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1. UVOD  
 
1.1. POJMOVANJE PROBLEMA, NAMEN IN CILJ DELA 
 
Osnovni cilj poslovanja podjetja je doseganje zadovoljive stopnje donosa na 
investirana sredstva oz. kapital. Ta cilj dosega s proizvodnjo in prodajo svojih 
poslovnih učinkov, to je proizvodov in storitev. Za doseganje ustrezne donosnosti 
morajo biti prihodki od prodaje proizvodov ali storitev dovolj veliki, da pokrijejo vse 
stroške poslovanja in zagotovijo zadovoljiv dobiček (Hočevar, 1998, str. 38). 
 
Odločitve o cenah so ene od najpomembnejših odločitev, ki jih sprejema 
poslovodstvo podjetja, saj je cena tista spremenljivka, ki skupaj s količino prodanih 
proizvodov, v mojem primeru revij (edicij), oblikuje prihodek podjetja. Obenem pa je 
edina od elementov trženjskega spleta, ki prinaša dohodek in jo je najlažje 
spreminjati. Pomembna pa je tudi njena vloga, ki je povezana s prihodnostjo. Kadar 
podjetje planira razvoj, planira tudi pričakovane prodajne cene za svoje izdelke. V 
odločanju o tem, ali naj investira v določeno proizvodnjo ali ne, je poleg predvidene 
količine prodanih izdelkov najpomembnejša informacija, ki jo podjetje potrebuje, 
predvidena prodajna cena planiranih izdelkov.  
 
Višina prodajne cene proizvoda ali storitve, ki jo podjetje dosega na trgu, je zanj 
pomembno merilo za to, ali ohranjati takšne proizvode (ali storitve) v proizvodnem 
(oziroma poslovnem) programu podjetja ali pa jih iz njega izločiti. S prodajno ceno 
mora namreč pokrivati stroške, ki jih ima s proizvodnjo in prodajo svojih proizvodov 
ali storitev. V nasprotnem primeru podjetje nima motiva, da se s takšno proizvodnjo 
ukvarja. (Pučko, 1995, str. 200).  
 
Posledice odločitev o cenah mnogokrat niso takoj vidne, pač pa se pokažejo šele v 
nekem daljšem časovnem obdobju. Odločitve o cenah namreč ne zadevajo le 
podjetja samega, pač pa tudi kupce njegovih proizvodov in storitev, posrednike na 
prodajni poti, dobavitelje, konkurente in druge. Zato je pri oblikovanju potrebno 
upoštevati veliko število dejavnikov, od katerih večina ni merljivih, podjetje pa lahko 
vpliva le na manjši del teh dejavnikov. Cena je tako računovodska kot trženjska 
kategorija in mora biti stvar računovodskih kot trženjskih oddelkov v podjetju. Naloga 
računovodstva je, da spremlja celotno poslovanje podjetja, pri čemer mora biti vsako 
količinsko in vrednostno gibanje prvin poslovnega procesa dokumentirano, 
obračunano ali ovrednoteno. To pomeni, da mora temeljiti na knjigovodskih listinah in 
za vse poslovne dogodke mora biti uporabljen skupni imenovalec, denar. V naši 
strokovni praksi računovodstvo delimo na finančno in stroškovno, upravljalno pa je 
tisto, ki črpa podatke iz obeh ter jih preoblikuje v informacije za poslovne odločitve.  
Stroški so cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa pri nastajanju in 
razpečevanju poslovnih učinkov. Praviloma morajo biti vsi v obračunskem obdobju 
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nastali stroški vračunani (vkalkulirani) v vrednost nastalih ali prodanih poslovnih 
učinkov. To se dogaja praviloma na koncu obračunskega obdobja, ko mora 
gospodarska družba nastale stroške obdobja všteti v vrednost. (Turk, 1996, str. 92) 
 
Eden izmed predpogojev za uspešno oblikovanje prodajnih cen je torej temeljito 
poznavanje stroškov, za katere informacije črpamo iz stroškovnega računovodstva. S 
poznavanjem in razporeditvijo vseh stroškov na posamezne stroškovne nosilce pa 
dobimo povprečne stroške na enoto poslovnega učinka ali polno lastno ceno.  
 
