68,7% 224.337 68,0%
Stroški 326.611 37,3% 309.117 38,4% 274.191 41,3% 245.807 45,7% 147.671 44,8%
     stroški dela 194.415 22,2% 190.227 23,6% 179.413 27,0% 148.210 27,6% 85.029 25,8%
     stroški storitev 77.140 8,8% 71.654 8,9% 62.543 9,4% 65.172 12,1% 31.675 9,6%
     amortizacija 17.368 2,0% 17.364 2,2% 16.431 2,5% 16.072 3,0% 20.907 6,3%
     finančni odhodki 37.687 4,3% 29.872 3,7% 15.804 2,4% 16.353 3,0% 10.060 3,0%
EBIT 31.385 3,6% -9.669 -1,2% -54.158 -8,2% -16.047 -3,0% 24.384 7,4%
Čisti dobiček 20.103 2,3% 1.068 0,1% 923 0,1% -23.764 -4,4% 201 0,1%
Delež EBIT v čistih prihodkih 3,58% -1,20% -8,15% -2,99% 7,39%  
 
Vir: Poslovno poročilo Elita d.o.o., 2000-2004 

 
Specializirano prodajalno s tekstilom za gospodinjstvo je prevzela Bala. 
 
Prodajalne v Kranju so specializirali po programih pod trgovsko znamko Elita, nerentabilne 
prodajalne pa prodali. 
 

9.2.4. Trgovina Novoteks d.o.o. 
 
Trgovina Novoteks pokriva dolenjsko območje. Podjetje je poslovalo z izgubo in je v 
postopku sanacije. Prodajalne, ki niso rentabilne, bodo morali programsko in kadrovsko 
sanirati.  
 

Tabela 14: Stanje v podjetju Trgovina Novoteks leta 2000-2004 

 
NOVOTEKS D.O.O. 1994-2004 (v 000 SIT) 2000 2001 2002 2003 2004
Kapital 92.747 124.808 81.278 56.571 45.831
Celotna sredstva 328.203 228.560 238.403 250.259 235.585
Čisti prihodki iz prodaje 478.667 100,0% 355.698 100,0% 341.751 100,0% 311.913 100,0% 282.103 100,0%
Nabavna vrednost blaga 343.713 71,8% 270.172 76,0% 230.813 67,5% 195.231 62,6% 167.188 59,3%
Stroški 186.654 39,0% 196.529 55,3% 155.968 45,6% 157.972 50,6% 135.105 47,9%
     stroški dela 99.936 20,9% 87.144 24,5% 79.607 23,3% 91.637 29,4% 81.564 28,9%
     stroški storitev 49.311 10,3% 49.748 14,0% 56.928 16,7% 48.973 15,7% 42.306 15,0%
     amortizacija 19.184 4,0% 14.363 4,0% 11.547 3,4% 12.056 3,9% 9.909 3,5%
     finančni odhodki 18.223 3,8% 45.274 12,7% 7.886 2,3% 5.306 1,7% 1.326 0,5%
EBIT -30.578 -6,4% 56.499 15,9% -41.723 -12,2% -47.317 -15,2% -25.749 -9,1%
Čisti dobiček -48.212 -10,1% 11.230 3,2% -47.946 -14,0% -52.041 -16,7% -27.626 -9,8%
Delež EBIT v čistih prihodkih -6,39% 15,88% -12,21% -15,17% -9,13%  
Vir: Poslovno poročilo Trgovina Novoteks d.o.o., 2000-2004 
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Pred priključitvijo Tekstilu so se v Trgovini Novoteks ukvarjali tudi z veleprodajo, zato je 
znesek prometa nižji. 
 
 
 
10.  ANALIZA DODATNIH POSLOVNIH ODLO ČITEV PO ZDRUŽITVI 
 
10.1. Racionalizacija in programsko–lokacijska usklajenost trgovin 
 
Pri prevzemu podjetij so se pokazali tudi problemi, kot je podvajanje ponudbe na določenih 
lokacijah in nerentabilnost posameznih objektov. Zato je bilo potrebno določene lokacije 
trgovin zapreti oz. programsko spremeniti. Primer je trgovina Podhod Ajdovščina, kjer je bil 
prodajni program Galeba, ki prodaja predvsem konfekcijo, zamenjan s programom podjetja 
Bala, ki nudi opremo za dom in gospodinjstvo. Poleg omenjenega programa so odprli tudi 
franšizno trgovino Beti. Tako so iz velike trgovine, ki je poslovala nerentabilno, nastale tri 
trgovine, ki so z različno in povečano ponudbo izboljšale poslovanje. 
 
S prevzemom podjetja Kvik je Tekstil pridobil mariborski trg, med drugim je postal tudi 
lastnik nerentabilne blagovnice Kvik. Središče mesta, kjer stoji omenjena blagovnica, je 
atraktivna lokacija, vendar se je pokazalo, da je blagovnica nerentabilna zaradi naslednjih 
lastnosti: od 4800 m2 je bilo prodajne površine samo 3000 m2. Vse ostalo so bili neuporabni 
prostori za prodajo oz. kakršno koli poslovno dejavnost. Pritličje kot najbolj uporaben prostor 
za prodajo je predstavljalo le 15 odstotkov celotne prodajne površine. 
 
Blagovnica bi zahtevala zelo velika investicijska vlaganja, da bi vsaj minimalno zadostili 
potrebam današnjega kupca, zato so se odločili, da je najracionalnejša odločitev prodaja 
objekta. 
 
Analiza racionalnosti objektov se je naredila za vsako lokacijo in kot pravilna se je izkazala 
teza, da je objekt bolje takoj zapreti oz. prodati, če ne omogoča rentabilnega poslovanja. 
 

10.2. Uveljavitev blagovne znamke 
 
Na trgu so se po omenjenih spremembah začele pojavljati trgovske blagovne znamke, s katero 
si trgovci povečujejo svojo prepoznavnost. Na našem trgu so bile do tedaj prepoznavne le 
proizvodne blagovne znamke. Pri večjih rednih količinah nabavljenih proizvodov se trgovec 
in proizvajalec dogovorita za trgovsko blagovno znamko, saj preko nje trgovec dosega boljše 
nabavne pogoje in višje marže. 
 
Velika in močna trgovska podjetja (posebno če so v domači lasti) dajejo prednost domači 
proizvodnji in s tem zagotavljajo delo domačim proizvajalcem. Kontinuirani veliki nakupi 
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omogočajo proizvajalcem rentabilnejšo proizvodnjo, ker imajo dolgoročnega in stabilnega 
partnerja. 
 
V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve pojma blagovna znamka: 
 
"Blagovne znamke so imena in simboli tistega, kar predstavljajo." (Marconi, 1993, str. 28). 
 
"Izdelek je nekaj, kar je izdelano v tovarni, blagovna znamka je nekaj, kar kupi potrošnik. 
Izdelek se lahko kopira, blagovna znamka je enkratna. Izdelek hitro zastari, uspešna blagovna 
znamka je lahko večna." (Damjan, 1994, str. 13) 
 
Blagovna znamka kupcu sporoča poreklo izdelka in ščiti tako kupca kot proizvajalca pred 
konkurenti, ki bi skušali oskrbovati trg z izdelki, ki bi se zdeli identični izvirnim izdelkom 
(Aaker, 1991, str. 7). 
 
Namen blagovne znamke je prepoznavanje izdelka in njegovih lastnosti, da bi tako kupcu 
olajšala nakup. Vendar pa vsaka oznaka izdelka še ni blagovna znamka, saj mora ta 
zagotavljati pozitivno diferenciacijo v očeh kupcev, cenovno premijo, neodvisnost od imena 
lastnika in zaznavo koristi vsaj na simbolični ravni (Dmitrovič, 1999, str.72). V primeru, da te 
značilnosti niso dosežene, lahko govorimo le o oznaki izdelka.  
 