Za določitev cene, po kateri bo podjetje svoje izdelke prodajalo, pa ni dovolj, da 
pozna le stroške in željen dobiček, pač pa mora dobiti še odgovore na vprašanja, kot 
so: Kaj želimo doseči s svojimi cenami? H katerim skupinam odjemalcev naj bo 
usmerjena prodaja? Na katerih geografskih področjih naj bodo storjeni ukrepi za 
razširjenje trga?….Odgovori na ta vprašanja so dani v procesu oblikovanja cen, ki 
vključuje izbiro cenovnih ciljev, določitev spodnje in zgornje meje cen, izbiro modelov 
oblikovanja cen, uresničevanje in kontrolo oblikovanja cen ter obravnavo še 
nekaterih pomembnih dejavnikov.  
 
Postopek oblikovanja cene je naslednji: 
 izbira cenovnega cilja, 
 ocena povpraševanja, 
 ocena stroškov, 
 analiza cene in ponudbe konkurentov, 
 izbira metode določanja cene in 
 dokončna izbira cene. 

 
Oblikovanje prodajnih cen in njihova končna višina je zelo odvisna tudi od tega, v 
kateri tržni strukturi podjetje deluje. Ni namreč vseeno, ali je podjetje v ostrem 
konkurenčnem okolju ali pa morda razpolaga z monopolom na določenem področju 
proizvodnje ali v določeni panogi (Rebernik, 1994, str. 210).  
 
Popolno konkurenčno strukturo in čisto monopolno tržno strukturo le redkokdaj 
najdemo v realnem življenju. Večina podjetij se na trgu srečuje s svojimi konkurenti, 
ki proizvajajo zelo podobne si izdelke, ki so zlahka zamenljivi. Podjetja sicer imajo 
nekaj nadzora nad prodajnimi cenami, vendar ne morejo prodajati vsega, kar bi 
hotela po ceni, ki bi jo sama oblikovala.  
Namen mojega dela je obravnavanje obeh vidikov določanja cene v časopisno 
založniškem podjetju, t.i. računovodskega in trženjskega. Podjetje, ki želi poslovati z 
uspehom, mora oblikovati cene, tako da je možno na dolgi rok s prihodki pokrivati 
vse stroške poslovanja in ustvarjati zadovoljiv dobiček. V nasprotnem primeru dela z 
izgubo in nima možnosti za preživetje. Samo podatki o stroških pa niso dovolj za 
oblikovanje cen. Danes se podjetja na trgih srečujejo z množico konkurentov, od 
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katerih vsak išče svojo priložnost. Na drugi strani pa so kupci, ki postajajo vse bolj 
zahtevni glede zadovoljevanja svojih potreb, njihovo zavedanje o vsebini, ažurnosti 
informacij, slikovnem materialu,… oz. vrednosti revije (edicije) pa je vedno boljše.  
 
Temeljni cilj specialističnega dela je, utrditi prepričanje, da je cena, kot  
spremenljivka, ki skupaj s količino prodanih revij (edicij) in prodanega oglasnega 
prostora oblikuje prihodek časopisno založniškega podjetja, obenem edina od 
elementov trženjskega spleta, ki prinaša dohodek in jo je najlažje spreminjati. Cena 
je tako računovodska kot trženjska kategorija, zato njeno oblikovanje zahteva dobro 
znanje tehnik finančnih analiz kot tudi podrobno poznavanje trgov časopisno 
založniškega podjetja, vključno z relativnimi prednostmi njihovih revij (edicij).  
 
Opredeljena tema določa namen specialističnega dela; to je priti do spoznanj, ki 
bodo zagotavljala uspešno oblikovanje prodajnih cen revij (edicij) v časopisno 
založniškem podjetju ob medsebojnem prepletanju računovodskih in trženjskih 
vidikov v podjetju. S pomočjo teoretične podlage in praktičnega znanja, ki sem ga 
pridobila v nekaj letih dela v časopisno založniškem podjetju, bi rada odkrila 
prednosti in slabosti oblikovanja cen v omenjenem podjetju, ki bodo podjetju v 
pomoč, da bo poslovalo s še večjim uspehom.  
 