American Marketing Association opredeli blagovno znamko takole (Kotler, 2004, str. 444): 
"Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 
prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali 
storitev od konkurenčnih." Gledano z vidika porabnika, ima blagovna znamka več funkcij. 
Tako mu lahko pomaga identificirati izdelke, s tem pa zmanjšuje stroške iskanja in tveganja 
nakupa. Blagovna znamka kupcu zagotavlja kakovost, hkrati pa je zanj "psihološka nagrada", 
saj navadno simbolizira status in prestiž, s tem pa zmanjšuje sociološko in psihološko 
tveganje za posameznika, da bi kupil napačen izdelek. 
 
Glede na to, kdo razvije blagovno znamko, ločujemo med blagovno znamko proizvajalca 
(imenovano tudi nacionalna blagovna znamka), blagovno znamko distributerja (imenujemo jo 
tudi blagovna znamka trgovca na drobno, trgovska blagovna znamka ali zasebna, privatna, 
lastna, hišna blagovna znamka in podobno) in med licenčno blagovno znamko, pri kateri 
govorimo kot o "najemu" že uveljavljenega imena (Kotler, 2004, str. 448). 
 

10.2.1. Opredelitev trgovske blagovne znamke 
 
Trgovska blagovna znamka je blagovna znamka trgovske hiše oz. lastna blagovna znamka 
prodajalca. Tako so jo poimenovali, da bi jasno razlikovali trgovsko blagovno znamko od 
proizvajalčeve. 
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Trgovska blagovna znamka je torej blagovna znamka, ki jo uvede trgovec, in je plod trgovske 
ustvarjalnosti. Običajno nosi ime trgovskega podjetja, ni pa to pravilo. Če primerjamo izdelke 
trgovskih blagovnih znamk z izdelki blagovnih znamk proizvajalcev, ugotovimo, da  so prvi 
praviloma cenejši, saj nosijo nižje stroške embalaže in oglaševanja, vendar pa ob tem uživajo 
manjšo zvestobo kupcev. 
 

10.2.2. Razvoj trgovskih blagovnih znamk 
 
Trgovska blagovna znamka se je razvila, ko je trg trgovine na drobno dobil značilnosti 
zrelega trga. Ker je trgovina postala koncentrirana, ob tem pa se je število trgovskih podjetij 
povečalo, so se veliki trgovci začeli povezovati in razvijati mogočne distribucijske verige, da 
bi tako postali še močnejši od malih trgovcev. Konkurenčno prednost so si zagotavljali 
predvsem s širjenjem ponudbe in nižanjem cen, razvili pa so tudi svoje trgovske blagovne 
znamke. 
 
Tako so bili sprva izdelki lastnih blagovnih znamk namenjeni predvsem cenovno bolj 
občutljivim kupcem. Prve trgovske blagovne znamke so se že konec 19. stoletja pojavile v 
nekaterih zahodnoevropskih državah (npr. v Veliki Britaniji in Franciji). Pravi razmah pa je 
trgovska blagovna znamka doživela šele po drugi svetovni vojni, deloma tudi kot posledica 
ukinitve nadzora nad cenami (Dmitrovič, 1999, str. 72).  
 
Podlaga za razvoj trgovskih blagovnih znamk je bila čedalje večja konkurenčnost med 
trgovskimi podjetji in prizadevanje trgovcev, da bi zmanjšali pogajalsko moč proizvajalcev. 
 

10.2.3. Razvojne oblike trgovskih blagovnih znamk 
 
V literaturi avtorji opredeljujejo štiri razvojne stopnje trgovskih blagovnih znamk: generični 
izdelki (brez imena), izdelki z oznako (»kvazi« blagovna znamka), blagovna znamka in 
razširjena blagovna znamka. Razvoj višjih stopenj trgovskih blagovnih znamk temelji na 
vedno večji vpletenosti trgovcev v proces njihovega upravljanja (Dmitrovič, 1999, str. 72). 
 
Prva stopnja v razvoju trgovskih blagovnih znamk, to so generični izdelki, je namenjena 
cenovno najbolj prožnim kupcem, saj je cena vsaj za 20 odstotkov nižja od cen izdelkov 
tržnega vodje. Izdelki na tej stopnji so povprečne ali celo podpovprečne kakovosti in imajo le 
osnovne funkcije. Trgovec se za njihovo prodajo odloča predvsem zaradi višje marže. 
 
Strategija trgovcev pri izdelkih z oznako še vedno temelji predvsem na nizki ceni, vendar 
trgovci že posvečajo večjo pozornost kakovosti izdelka. Trgovec poskuša kupce privabiti 
predvsem z ugodnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Trgovčev motiv je poleg doseganja 
višje marže tudi krepitev pogajalske moči v odnosu do proizvajalcev. 
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Tretja stopnja razvoja trgovskih blagovnih znamk pomeni oblikovanje prave blagovne 
znamke, katere namen je povečati ugled trgovca med kupci. Po kakovosti izdelkov trgovec že 
dosega tržnega vodjo. Trgovec tako širi svojo ponudbo izdelkov z lastno blagovno znamko, 
njegov cilj pa je poleg povečanja svojega ugleda tudi višanje marž v določeni blagovni 
skupini. Cene takšnih izdelkov so še vedno nižje od cen tržnega vodje, zaradi primerljive 
kakovosti pa kupcu dejansko nudijo višjo vrednost. Vodenje strategije blagovne znamke je na 
tej stopnji popolnoma v rokah trgovca, ki mora zato sprejemati nekatere proizvodne odločitve, 
ob tem pa nemalokrat lahko pride do navzkrižja interesov med proizvajalci in trgovci. 
 
Pri četrti generaciji trgovec že doseže popoln nadzor nad proizvodnjo in prodajo izdelkov 
lastne blagovne znamke. Na tej stopnji pride do razširitve oz. segmentacije trgovske blagovne 
znamke, izdelki pa za kupca predstavljajo dodano vrednost, saj so inovativni in diferencirani 
od izdelkov tržnega vodje. Motiv kupcev za nakup takšnih izdelkov je njihova ekskluzivnost, 
zaradi česar si trgovec dviguje ugled, širi krog kupcev, hkrati pa dosega tudi premijske cene, 
ki so pogosto višje od cen tržnega vodje (Dmitrovič, 1999, str. 73). 
 

10.2.4. Značilnosti trgovske blagovne znamke 
 
Trgovska blagovna znamka z vidika trgovca opravlja več različnih funkcij. Nižje cene lastnih 
blagovnih znamk glede na cene izdelkov blagovnih znamk proizvajalcev povečujejo cenovno 
učinkovitost. V želji, da bi kar najbolj zadovoljil porabnikove potrebe in želje, trgovec 
oblikuje ustrezen lasten izbor izdelkov trgovske blagovne znamke, posledično pa tako 
pridobiva ugled, povečuje zvestobo obstoječih kupcev in privablja nove kupce. Ob 
zagotavljanju višjih stopenj dobička in povečevanju donosnosti trgovcu trgovska blagovna 
znamka predstavlja tudi inovativnost pri ponudbi, hkrati pa mu nalaga novo obveznost, t.j. 
varovanje blagovne znamke. Ne nazadnje opravlja trgovska blagovna znamka še eno, izredno 
pomembno funkcijo, t.j. funkcijo strateškega orožja v odnosih in dogovarjanjih ter pri 
sklepanju sporazumov s proizvajalci nacionalnih blagovnih znamk (Bruhn, 1997, str. 26; 
Narasimhan, Wilcox, 1998, str. 573). 
 
Z izdelki tretje in četrte generacije trgovskih blagovnih znamk poskušajo trgovci privabiti tudi 
zahtevnejše kupce in si s tem ustvariti ugled, ki bi preostale segmente dodatno spodbujal k 
obisku njihove trgovine. Za izdelke na tej razvojni stopnji je zato potrebna močna podpora 
tržnega komuniciranja, ki pokriva vprašanja oglaševanja, odnosov z javnostmi, neposrednega 
trženja, osebne prodaje in pospeševanja prodaje. 

 

10.2.5. Trgovski blagovni znamki podjetja Tekstil 
 
Trgovska blagovna znamka Angora je bila uveljavljena proizvodna blagovna znamka podjetja 
Angora.  Podjetje je izdelovalo pletenine in omenjena blagovna znamka je bila uveljavljena 
na slovenskem trgu. Podjetje Angora je šlo v stečaj, zato je družba Tekstil omenjeno blagovno 
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znamko odkupila in pod tem imenom začela pri proizvajalcih pletenin naročati izdelke in jih 
prodajati pod omenjeno blagovno znamko. 
 