1.2. METODE PROUČEVANJA IN ZASNOVA DELA 
 
Metodi dela, ki ju bom pri izdelavi specialističnega dela uporabila, sta teoretično in 
praktično primerjalni. Naslonila sem bom na teoretične prispevke (literatura, viri, 
članki z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji…) različnih tujih in domačih avtorjev na 
področju računovodskega in trženjskega vidika oblikovanja cen v podjetju, ki so 
razvidni v točki o uporabljeni literaturi in virih. V veliko pomoč pa mi bo tudi lastno 
znanje, ki sem ga pridobila z delom v časopisno založniškem podjetju. Značilno za 
metodološki pristop bo najprej spoznavanje opredeljenega področja proučevanja z 
različnih zornih kotov s pomočjo literature, ki posredno ali neposredno osvetljujejo 
problemska področja izbrane teme specialističnega dela. Nato se bom osredotočila 
na posamezne sestavine, za katere menim, da so posebej zanimive glede na namen 
obravnave. Na osnovi spoznanj navedenih avtorjev in praktičnega primera, bom 
skušala poudariti, po moji presoji določene pomembne elemente obravnavanega 
tematskega področja, kot posledico usklajenih stališč različnih avtorjev glede 
pomena določenih sestavin. Na koncu pa bom na podlagi spoznanj in posredovanih 
napotil izpeljala lastni zaključek.  
 
Specialistično delo bom razdelila na šest poglavij. Uvodni del, bom namenila 
predstavitvi teme, namena in temeljnega cilja specialističnega dela. V drugem delu 
bom podrobneje opisala računovodski vidik oblikovanja cene. Najprej bom opredelila 
računovodstvo in opisala njegovo vlogo pri oblikovanju cenovnih odločitev. 
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Računovodstvo daje informacije o strokovnih cenah proizvodov, v mojem primeru 
revij (edicij), zato bom stroške natančneje obravnavala. Stroške bom razdelila po treh 
različnih kriterijih in opisala vsako od posameznih oblik stroškov; stalni in 
spremenljivi, neposredni in posredni ter dejanski in standardni. Sledilo bo 
razporejanje stroškov po strokovnih mestih in stroškovnih nosilcih, to je revij (edicij), 
pri katerem se podjetje srečuje s problemom razporejanja splošnih stroškov. Tako 
bom v nadaljevanju predstavila pet oblik kalkulacij, ki jih podjetja uporabljajo za 
reševanje omenjenega problema. Drugi del bom zaključila s splošno opredelitvijo 
cene in strukturo lastne cene proizvodov, kot jo določajo Slovenski računovodski 
standardi. Oblikovanje prodajnih cen in njihova končna višina je pomembno odvisna 
od tega, v kateri tržni strukturi deluje podjetje. Zato bom v tretjem delu predstavila, 
kako se oblikujejo cene v različnih tržnih strukturah.  
 
V četrtem osrednjem delu specialističnega dela, bo podrobneje obravnavan celotni 
postopek oblikovanja prodajne cene revije (edicije) z vključitvijo trženjskih informacij. 
Proces oblikovanja cen se začne z določitvijo cenovnih ciljev in pregledom 
dejavnikov gibanja cen. Spodnjo mejo cene določajo stroški, zgornjo pa 
povpraševanje, na sam razpon gibanja cene pa vpliva še konkurenca ter nekateri 
drugi dejavniki, kot so zakonski in etični zadržki, življenjska doba revije, posredniki na 
prodajni poti, druge prvine trženjskega spleta ter psihologija kupcev. Nato bo sledila 
izbira modela za oblikovanje prodajne cene revije, ki lahko temelji na stroških, 
povpraševanju ali konkurenci. Zadnji korak pri oblikovanju cene pa je dokončna izbira 
cene revije.  
 
V petem delu bom na kratko predstavila postopek oblikovanja cene nove revije 
(edicije), saj se postopek bistveno ne razlikuje od določanja cen katerekoli revije. 
Predstavila bom strategijo prilagajanja cen, strategijo penetracije in pobiranja tržne 
smetane. Za tem pa bom predstavila tudi postopek oblikovanja cene oglasnega 
prostora revije, ki je odvisna od številnih dejavnikov in življenjske dobe, ki jo ima 
revija na trgu. Zaključek pa bo zajemal moje misli in spoznanja, do katerih se bom 
dokopala med izdelavo samega specialističnega dela. 
 
 
2. VLOGA RAČUNOVODSTVA PRI OBLIKOVANJU PRODAJNE 

CENE EDICIJE 
 
2.1. OPREDELITEV IN VRSTA RAČUNOVODSTVA 
 
Osrednji del informacijskega sistema sestavlja računovodski informacijski sistem ali 
na kratko računovodstvo, medtem ko so njegovi ostali del neračunovodski 
informacijski sistemi. Računovodstvo lahko opredelimo kot dejavnost vrednostnega 



spremljanja in proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem kakega 
poslovnega sistema. Računovodske informacije so torej kvantitativne informacije, ki 
se razlikujejo od ostalih vrst informacij po tem, da so praviloma izražene vrednostno 
(Hočevar, Igličar, Zaman, 2000, str. 17). Naloga računovodstva je, da spremlja 
celotno poslovanje podjetja, pri čemer mora biti vsako količinsko in vrednostno 
gibanje prvin poslovnega procesa dokumentirano, obračunano in ovrednoteno. To 
pomeni, da morajo temeljiti na knjigovodskih listinah in za vse poslovne dogodke 
mora biti uporabljen skupni imenovalec, denar.  
 
Celotno računovodstvo moramo razmejevati glede na poslovne dogodke, ki jih 
spremlja. Tako opredelimo dve področji; finančno in stroškovno računovodstvo (Turk 
et al., 1996, str. 4).  
 
Slika 1 prikazuje vrste računovodskih informacij. 
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 stroške in poslovne učinke ter 
 poslovni izid za posamezne dele poslovnega sistema. 

 
Poleg stroškovnega in finančnega računovodstva poznamo tudi upravljalno t.i. 
poslovodno računovodstvo, ki pa ni tretji sklop računovodstva, temveč izhaja in 
finančnega in stroškovnega računovodstva. Upravljalno računovodstvo je v večjem 
obsegu usmerjeno k potrebam po informacijah, ki jih v ustrezni obliki posreduje 
poslovodstvu kot osnovo za spremljanje poslovnih odločitev.  
 
2.2. STROŠKI 
 
Ker so inputi gospodarske dobrine, niso brezplačno na razpolago, in za to, da bi jih 
pridobili, potrebujemo denar. Tako lahko zapišemo osnovno opredelitev stroškov, 
kot; stroški so cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa (Rebernik, 1994, 
str. 95). Ugotovimo jih, tako da potroške določenih prvin poslovnega procesa, torej 
potroške fiksnega in potroške variabilnega inputa, pomnožimo s ceno za enoto tega 
potroška. Če želimo ugotoviti, kakšna je kratkoročna stroškovna struktura podjetja, 
moramo spoznati njegove stroške. To pomeni, da moramo proučiti celotne fiksne 
stroške, celotne variabilne stroške in celotne skupne stroške.  
 

2.2.1. Opredelitev in pomen stroškov 
  
Stroški so opredeljeni kot vrednostno izraženi potroški prvin poslovnega procesa (te 
so; delovna sredstva, predmeti dela, delovna sila in storitve), ki jih dobimo, tako da 
potroške pomnožimo z njihovimi cenami (Pučko, Rozman, 1998, str. 48).  Iz tega 
sledi, da o stroških ne moremo govoriti tedaj; 
 ko nimamo opravka s katero od prvin poslovnega procesa, 
 kadar se katera izmed teh prvin poslovnega procesa ne troši, čeprav je prisotna 

pri poslovnem procesu, 
 kadar katere od prvin poslovnega procesa ne moremo vrednostno izraziti ali 

kadar v zvezi z njeno priskrbo ne potrebujemo denarnih sredstev, 
 kadar cenovno izraženi potroški niso smiselno povezani z nastajanjem poslovnih 

učinkov, 
 kadar cenovno izraženi potroški prvin prekoračujejo utemeljeni znesek pri 

prizadevanju za ustvarjanje določenih poslovnih učinkov. 
 