S tem so dosegli ekskluzivnost določenih izdelkov, saj se  izdelki pod to znamko naročajo oz. 
kupijo samo v Tekstilu.  
 
Ker pa omenjena blagovna znamka obsega samo pletenine, so se v podjetju odločili za lastno 
blagovno znamko s širšim asortimanom pod imenom STILL. Pod omenjeno blagovno 
znamko najdemo naslednje programe: moško, žensko in otroško perilo,  moški, ženski in 
otroški program za prosti čas, moške srajce. 
 
Blagovna znamka STILL je danes uveljavljena blagovna znamka, ki si je zagotovila 
prepoznavnost na trgu s kakovostjo, ceno in privlačnimi artikli. 
 
Artikli blagovne znamke STILL so proizvedeni na Daljnem Vzhodu (Kitajska, Indija in 
Pakistan), v manjšem obsegu pa tudi pri domačih proizvajalcih. 
 
Organizirana proizvodnja blagovne znamke na slovenskem trgu zaradi njegove majhnosti pa 
ne bi bila mogoča, če bi Tekstil deloval brez svojih povezanih družb. Uvajanje blagovne 
znamke je možno samo, če imaš zagotovljeno prodajo oz. možnosti za distribucijo artiklov do 
končnega potrošnika.  

 

10.3. Uvedba novega informacijskega sistema 
 
Za trgovce na drobno je razmerje med tehnologijo in maloprodajo zelo pomembno, saj vpliva 
na usmerjanje virov in sposobnosti, ki so potrebni za izpolnjevanje potreb potrošnikov. 
Informacijska tehnologija pa je sredstvo, s katerim lahko te potrebe kar najbolje zadovoljijo. 
 
Kako težko je upravljati tehnologije, lahko ponazorimo s spremembami v sektorju 
maloprodaje. V maloprodaji, ki postaja vse bolj kompleksna, se informacije uporabljajo za 
upravljanje, razvoj in spodbujanje odzivov. Trgovec na drobno potrebuje sistem, ki mu bo 
zagotavljal rutinske in ponavljajoče se informacije in bo hkrati dovolj prilagodljiv, da se bo 
lahko nadgradil za informacijske potrebe v prihodnosti. Informacijski sistem zagotavlja 
potrebne sestavine, ki vodstvu omogočajo sprejemanje strateških in operativnih odločitev. 
Informacijski sistem mora tudi podpirati in usklajevati prizadevanja trgovca pri zbiranju 
podatkov in informacij in mu s tem omogočiti pravočasno zajemanje ustreznih informacij, 
njihovo organizacijo in zagotavljanje, ko je to potrebno. To poglavje predstavlja splošni 
model informacijske tehnologije v maloprodaji z namenom, da razjasni osnovni koncept. V ta 
namen poskuša to poglavje določiti informacijske vire, vrste informacij, proces toka 
informacij in komponente upravljanja informacijske tehnologije s poudarkom na sistemih IT 
v trgovinah.  
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10.3.1. Razvoj in uporaba informacijske tehnologije v maloprodaji 
 
V 80. letih, ko so bili uvedeni sistemi za optično branje (skeniranje) in elektronska prodajna 
mesta, so se informacijski sistemi v maloprodaji osredotočali na štetje "stvari", kot so prodano 
blago, prejeti denar ali število kosov izdelkov, ki so ostali na polici. 
 
Od takrat se je poudarek v informacijski tehnologiji premaknil in zdaj se informacijska 
tehnologija bolj ukvarja z ljudmi – gre za spremljanje kupcev že od samega vstopa v trgovino, 
spremljanje nakupovalnih navad strank, ali možnost uporabe tehnologije in beleženje lastnih 
transakcij. Vodilni trgovci na drobno govorijo o sistemih "soočenja s stranko" in 
"učinkovitega odziva potrošnika", medtem ko se namesto izraza "prodajno mesto" uporablja 
izraz "mesto storitve". Podobno se v slovarju maloprodaje izraz "veriga dobaviteljev / 
ponudbe" umika izrazu "veriga povpraševanja" (supply - ponudba; demand - povpraševanje) 
(Kent, Omar, 2003, str. 465). 
 
Zaradi vedno večje konkurence mnogi trgovci na drobno uporabljajo bolj prefinjena orodja 
trženja. Obenem pa morajo zato, da bi se od konkurence čim bolj razlikovali, čim bolje 
izkoristiti informacijsko tehnologijo. Trgovci na drobno tekmujejo ne le glede cene, temveč 
tudi glede vrednosti, ker je vrednost "popolna izkušnja", ki jo lahko izboljšajo z izborom 
najnovejših tehnologij, na primer, uporaba radijskih sistemov za zasliševanje pisarniških 
računalnikov in dajanje odgovorov na vprašanja kupcev v trgovini, pa vse do uporabe 
interaktivnih medijev (v trgovini ali doma) za to, da kupce spodbudijo k ponovnim obiskom 
in nakupom v trgovini. V nadaljevanju govorimo o razvoju in uporabi informacijske 
tehnologije v maloprodaji v Veliki Britaniji in drugje po Evropi. 
 

10.3.2. Maloprodajni informacijski sistem 
 
Informacijska tehnologija je opredeljena kot zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, 
pridobivanje, prikazovanje in komunikacija informacij ali podatkov s pomočjo računalnikov. 
To je vedno bolj pomembna funkcija pri upravljanju maloprodajnih podjetij, tako na strateški 
kot tudi na operativni ravni. Uspešna maloprodaja se začne s posedovanjem in pravilno 
uporabo poslovnih informacij, zato so mnogi trgovci na drobno razvili in uvedli maloprodajni 
informacijski sistem (MIS). 
 
MIS je interaktivna organizacija ljudi, strojev in metod, ki so potrebne za uspešno reševanje 
problemov in odločanje v maloprodaji. Sistem mora biti prilagojen potrebam posamezne 
maloprodajne organizacije in mora − če naj bo učinkovit − zagotoviti načrtovan in zaporeden 
tok informacij. Podpirati mora štiri funkcije, in sicer iskanje, zbiranje, obdelavo in uporabo 
zadevnih informacij o maloprodaji. Vendar pa je njegov osnovni namen, da zagotovi okvir za 
zbiranje informacij in podatkov iz zunanjega in notranjega okolja trgovca, da lahko sprejema 
kar najbolj pravilne odločitve. 
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Trgovec na drobno išče in izlušči informacije iz različnih virov, kar mu pomaga pri odločanju. 
Za namene vrednotenja podatkov in razumevanje nekaterih funkcij MIS pa je treba razlikovati 
med dvema vrstama informacij (Kent, Omar, 2003, str. 467): 
 
� Sekundarne informacije, zbrane za drugačen namen in potem objavljene, morda ne 
ustrezajo povsem potrebam trgovca na drobno, vendar je glavna funkcija MIS, da te 
informacije pretvori v rezervoar uporabnega znanja. 
� Primarne informacije trgovec zbere za poseben namen in izpolnjujejo njegove potrebe. 
Trgovca na drobno zanimajo predvsem tiste vrste informacij, ki mu lahko omogočijo 
učinkovito reševanje problemov in odločanje. 
 
MIS predstavlja operativno hrbtenico trgovca na drobno in mu zagotavlja pomoč pri 
odločanju o dejavnikih prodaje strankam. Ti dejavniki so med drugim (Kent, Omar, 2003, str. 
467): 
 
� promocija cen v trgovini, 
� prihodek potrošnika za lastno porabo, 
� sezonski vplivi, 
� osebna prodaja v trgovini, 
� oglaševanje in promocija prodaje na drobno, 
� število blagovnih znamk in število kupcev, 
� razstavni prostor in pozicioniranje blagovnih znamk in  
� razpoložljivost dobrin. 
 
Če želijo trgovci na drobno uspešno poslovati, mora vodstvo podjetja spoznati, da so 
informacije in podatki pomembni ter da jih je treba ustrezno obravnavati. Če se podatki 
obravnavajo kot strateški vir, morajo trgovci upoštevati bodoče informacijske potrebe. Vse 
bolj se zavedamo, da bo v prihodnosti potreba po MIS bistveno drugačna kot danes. 
 
Za trgovce na drobno, ki želijo pridobiti konkurenčno prednost, je vlaganje v informacijsko 
tehnologijo odločilno. Konkurenčna prednost je relativno in prehodno stanje, ki temelji na 
dostopu do informacij, ki ustvarjajo vrednost za potrošnike prek marketinške in poslovne 
učinkovitosti. Že od samih začetkov elektronske izmenjave podatkov (EDI) in elektronskih 
prodajnih mest (EPoS) v Veliki Britaniji so si tisti trgovci na drobno, ki so bili na teh 
področjih med prvimi, zagotovili boljši in hitrejši dostop do svojih dobaviteljev, si tako 
zniževali stroške, hkrati pa so lahko učinkoviteje analizirali in napovedovali prodajo. Tedaj so 
ti trgovci na drobno lahko imeli konkurenčno prednost pred svojimi tekmeci prav zato, ker so 
bile koristi in prednosti teh aplikacij jasne. 
 
Omenjene prehodne in relativne značilnosti, lastne konceptu konkurenčne prednosti, pojasnijo 
stalno navzočo željo po razlikovanju in diverzifikaciji, ki je nenehen cilj vsakega trgovca na 
drobno. Trgovci na drobno se želijo razlikovati od drugih z zbiranjem vrst informacij in 
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vzpostavljanjem sistemov, ki smo jih obravnavali v tem poglavju. Želijo biti boljši po cenah, 
po lokacijah svojih prodajaln, po ponudbi blaga, po odzivnosti svojih storitev, po 
učinkovitosti osebja. Če želijo biti boljši od drugih, morajo v celoti razumeti in poznati 
okolje, v katerem poslujejo, svoje dobavitelje, osebje, stranke in celo vreme. 
 
Kadar se informacijski sistemi obravnavajo ločeno in izolirano, se kot že mnogokrat doslej 
lahko zgodi, da ogromna vlaganja v programsko in strojno opremo ne zagotovijo sprejemljive 
stopnje donosa. Povrnitev vpeljave sistema pa je lahko precejšnja le, kadar je sistem 
integriran v delovanje celotne organizacije. Medtem ko sistemi, ki temeljijo na EDI, in 
internetno-orientirani sistemi lahko izboljšajo upravljanje zalog, lahko ostali dejavniki 
vzvoda, kot so distribucija, upravljanje ponudbe blaga in promocijske strategije, spodbudijo 
donosnost naložbe, ki ni v sorazmerju glede na kapital, potreben za izboljšanje prometa z 
zalogami. 
 
Trgovci na drobno torej uvajajo informacijske sisteme zato, da bi pridobili tržno prednost 
pred konkurenco. Vendar pa morajo te sisteme čim bolje povezati in integrirati, da bi bili pri 
tem čim bolj učinkoviti. Vsekakor pa imajo pri tem odločilno vlogo ljudje. Če so bili v 
zadnjih treh letih trgovci na drobno uspešni, npr. pri uporabi tehnologije, je to zato, ker so 
doumeli, da koristi tehnologije ne izvirajo niti iz njenega koncepta niti iz uvajanja tehnologije, 
ampak iz dejstva, da jo sprejemajo in uporabljajo tisti, na katere vpliva vsak dan. 
 
Uporaba informacijskih sistemov, ki temeljijo na moderni informacijski tehnologiji, lahko 
močno poveča konkurenčno prednost organizacije, njeno učinkovitost in uspešnost (Gradišar, 
2001, str 387). 
 
Sodobna informatika v podjetju mora zagotavljati ustrezne podatke za podporo odločanju 
upravi podjetja in mora zadovoljevati trenutne in bodoče informacijske potrebe.  
 
Razmišljanja o prenovi in informatizaciji (poslovnih) procesov s ciljem, da bi izboljšali 
uspešnost poslovanja skozi nižje stroške, krajše izvajalne čase in boljšo kakovost, naletijo v 
praksi v posameznih primerih na različne odzive (Kovačič A., 1998, str.83). 
 
Že od nekdaj je bil namen podjetij in organizacij ustvariti dodatno vrednost poslovanju. 
Zaradi številnih in hitrih gospodarskih sprememb so podjetja le s težavo dosegala svoje cilje. 
 
Prilagajanje novim zahtevam ni bilo usklajeno z njihovimi strateškimi cilji. Dodana vrednost 
poslovanja pa se ustvarja le, če se poslovni procesi dinamično spreminjajo ter prinašajo več 
denarja, kot ustvarijo stroškov zaradi njihovega prilagajanja. 
 
Danes je večina poslovnih strategij odvisna od informacijske tehnologije. Podjetje preprosto 
ne more poslovati, če računalniški sistem ne deluje. 
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Vodstvo podjetja potrebuje podatke o preteklih, trenutnih in bodočih dogodkih v podjetju. 
Odgovore na vprašanja dajejo analize različnih finančnih in nefinančnih podatkov, ki 
povzemajo dogajanje v podjetju po vseh oddelkih in geografsko razpršenih poslovnih enotah. 
Analizirani podatki ne smejo prikazovati dogajanj izpred tedna dni, temveč morajo biti odraz 
dogajanj včeraj in danes. Zato je ključnega pomena, da se v podjetju na vseh ravneh zagotovi 
hiter in enkraten vnos podatkov, ki se zbirajo v centralni zbirki. 
 
Veliko podjetij se srečuje z vprašanjem informacijske podpore svojega poslovanja. Je 
programska oprema, ki jo uporabljajo, še primerna, čeprav se v času njene rabe spreminjajo 
nekateri procesi, zahteve po pregledu poslovanja ali zakonske določbe, ki jih mora podjetje 
spoštovati? 
 
Minili so časi, ko je imel vsak oddelek svoje informacijske rešitve in so v vodstvene pisarne 
romali kupi papirja z grafikoni in izračuni. Zdaj gre večina komunikacij prek internetnih 
omrežij, skupni poslovni informacijski sistem pa skrbi, da so naloge pravilno razdeljene, 
rezultati pa hitri, natančni in pregledni. 
 
Razmere v slovenskih podjetjih se glede informacijske tehnologije danes bistveno ne 
razlikujejo od stanja v nekaterih razvitejših državah. Seveda se manjša velikost teh sistemov  
pozna tudi na tem, da je te sisteme sorazmerno manj težko upravljati.  
 
Obdobje, ko so podjetja sprejemala odločitve za naložbe v informacijsko tehnologijo na 
podlagi mnenja, da je v to tehnologijo pač treba investirati, ker vsi to počnejo, je minilo. 
 
Podjetja se odločajo za investicije v informacijsko tehnologijo, ker morajo v čedalje ostrejših 
razmerah poslovanja dosegati čim boljše poslovne rezultate – dobiček. To pa dosegajo samo, 
če imajo hitre in ustrezne informacije o tem, kaj se v njihovem poslovnem procesu dogaja, da 
lahko pravočasno ukrepajo v primeru odstopanja od strateško določenih ciljev.  
 

10.3.3. Odločitev za spremembo informacijskega sistema  
 
V Tekstilu je deloval dvajset let star poslovno informacijski sistem, sestavljen iz več ločenih, 
med seboj nepovezanih sistemov. Veliko informacij se je spremljalo ročno in hranilo v 
papirni obliki. Še posebej oteženo je bilo zbiranje informacij o poslovanju maloprodaje na 
nivoju posameznih trgovin.  
 
 Z dodelavami so poskušali izboljšati omenjeni sistem, kar pa je zadostovalo le za poslovanje 
grosistične prodaje. Podatki iz maloprodaje so bili pomanjkljivi oz. so prihajali z zamudo. S 
prehodom v sistem podjetij se je stvar še poslabšala, saj tudi prevzete družbe niso imele 
dobrih informacijskih sistemov. 
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Maloprodajne trgovine so bile opremljene z računalniki, ki pa so bile samo drage blagajne, saj 
so prek njih zgolj izstavljali račune kupcem. Informacij, ki so nujno potrebne za poslovanje 
trgovine (zaloge, obračanje, prodane količine posameznih artiklov ipd.), ni bilo. 
 