Odločitve vodstva vedno temeljijo na pričakovanjih posledic, ki bodo v prihodnosti 
sledile sprejetju odločitve. Zato je tekoče spremljanje informacij o stroških, povezanih 
s trenutnimi aktivnostmi, za vodstvo zelo pomembno iz več razlogov ( Arnold, Turley, 
1996, str. 138): 
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1. Pri izdelavi periodičnih poročil o rezultatih poslovanja je v splošnem treba določiti, 
kateri stroški bodo skupaj s prihodki vključeni v izračun poslovnega rezultata 
obdobja in kateri se bodo prenesli v prihodnje obdobje kot del vrednosti zalog. V 
osnovi je to funkcija računovodskega informacijskega sistema, ki spremlja 
rezultate, tako da pripisuje stroške proizvodom zaradi ugotavljanja vrednosti zalog 
in meri uspešnost poslovanja v obdobju. Način razporejanja stroškov vpliva na 
izkazano vrednost dobička ali izgube v računovodskih poročilih. 

2. Informacije o stroških na enoto imajo lahko pomemben vpliv na odločitve o cenah 
in obsegu poslovanja. Mnoge raziskave so pokazale, da v praksi poslovodstvo 
obravnava stroške proizvoda kot odločilen dejavnik pri določanju cen. Celo na 
trgih z visoko stopnjo konkurence, kjer je cena učinkovito določena s tržnimi 
silami, poznavanje stroškov omogoča podjetju, da se osredotoči na poslovanje z 
najboljšo možno kombinacijo proizvodov ali pa je v pomoč pri pristopih, kot je 
ciljno določanje stroškov.  

3. Pri mnogih odločitvah so najboljša osnova za ocenjevanje pričakovanj podatki o 
preteklih stroških. Pomanjkljivost pri uporabi preteklih podatkov za napovedi 
prihodnjih dogajanj je vedno predpostavka, da bodo prihodnji pogoji za 
poslovanje enaki tistim, ki so veljali v preteklosti. Kljub temu, da ta predpostavka 
ne more biti vedno izpostavljena, je pravilna uporaba podatkov o preteklem 
tekočem poslovanju vodstvu v pomoč pri načrtovanju. 

4. Informacije o stroških pomagajo tudi pri kontroli poslovanja in ukrepih za 
izboljšanje učinkovitosti. Vodstvu lahko pomagajo določiti področja poslovanja, ki 
se jim mora posvetiti za doseganje boljše učinkovitosti. Informacije o dejanskih 
rezultatih so ključne za ugotovitve o tem, ali so bila pričakovanja izpolnjena, kje je 
potrebno izvesti popravke in zakaj se dejanski rezultati razlikujejo od 
pričakovanih.  

 
Stroški so dinamična kategorija; opazujemo jih v določenem časovnem obdobju in 
pomenijo tok ali proces. V praksi večkrat zasledimo, da govorimo o stroških kot o 
tistem, kar nas je nekaj stalo. Vendar moramo biti pri tem zelo pozorni, da stroškov 
ne istovetimo z izdatki,ki pa so že drug pojem.  
 

2.2.2. Vrste stroškov 
 
Naravne vrste stroškov opredelimo glede na vlogo posameznih prvin pri poslovnem 
procesu, v zvezi z oblikovanjem cen poslovnih učinkov pa so pomembne predvsem 
naslednje tri vrste stroškov; 
 
1) stalni (fiksni) in spremenljivi (variabilni) stroški, 
2) neposredni in posredni (splošni) stroški, 
3) dejanski in standardni stroški. 
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Slika 2 prikazuje razmerje med neposrednimi, posrednimi, spremenljivimi in stalnimi 
stroški  
 

 
Vir; Hočevar, Igličar, Zaman, 2001, str. 75. 
 