Sled o prodajanosti posameznega artikla se je izgubila s prehodom blaga iz veleprodaje v 
maloprodajo. 
 
Tudi v ostalih službah so se srečevali s podobnimi težavami, saj je bilo potrebno več ljudi, da 
so opravili delo, ki ga lahko opravi računalnik. 
 
Zamenjava informacijskega sistema je velik in drag poseg, ki si ga majhno podjetje ne more 
privoščiti, saj je investicija dolgoročna in so rezultati vidni šele po uvedbi. 
 

10.3.4. Stanje po zamenjavi informacijskega sistema 
 
V predhodnih študijah, ki so jih za Tekstil izdelali različni izvajalci, so opredelili cilje 
podjetja v povezavi z informacijskim sistemom: 

• Racionalizacija poslovnih procesov.  

• Zagotavljanje pravočasnih informacij vodstvu podjetja.  

• Informacije morajo biti v sistemu integrirane in medsebojno povezane, kar omogoča 
hiter dostop in lažje manipuliranje z njimi. Odpadejo ročna zbiranja podatkov iz 
različnih virov in njihova ročna obdelava. 

• Prilagoditev posebnostim poslovnih procesov podjetja.  

• S sodelovanjem pri razvoju informacijskega sistema s samimi uporabniki iz matičnega 
podjetja Tekstil se zagotovi, da sistem podpira vse specifične poslovne procese, ki jih 
v omenjenem podjetju izvajajo.  

• Fleksibilnejši sistem internega poročanja v podjetju.  

• Poleg tiskanih poročil, ki jih omogoča sedanji sistem, se dodatno kreirajo tudi 
poizvedbe po posameznih podatkih, kar s hitrejšim dostopom podatkov (na zaslon) 
olajša operativno delo in nadzorne in upravljavske funkcije.  

• Boljši pregled nad poslovanjem s partnerji: S takojšnim vpogledom v informacije o 
partnerjih se v vsakem trenutku omogoči pregled nad dejanskim stanjem obveznosti in 
terjatev do partnerja.  

• Enostavnejše računovodsko spremljanje in knjiženje poslovnih dogodkov z enkratnim 
zajemom in kontrolo podatkov. 

• Boljša integriranost in usklajenost evidenc materialnega in vrednostnega stanja v 
različnih skladiščih in maloprodajnih enotah.  

• Materialno in vrednostno spremljanje in obračun dodelavnih in inženiring poslov v 
celoti, od lansiranja do dokončanja in tržne realizacije proizvodov. 
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Največ so naredili na zalogah – z dnevnim nadzorom nad blagom v vseh prodajalnah in 
skladiščih jim je uspelo skrajšati obrat zalog. Vodstvo vseh petih podjetij ima dnevni nadzor 
nad blagom v vseh svojih trgovinah. S tem lahko izdelujejo analize in poročila na podlagi 
dnevnih podatkov, ti pa omogočajo takojšnje ukrepanje vodstva ob odstopanjih od 
pričakovanih rezultatov.  
 
Dnevni podatki o prodaji in stanju skladišč po dislociranih enotah jim omogočajo 
konkurenčno prednost, saj večina trgovskih podjetij še nima tako razvitega informacijskega 
sistema.  
 

10.4. Pregled uspešnosti posameznih prodajaln 
 
Po prevzemu posameznega podjetja so si v matični družbi Tekstil postavili nalogo analizirati 
uspešnost posamezne prodajalne v celotnem sistemu.  
V vsaki prodajalni so pregledali: 

• program, 

• število zaposlenih, 

• promet, 

• zaloge, 

• lokacija, 

• konkurenco, 

• primernost velikosti trgovine glede na program. 
 
V primeru, da je bilo več prodajaln z istim programom na istem območju, so slabšo 
prodajalno zaprli oz. prodali in na območju, kjer še niso bili navzoči kupili oz. najeli novo 
prodajalno. 
 
Sestavili so obrazec, s katerim so analizirali vsako prodajalno, in nato izvedli potrebne 
ukrepe. Obrazec je bil namenjen analizi vsake prodajalne posebej, in sicer po vseh postavkah, 
ki jih obrazec vsebuje.  Vsaka prodajalna mora pokriti svoje stroške, v nasprotnem primeru se 
ukrepa s spremembo programa, zamenjavo zaposlenih. Če noben od ukrepov ni uspešen, se v 
skrajnem primeru prodajalno tudi zapre. 
 
Rezultati so pokazali rentabiliteto prodajalne. Če je bila prodajalna na območju edina iz 
sistema Tekstil s takšnim programom in si tako ni konkurirala, je bila potrebna sanacija, v 
nasprotnem primeru pa se je prodajalna prodala, s pridobljenimi sredstvi pa so izbrali 
lokacijo, kjer še niso bili navzoči. Tekstil je zasledoval programsko in teritorialno pokritost 
območja Slovenije. 
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11. OCENA SMISELNOSTI POVEZOVANJA 
 
Osnovna dejavnost delniške družbe Tekstil predstavlja trgovina na debelo in drobno s 
tekstilnim blagom. Njeno osnovno poslanstvo je oskrba končnega potrošnika. Dejavnost je 
osredotočena na slovensko tržišče, ki ga Tekstil s svojimi hčerinskimi podjetji in razpredeno 
maloprodajno mrežo trgovin s tekstilnim blagom bolj ali manj v celoti pokriva.  
 

Vizija razvoja: 

• Izpolniti pričakovanja in zahteve kupcev.  

• Zagotavljanje dolgoročnih nabavnih virov.  

• Razvoj mreže franšiznih trgovin. 

• Motivirati lastno maloprodajo in odvisne družbe za prodajo artiklov, ki prinašajo 
največjo donosnost v skupini Tekstil.  

• Racionalizacija stroškov na vseh nivojih.  

• Zagotavljati sodobno organizirano in prijazno podjetje z jasnimi odgovornostmi za 
dosego ciljev.  

• Povečevati tržni delež v Sloveniji in poslovno uspešnost do take stopnje, da bo 
postalo eno največjih tovrstnih družb v Sloveniji, pa tudi pomemben poslovni partner 
v mednarodnem sistemu. 

• Bistveno izboljšati ponudbo blagovne znamke STILL, na področju pletenin pa 
blagovno znamko ANGORA, ki jo na trgu že uveljavljajo.  

• V Srbiji si prek lastnega podjetja STILLTEKS povečevati  delež z našim prodajnim 
programom. 

 
Sistem Tekstil ustvarja prepoznavnost prek svojih trgovin. Bala programsko pokriva pretežni 
del Slovenije s programom za dom in gospodinjstvo, Elita pokriva gorenjsko območje, 
Trgovina Novoteks dolenjsko območje, Volna pa je navzoča predvsem v mestu Ljubljana.  
 
Z ukinitvijo nekaterih pridruženih podjetij (Kvik, Galeb) je Tekstil pridobil prodajalne na 
območju Maribora in Prekmurja, s svojim profitnim centrom Gamateks pa pokriva tudi ostalo 
Štajersko. 
Profitni center Alfateks v okviru družbe Tekstil pokriva ljubljansko območje, Betateks pa 
pokriva celjsko in notranjsko-primorsko območje. 
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Območja, kjer niso prisotni z lastno maloprodajo, imajo pokrita s potniško mrežo. Tako 
prodajajo predvsem kmetijskim zadrugam in privatnim trgovinam, ki še samostojno delujejo 
na trgu. 