1) STALNI (FIKSNI) IN SPREMENLJIVI (VARIABILNI) STROŠKI 
 
V  tem primeru velja spoznanje, da je treba ločevati med tem, kaj se pojavlja v praksi, 
kar je del realnosti in tistim, kar je izračunano, torej izvedeno iz te realnosti. Stalni 
(fiksni) stroški vselej nastanejo kot celota, katere povprečno vrednost ugotovimo, 
tako da vrednost te celote podelimo s številom enot outputa. Spremenljivi (variabilni) 
stroški pa nastajajo najprej kot povprečje, s pomočjo katerega zatem ugotavljamo, 
kolikšen je njihov celotni znesek. Zato velja, da kadar rečemo fiksni strošek, 
praviloma mislimo na celotni fiksni strošek, kadar pa pravimo variabilni strošek, 
imamo praviloma v mislih povprečni variabilni strošek.  
 
Razdelitev stroškov na stalne in spremenljive velja le na kratek rok. Dolgoročno 
podjetje spreminja svoje zmogljivosti in obseg poslovanja, zato se spreminja tudi 
velikost stalnih stroškov. To pomeni, da mora na dolgi rok vse stroške obravnavati 
kot spremenljive. Velja torej, da podjetje na kratek rok sicer lahko določa prodajne 
cene v višini spremenljivih stroškov na enoto. Dolgoročno pa mora kupcem 
zaračunati ceno, s katero pokriva vse stroške (Pučko, Rozman, 1998, str. 206). 
 
Stalni stroški nastajajo neodvisno od vsakokratnega obsega poslovanja in se 
nanašajo na usposobljenost naprav za delovanje, ne pa na samo delovanje 
(Potočnik, 1999, str. 16). Primeri stalnih stroškov so stroški plač v upravi, stroški 
najemnin, stroški amortizacije pri časovni metodi amortiziranja in drugi. Zanje je 
značilno, da so stalni v masi in spremenljivi po enoti. Lahko so absolutno stalni, kar 
pomeni, da ostajajo kot celota vedno enaki, ali relativno stalni oz. omejeno stalni, kar 
pomeni, da gre v bistvu za nekoliko bolj dolgoročno gledanje na stalne stroške.  
Stroški, ki se spreminjajo v odvisnosti od obsega poslovanja pa so spremenljivi 
stroški. Primeri spremenljivih stroškov so stroški materiala, tisti del stroškov energije, 
ki je odvisen od potrošenih enot energije, plače delavcev, če so odvisne od 
opravljenih ur oz. proizvedenih storitev, stroški amortizacije ob uporabi funkcionalne 
metode amortiziranja in podobno.  Lahko so sorazmerni (proporcionalno) 
spremenljivi, kar pomeni, da kot celota naraščajo premosorazmerno z obsegom 

Neposredni stroški Spremenljivi stroški 

Splošni  stroški Stalni stroški 
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poslovanja, napredujoči (progresivno) spremenljivi, kar pomeni, da naraščajo hitreje 
kot obseg proizvodnje ali nazadujoči (degresivni), kar pomeni, da nastajajo 
počasneje kot obseg proizvodnje.  
 
2) NEPOSEDNI IN POSREDNI (SPLOŠNI) STROŠKI  
 
Osnovno merilo za razčlenitev stroškov na neposredne (direktne) in posredne 
(splošne, indirektne) je, ali so ti stroški v posredni oz. neposredni povezavi s 
strokovnim objektom in so ugotovljivi s skladu z ekonomičnostjo poslovanja. 
(Hočevar, 1998, str. 34). S stroškovnim  objektom razumemo tehnično ime za 
namen, za katerega se stroški ugotavljajo. Opredelitev stroškovnega objekta je 
izredno pomembna za ugotavljanje, ali je določen strošek posreden ali neposreden. 
Določen strošek se lahko pri različni opredelitvi stroškovnega objekta pojavlja kot 
posredni ali pa kot neposredni strošek. Ugotavljanje stroškov po stroškovnih objektih 
pa najpogosteje vključuje; 
 zbiranje stroškov po njihovih naravnih vrstah in  
 razporejanje stroškov na enega ali več stroškovnih objektov. 