 
Mala podjetja ne z znanjem ne finančno in kadrovsko niso sposobna tako velike širitve, kot je 
mogoča v sistemu, ki lahko celotno akumulacijo usmeri v program, ki daje najboljše rezultate 
oz. je najboljši za celotni sistem. 
Primer je podjetje Bala Ljubljana, ki je ob prevzemu imelo štiri prodajalne. Po analizi 
programov so ugotovili, da je ponudba programa na področju opreme za dom in 
gospodinjstvo nezadostna, zato so se odločili, da ga razširijo na celotno slovensko območje. 
Tako ima danes podjetje Bala Ljubljana 15 prodajaln po celotni Sloveniji. S tako širitvijo so si 
zagotovili ugodnejše nabavne pogoje tudi na področju tekstila za dom in gospodinjstvo. 
 
V bližnji prihodnosti pa načrtujejo še naslednje širitve:  

• Bala bo odprla prodajalni na Ptuju in v Kopru, 

• Elita v Škofji Loki, 

• Tekstil v okviru Alfateksa v Kopru in Novi gorici. 
 
S širitvijo bodo pokrili tudi primorski del Slovenije, s čimer bodo navzoči skoraj na celotnem 
območju Slovenije. 
 
Z združitvijo je Tekstil obdržal promet, ki ga je imel pred združitvijo z navedenimi podetji, le 
po zaslugi prodaje blaga povezanim družbam. Iz podatkov je razvidno, da bi brez povezanih 
in pridruženih družb imel nižji promet, ki ne bi zadostoval za normalno poslovanje. Povedano 
drugače, podjetja Tekstil kot mnogih sorodnih podjetij na področju Slovenije ne bi bilo več. 
 

HIPOTEZA 1: Povezovanje podjetij mora temeljiti na kapitalski povezavi. 
 
Iz naloge je razvidno, da je pri povezovanju podjetij pomembna kapitalska povezava.  
 
Povezavi, ki ni temeljila na kapitalski povezavi - SUMA 2000 - je bil edini cilj cenejša 
nabava. Niso imeli skupne organizacije in tako ni bila upoštevana celotna racionalizacija, ki je 
pri kapitalski povezavi nujna. Ni bilo razvoja blagovne znamke, skupnega informacijskega 
sistema, skupnih služb, niso gradili skupnih trgovskih centrov. Vsak izmed članov se je 
razvijal po svojih vizijah in v svojo smer. 
 
Pri kapitalski povezavi pa je iz naloge razvidno, da je potrebna celotna združitev, od skupnih 
služb, informacijskega sistema, skupna uvedba blagovne znamke, enotno nastopanje na 
nabavnih in prodajnih trgih. Slovenski trgovci so soočeni s prihodom tujih trgovskih mrež, ki 
imajo omenjene funkcije že skupno urejene. Veliko trgovskih podjetij je propadlo, ker niso 
pravočasno pristopili k povezovanju v sistem. 
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Na slovenskem trgu se je v zadnjih letih stvar precej razčistila, saj se je večina trgovskih 
podjetij priključila obstoječim sistemom. Podjetja, ki pa se niso odločila za omenjeno 
povezovanje, se soočajo s prisilnimi poravnavami in ostalimi težavami pri poslovanju. 
 

HIPOTEZA 2: Malo podjetje ne more konkurirati velik emu podjetju, zato je potrebno 
združevanje podjetij v velike sisteme. 

 
V Tekstilu so se že v letu 1990 odločili, da analizirajo trge na Daljnem vzhodu (Kitajska, 
Koreja, Tajvan, Indija, Hong Kong, Pakistan, Tajska). Prvi posli so bili zaradi razpada 
Jugoslavije odloženi do leta 1995. Leta 1995 pa so začeli s prvimi nabavami na omenjenih 
trgih. 
 
Pred razpadom Jugoslavije niso imeli težav s količinami nabave, ki jih zahteval trg, leta 1995 
pa se je to pokazalo kot resen problem. Brez ustreznega trga z zagotovljeno prodajo količin, 
ki jih zahtevajo trgi na Daljnem vzhodu, je nabava tudi na teh trgih predraga. 
 
Iz naloge je razvidno, da Tekstil brez opisanih kapitalskih povezav ne bi imel zagotovljenega 
tržišča in nabava na omenjenih trgih ne bi bila uspešna, ker bi morali kupovati prek 
posrednikov po znatno višjih cenah. 
 
S kapitalsko povezavo so lažje uvedli lastni blagovni znamki (Still, Angora), saj imajo zaradi 
količin cenejše nabavne vire in zagotovljeno prodajo prek lastne maloprodajne mreže. 
 
Mala samostojna podjetja ne dosegajo tako ugodnih nabavnih pogojev kot veliki sistemi in 
velikokrat se zgodi, da je njihova nabavna cena nižja od tiste,  po kateri se izdelki prodajajo v 
trgovskih centrih. 
 

HIPOTEZA 3: S povezovanjem v večje sisteme se malim podjetjem znižujejo stroški. 
 
Tekstil je v svojih povezanih družbah ukinil vsa režijska dela in jih prenesel na matično 
podjetje. V vsakem podjetju so obdržali le enega človeka, ki skrbi za organizacijo in 
poslovanje trgovin.  
 
Zaposlene po trgovinah so racionalizirali z minimalnim številom zaposlenih na trgovino. Če 
posamezna trgovina kljub racionalizaciji z minimalnimi stroški ni uspešna, se proda oz. vrne 
lastnikom – najemodajalcem. 
 
Vsaka racionalizacija stroškov pa ima svoje meje. Stroški v povezanih družbah so znižani na 
minimum.  Iz naloge je razvidno, da se stroški ne znižujejo ali povečujejo premosorazmerno s 
prometom. Večji del stroškov, ki jih sestavljajo predvsem stroški dela in najemnine je fiksnih. 
Iz tega je razvidno, da posamezno podjetje brez sistema in racionalizacije, ki mu jo sistem 
omogoča, ne bi preživelo. 
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Pregled poslovanja pridruženih podjetij je pokazal, da se je nabavna vrednost blaga podjetij 
znižala, povečala pa se je razlika v ceni. Povečanje razlike v ceni, ki jo dosegajo, omogoča 
preživetje na trgu. Te pa ne bi povečali, če se ne bi povezali v sistem in skupno nastopali na 
nabavnih trgih in tako dosegali boljše nabavne pogoje. Stroški so ostali na prejšnjih ravneh. 
Brez povezave v sistem bi bili ti zagotovo višji. 
 
Kontrolo stroškov in celotnega poslovanja omogoča dober informacijski sistem, ki v vsakem 
trenutku nudi informacijo o poslovanju celotnega sistema in posamezne trgovine. Tak 
informacijski sistem je zelo drag in si ga lahko privošči le večje podjetje. Tudi iz tega je 
razvidno, da malo podjetje takega sistema ne bi imelo in  bi zaradi slabih in poznih informacij 
ne moglo konkurirati večjim podjetjem. 
 

HIPOTEZA 4:  Razvoj, specializacija in širitev maloprodajnih trgovin je hitrejši in lažji 
v sistemu. 

 
Iz naloge je razvidno, da se je celoten sistem razvil v maloprodajno mrežo, ki pokriva skoraj 
vse območje države. Število prodajaln se je povečalo in tudi v prihodnosti nameravajo širiti 
svojo mrežo trgovin na območjih, kjer še niso navzoči. Posamezni družbi, ki bi samostojno 
nastopala na trgu, to ne bi uspelo. 
 
Sistem Tekstil omogoča vsem svojim povezanim podjetjem najboljše nabavne vire, ki se 
lahko primerjajo z evropskimi in lahko konkurirajo s cenami in ponudbo tujim trgovskim 
verigam, ki prihajajo na naš trg s podobno ponudbo. 
 
Prodajalne pridruženih podjetij so bile ob prevzemu v zelo slabem stanju in potrebne prenove. 
Sistemu Tekstil je že uspelo obnoviti 90 odstotkov vseh prodajaln, kar zahteva velika 
vlaganja. To je še en dokaz, da posamezno podjetje samo ne bi bilo sposobno obnove, ker bi 
zanj to predstavljalo preveliko finančno vlaganje. 
 
Informacijski sistem zagotavlja racionalno poslovanje, hiter odziv na povpraševanje in 
prilagoditev asortimana v trgovinah, ker so informacije dnevne.  Lahko se hitro prilagajajo 
trgu, tako cenovno kot z asortimanom. 
 