 
V skupino neposrednih stroškov bi lahko vključili tiste, za katere lahko brez 
posebnih težav iz listin ugotovimo, kateri stroškovni nosilec ali posamezna skupina 
nosilcev jih je povzročila. Te stroške že v trenutku njihovega nastanka razporedimo 
na stroškovni objekt oz. jih je stroškovni objekt povzročil. Poleg neposrednih stroškov 
nastaja v podjetju še vrsta stroškov, za katere ni enostavno ugotoviti, koliko jih je 
nastalo zaradi proizvodnje posameznih vrst stroškovnih nosilcev. Takim stroškom 
pravimo posredni (režijski, splošni, skupinski ali indirektni) stroški (Pučko, Rozman, 
1998, str. 180). Posredni stroški so tiste vrste stroškov, ki sta jih povzročila dva 
stroškovna objekta ali več in so povezani z dvema stroškovnima objektoma ali več 
stroškovnimi objekti. Za posredne stroške je predvsem značilno to, da jih ni mogoče 
neposredno razporejati na posamezen stroškovni objekt. Za našo obravnavo so 
pomembni tisti objekti, ki so končni rezultat poslovnega procesa v podjetju in bodo 
postali predmet prodaje kot zaključne faze. Govorimo o stroškovnih nosilcih, na 
katere razporejamo stroške  in jim tako določimo lastno ceno.  
 
Stroškovni nosilci so določeni poslovni učinki, ki nastajajo v proizvajalnem procesu in 
so lahko opredmeteni (pridelki, izdelki, proizvodi) ali neopredmeteni (storitve). 
Posrednih stroškov praviloma ni mogoče zajeti ob času njihovega nastanka, temveč 
jih moramo s koeficientom dodatka splošnih stroškov (s ključi) razporediti na 
posamezne poslovne učinke. Primeri posrednih stroškov so: strošek amortizacije, če 
ga ni mogoče neposredno določiti po proizvodih, stroški dela mojstra, delovodje, 
stroški vzdrževanja, stroški nabave in podobno. Koeficient opredelimo kot razmerje 
med posrednimi stroški v obdobju in osnovo za dodajanje, ki jo določi podjetje. 
Izbrana osnova je zelo pomembna in tem boljša, čim večja je medsebojna odvisnost 
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med gibanjem osnove in gibanjem posrednih stroškov po posameznih nosilcih. 
Koeficient dodatka splošnih stroškov se izračuna takole (Hočevar, Igličar, Zaman, 
2001, str. 73): 

 
Postopek razporejanja stroškov na stroškovne nosilce imenujemo kalkuliranje, 
rezultat tega postopka pa je kalkulacija. Obenem je kalkulacija tudi računski 
postopek, s katerim ugotavljamo nabavne, lastne, prodajne in druge cene. Poznamo 
več vrst kalkulacij za razporejanje splošnih stroškov.  
 
Z vidika proizvodnega podjetja ločimo naslednje kalkulacije (Pučko, Rozman, 1998, 
str. 183):  
a) enostavna delitvena kalkulacija, 
b) sestavljena delitvena kalkulacija, 
c) zbirna kalkulacija z dodatki, 
d) diferencialna kalkulacija z dodatki, 
e) kalkulacija z enakovrednimi števili, 
f) kalkulacija vezanih ali vzporednih proizvodov in  
g) kalkulacija stroškov po aktivnostih poslovnega procesa. 
 
a) enostavna delitvena kalkulacija 
 
Gre za najenostavnejšo metodo kalkuliranja, kjer razporejamo seštevek vseh nastalih 
stroškov v obdobju na proizvedeno količino proizvodov v obdobju. Podjetja, ki imajo 
homogeno proizvodnjo (proizvajajo eno vrsto proizvodov ali storitev) se poslužujejo 
te metode.  
                                 