Blagovni znamki zagotavljata potrošniku ob primerni ceni kakovost in prepoznavnost. 
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12. SKLEP 
 
Poslovni sistem Tekstil želi postati vodilni na področju maloprodaje in veleprodaje s 
tekstilom v Sloveniji. 
 
Osnovna strategija sistema je povečevanje števila prodajaln, kar je razvidno iz podvojenega 
števila prodajaln v nekaterih družbah. Naložbena politika Tekstila  v preteklih letih, ki je bila 
usmerjena na  širjenje maloprodajnih enot, se je pokazala  kot pravilna in uspešna. Zavedajo 
se, da je končni potrošnik ciljni kupec. Za njegovo zadovoljstvo bodo poskrbeli predvsem s: 

• kakovostno ponudbo blaga in storitev, 

• prijaznim in urejenim prodajnim mestom, kar bo zahtevalo dodatne investicije, 

• prilagajanjem programov v trgovinah glede na okolje. 
 

Globalizacija in zapiranje velikih sistemov, ki so v preteklosti predstavljali pomembne kupce, 
znižujeta obseg prodaje na debelo. Padanje deleža veleprodaje v celotni strukturi bodo 
zaustavili z dodatnimi programi: 

• darilni program, 

• konsignacijsko skladišče evropskih dobaviteljev, 

• program delovnih oblek podjetja Solida. 
 
Pomemben segment kupcev so zato manjši kupci, ki zahtevajo veliko pozornosti kot tudi 
previdnosti pri poslovanju.  
  
Poslovodstvo ocenjuje, da je okvir slovenskega tržišča, na katerega lahko računa podjetje, 
podano, in da je potrebno vse njegove zmogljivosti, tako prostorske, kadrovske in 
organizacijske, prilagoditi tem okvirom. 
 
Povezovalnih procesov v trgovini kot tudi v drugih sektorjih ne kaže obravnavati z 
negativnim predznakom, predvsem če se pozitivni učinki kažejo v zniževanju cen. 
Povezovalni procesi v trgovini lahko pripeljejo do dveh izrazito pozitivnih učinkov: enega 
zaznamo kot osnovo za to, da potrošnik za svoj denar dobi več (kakovostnejše blago in/ali 
storitev), drugega kot vzrok za večjo konkurenčnost domače trgovine in industrije, ki se je na 
ta način sposobna soočiti z novo prihajajočo konkurenco (Plahutnik, 1999). 
 
Nevarnost velikih sistemov, ki imajo več različnih programov, kot je primer Mercatorja, ki 
pokriva področje z živili, tehniko in tekstilom, je, da bodo v določenih programih uspešni, ker 
se večina kadrovskega potenciala usmerja v najdonosnejši program. Vzporedno z njimi pa 
rastejo in se razvijajo specializirane družbe, ki uspešno konkurirajo tem verigam in bodo 
zapostavljene programe velikih sistemov prehitele. 
 
Primer Mercatorja, ki je zelo uspešen v svoji verigi živilskih proizvodov, kaže, da ga na 
drugih področjih že dohitevajo specializirane verige. Merkur kot specializiran za tehnično 
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trgovino zelo dobro konkurira tehnični verigi Mercatorja. Tudi Tekstil uspešno konkurira 
tekstilni verigi Modiana. Slovenski trg je premajhen za podjetje z več specializiranimi 
programi, zato bo nujno potrebna na celotnem trgu še dodatna koncentracija, ki bo uspešno 
konkurirala tujim trgovskim podjetjem. 
 
Prav gotovo bodo prihodnja leta pomembna za razvoj trgovske dejavnosti v Sloveniji, saj 
bodo obstala samo podjetja, ki bodo lahko ostala konkurenčna, predvsem z vidika 
zadovoljevanja kupca, saj na razvitih trgih danes govorimo o prenosu moči od trgovcev h 
končnim porabnikom, ki so danes vse bolj osveščeni in obveščeni in tako narekujejo tempo 
razvoja trgovine. Zaradi tega in povečane konkurence s tujih trgov bo konkurenca na 
slovenskem trgu še naraščala. Glavno besedo pa bo na koncu imel potrošnik, ki bo odločil, 
katere trgovske družbe bodo učinkovito zadovoljevale njegove želje in potrebe. 
 
 
 
 
 
 



 

82 

13. LITERATURA 
 
 

1. Aaker A. David: Managing Brand Equity. New York: The Free Press, 1991. 299 str. 
2. Bešter Janez: Prevzemi podjetij in njihovi učinki na delničarje, managerje, 

zaposlovene, upnike in državo. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1996. 157 str. 
3. Bešter Janez, Plavšak Nina: Prevzemi podjetij in njihovi učinki na delničarje, 

managerje, zaposlene, upnike in državo. Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1996. 157 
str. 

4. Brigham F. Eugene: Fundamentals of Financial Management. Forth Worth: The 
Dryden Press, 1992. 904 str. 

5. Brigham Eugene F, Gapenski Louis C, Daves philip R.: Intermediate Financial 
Management – Sixth Edition. Fort Worth: The Dryden Press, 1999. 1083 str. 

6. Brigham F. Eugene, Gapenski C. Louis: Financial Management. Forth Worth: The 
Dryden Press, 1988. 891 str. 

7. Bruhn Manfred: Bedeutung del Handelsmarke im Markenwettbewerb – eine 
Einfurhrung in den Sammelband. Bruhn Manfred, Hrsg.: Handelsmarken. Stuttgart: 
Schaffer-Poeschel Verlang Stuttgart, 1997, str. 3-37. 

8. Bukovnik Irena: Kaj preostane majhnim? Gospodarski vestnik – Trgovina, Ljubljana, 
1 (1998), str.8. 

9. Damjan Janez: Zakaj je morala umreti Cockta, S. Marketing Magazin, Ljubljana, XIV 
(1994), 4, str. 71-78. 

10. Dmitrović Tanja: Trgovska blagovna znamka v trgovini na drobno v Sloveniji. 
Akademija  MM, Ljubljana III (1999), 4, str. 71–78. 

11. Fitzgerald Ray: A Handbook of Practical Bussines Finance. London: Kogan Page, 
1992. 443 str. 

12. Germ – Metlika Rika: Mesto trgovine v razvojni strategiji Slovenije. Zbornik 
Portorož: Društvo ekonomistov Slovenije, september 2001, str. 17-31. 

13. Glas Miroslav: Poslovno okolje podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 196 
str. 

14. Gordan A. Walter, Jey B. Barney: Management Objectives in Mergers and 
Acquisitions. Cambrige: Ballinger Publishing Company, 1985. 412 str. 

15. Gradišar M., Resinovič G.:Informatika v poslovnem okolju. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2001. 508 str. 

16. Gruden Igo: Lastniške povezave: Kdo so lastniki trgovskih podjetij, Gospodarski 
vestnik – Trgovina, Ljubljana, 7, 2001, str. 24. 

17. Hubertus Joachim: Distributive Trades statistics; Employment and Productivity in 
Distributive Trades. Theme 4-1/2002, 2002, str.2. 

18. Igličar Aleksander, Hočevar Marko: Računovodstvo za managerje. Gospodarski 
vestnik: Ljubljana, 1997. 423 str. 

19. Kadunc Matej: Analiza konkurenčnosti hipermarketov v Ljubljani. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2001, str.7. 

20. Kavčič Bogdan: Razvitost trgovinske dejavnosti Slovenije v primerjavi s članicami 
Evropske unije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2002. 45 str. 

21. Kay John: Foundations of Corporate Success: How Business Strategies Add Value. 
Oxford: University Press, 1993. 416 str. 

22. Kent Tony, Ogenyi Omar: Retailing, Palgrave Macmillan, New York. 2003. 526 str. 
23. Kotler Philip: Management trženja. Posušje: Mate, Ljubljana: GV Založba,  2004. 706 

str. 



 

83 

24. Kovač Bogomir: Kako lastniniti slovenska podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 
1993. 291 str. 

25. Kovač Jože: Trendi slovenske trgovine. Zbornik Portorož: Društvo ekonomistov 
Slovenije, 2001, str. 43-54. 

26. Kovačič A.: Informatizacija poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1998. 214 
str. 

27. Levy Haim, Sarnat Marshall: Principles of Financial Mnagement: Englewood Cliffs 
(NJ): Prentice Hall, 1998. 617 str. 

28. Marconi Joe: Beyond Branding. Chicago: Probus Publishing Company, 1993. 213 str. 
29. Mueller Dennis: A Cross National Comparison of the Results. Science center Berlin. 

University pf Maryland. Oelgeschlager, Gunn&Hain, Publishers, Inc. 1989. 
30. Narasimhan Chakravarthi, Wilcox Roland T.: Private labels and the Channel 

Relationship: A Cross-category Analysis. The Journal of Business, Chicago, 4(1998), 
71, str. 573-600. 

31. Pavlovčič Lidija: Od njive do trgovine. Gospodarski vestnik-Trgovina, Ljubljana, 1 
(1998), str. 7. 

32. Petrič Tine: Sovražni prevzem praviloma koristi. Gospodarski vestnik, Ljubljana 
(51)2002, 17, str. 103 

33. Petrin Tea, Dmitrovič Tanja, et al.: Organizacija in struktura trga. Skripta. 2. del. 
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 122 str. 

34. Plahutnik Andrej: Združitve – obveznost priglasitve. Gospodarski vestnik, Svetovalec, 
Ljubljana, 1998, 38, str. 68-71. 

35. Plahutnik Andrej: Združitve v luči vpliva na konkurenco. Gospodarski vestnik. 
Svetovalec, Ljubljana, 1999, 13, str. 73-76. 

36. Potočnik Vekoslav, Hrastelj Tone et al.: Strategija razvoja slovenske trgovine. 
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 206 str. 

37. Potočnik Vekoslav: Poslovanje trgovskih podjetij. 4. izd. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta, 2000. 172 str. 

38. Repovž Leon: Motivi, strategije in financiranje prevzema podjetja. Revizor, Ljubljana, 
1996, str. 30-41. 

39. Rop Anton, Kušar Igor, Mramor Dušan: Privatization in Slovenia – 1994, 
Privatization in Central & Eastern Europe 1994, Ljubljana: C.E.E.P.N., 5, 1995, str. 
386-407. 

40. Ross Stephen A., Westerfield Randolfh W., Jaffe Jeffrey F.: Corporate Finance. 
Boston: Irwin, 1993. 912 str. 

41. Ross A.S., Westerfield W.R., Jaffe F.J.: Corporate Finance. ZDA: Richard D. Irwin 
inc., 1993. 912 str. 

42. Rugman A.M., Verbake A.: Europe 1992 and Competive Strategies for North 
American Firms. Business Horizons, 1991, str. 76-81. 

43. Shapiro Alan C.: Modern Corporate Finance. New York: Macmillan Publishing 
Company, 1990. 1045 str. 

44. Tajnikar Maks: Tvegano poslovodenje: knjiga o gazelah in rastočih poslih. 2. izd. 
Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000a. 308 str. 

45. Vida Irena: Značilnosti in izzivi trgovine na drobno v svetu. Zbornik Portorož: 
Društvo ekonomistov Slovenije, september 2001, str. 55-62. 

46. Walters Stephen J. Kkasabuski: Enterprise, Government and The public. New York: 
Mc Graw Hill, 1993. 591 str. 

47. Weston J. Fred: The Payoff in Mergers in Aquisitions. Rock M. l.: The Mergers and 
Aquisitions Handbook. New York: McGraw Hill, 1987, str. 31-47. 

 



 

84 

14. VIRI 
 

1. Business in Europe. Statistical pocketbook: data 1995 – 1999, 2001 ed.  
2. Dnevnik: Domžalska trgovska družba Vele računa na zadovoljne kupce in dobre 

prodajalce, Dnevnik, Ljubljana, 14, 2001, str. 0. 
3. GZS Združenje za trgovino: Poročilo o delu Združenja za trgovino v letu 2003 
4. European Commission. Eurostat. Luxemburg: Office for Official Publications of the 

European Communities, cop. 2001, str. 12. 
5. Finance,  22.5.2005, str.19. 
6. FIPO, Gospodarski vestnik, www.gvin.com  
7. Kovač Bogomir: Mercatorjeva šola prevzemov, Finance, Ljubljana, 1999, 52, str. 8-

10. 
8. Letno poročilo podjetja Mercator d.d., Ljubljana 2003 
9. Malačič Iztok: Združitve in pripojitve v slovenski praksi. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta, 1996, 70 str. 
10. Poslovno poročilo podjetja Bala d.o.o., Ljubljana, 1997 - 2004  
11. Poslovno poročilo podjetja Elita d.d., Ljubljana, 1997 - 2004 
12. Poslovno poročilo podjetja Trgovina Novoteks d.o.o., Ljubljana, 1999 – 2004 
13. Poslovno poročilo podjetja Tekstil d.d., Ljubljana, 1996 - 2004  
14. Poslovno poročilo Volna d.d., Ljubljana, 1997 – 2004 
15. Prašnikar Janez: Prevzemi ali »prevzemi«. Finance, Ljubljana (1999), 9, str.3 
16. Predstavitev trgovine RS, marec 2004 
17. www.zlrp-zdruzenje.si 
18. Zakon o denacionalizaciji (UL. RS november 1991) 
19. Zakon o trgovini (UL. RS št. 18, 1993) 
 



 

85 

 
 
 
 
 
15. PRILOGA 
 
 
Priloga 1: Stanje v podjetju Tekstil d.d. leta 2004 v primerjavi z letom 1994  
 

TEKSTIL D.D. 1994-2004 (v 1.000 SIT) 1994 2000 2001 2002 2003 2004 
Kapital 2.409.725   2.027.898   1.970.911   1.802.568   1.738.607   1.712.621   

Celotna sredstva 5.315.474   7.672.760   7.003.885   5.343.643   4.779.797   4.252.588   

             

Čisti prihodki iz prodaje 4.275.511 100,0% 4.942.988 100,0% 4.441.200 100,0% 3.538.487 100,0% 3.141.128 100,0% 2.674.073 100,0% 
     grosist zunanji 2.907.347 68,0% 1.828.906 37,0% 1.598.832 36,0% 984.403 27,8% 769.809 24,5% 855.703 32,0% 

     grosist - povezane družbe 0 0,0% 1.927.765 39,0% 1.554.420 35,0% 1.422.747 40,2% 1.227.209 39,1% 828.963 31,0% 

     maloprodaja 1.368.164 32,0% 1.186.317 24,0% 1.287.948 29,0% 1.131.337 32,0% 1.144.110 36,4% 989.407 37,0% 

Nabavna vrednost blaga 3.264.622 76,4% 3.441.882 69,6% 3.045.874 68,6% 2.223.030 62,8% 1.895.516 60,3% 1.720.342 64,3% 
Stroški 1.474.488 34,5% 1.695.217 34,3% 1.577.010 35,5% 1.651.026 46,7% 1.210.213 38,5% 1.061.423 39,7% 
     stroški dela 885.952 20,7% 650.103 13,2% 639.656 14,4% 587.895 16,6% 518.491 16,5% 530.333 19,8% 

     stroški storitev 296.247 6,9% 395.671 8,0% 344.997 7,8% 275.318 7,8% 235.282 7,5% 269.968 10,1% 

     amortizacija 24.905 0,6% 153.158 3,1% 156.281 3,5% 292.096 8,3% 134.468 4,3% 105.219 3,9% 

     finančni odhodki 267.385 6,3% 496.284 10,0% 436.075 9,8% 495.717 14,0% 321.972 10,3% 155.903 5,8% 

EBIT 68.781 1,6% 263.055 5,3% 312.342 7,0% 432.803 12,2% 345.492 11,0% 266.837 10,0% 
Čisti dobiček  9.693 0,2% 26.485 0,5% 6.729 0,2% 995 0,0% 2.958 0,1% 66.603 2,5% 

 
Vir: Poslovno poročilo Tekstil d.d, 2004 
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