                                                     vsi nastali stroški 
Lastna cena (LC) =  
           proizvedena količina proizvodov (Q)              
 
 
b) sestavljena delitvena kalkulacija 
 
Rezultat vsake faza je nek polproizvod, ki ga podjetje lahko proda na trgu ali uporabi 
v naslednji fazi. V zadnji fazi so iz polproizvodov izdelani končni proizvodi, ki so 
namenjeni izključno prodaji na trgu. (Pučko, Rozman, 1998, str. 184). Sestavljena 
delitvena kalkulacija je primerna tako za tista podjetja, ki sicer proizvajajo le eno vrsto 
končnih izdelkov, vendar imajo proizvodni proces organiziran v več zaporednih faz.  

        posredni stroški 
Koeficient dodatka splošnih stroškov = ------------------------------ 
                osnova 

                       posredni stroški 
Koeficient dodatka splošnih stroškov =        
                              osnova 



 11

c) zbirna kalkulacija z dodatki 
 
Ta metoda je uporabna v primerih, ko podjetje proizvaja več različnih vrst proizvodov 
(heterogen proizvodni program). Pri tej metodi ugotavljamo lastno ceno različnih vrst 
proizvodov, tako da najprej razporedimo na posamezne vrste stroškovnih nosilcev 
neposredne stroške, potem pa s pomočjo ključa (ali večih ključev) razporedimo na 
posamezne vrste stroškovnih nosilcev še posredne stroške. Tako ugotovljene 
celotne stroške po posameznih vrstah stroškovnih nosilcev razdelimo z njihovimi 
proizvodnimi količinami in s tem dobimo lastno ceno posameznega proizvoda ali 
storitve. (Potočnik, 1999, str. 57).   
 
d) diferencialna kalkulacija z dodatki 
 
Ta metoda se od zbirne kalkulacije z dodatki razlikuje le v tem, da posredne stroške 
razdeljujemo na posamezne vrste stroškovnih nosilcev z uporabo dveh ali več 
različnih ključev. Lastno ceno enote stroškovnih nosilcev spet dobimo, tako da 
razdelimo stroške, ki bremenijo posamezno vrsto stroškovnih nosilcev, z njihovimi 
proizvodnimi količinami (Potočnik, 1999, str. 57).  
 
e) kalkulacija z enakovrednimi števili 
 
SRS določajo kot pogoje za uporabo kalkulacije z enakovrednimi števili (Slovenski 
računovodski standardi, 1995, str. 86): 
 da so končni proizvodi sicer raznovrstni, a sorodni, 
 da proizvodi enakomerno prehajajo preko stroškovnih mest,  
 da se za te vrste stroškov lahko uporabijo ista ekvivalentna števila. 

 
To metodo je tako moč uporabljati v podjetjih, ki proizvajajo več vrst proizvodov, za 
katere je značilno, da obstajajo med višinami stroškov, ki jih povzroča proizvodnja 
posamezne enote različnih vrst proizvodov, neka stalna razmerja.  
 
f) kalkulacija vezanih ali vzporednih proizvodov 
 
Ta metoda kalkuliranja je primerna za tista podjetja, ki pridobivajo iz enotnega 
proizvodnega procesa določen glavni proizvod in enega ali več stranskih proizvodov. 
Takim proizvodnim procesom pravimo vzporedni in odtod tudi ime kalkulacije. Pri tej 
metodi ugotavljamo lastno ceno glavnih proizvodov, tako da od celotnih nastalih 
stroškov odštejemo prodajno vrednost stranskih proizvodov. Preostali del pa 
razdelimo na proizvedene količine glavnega proizvoda.  
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g) kalkulacija stroškov po aktivnostih poslovnega procesa 
 
Aktivnosti, ki so opredeljene kot »kombinacija dela, tehnologije, materialov, metod in 
okolja, ki zagotavlja proizvodnjo določenega proizvoda ali storitve« so osnovni 
povzročitelji stroškov in ne proizvodi ali storitve. 
 
Na osnovi aktivnosti se oblikujejo stroškovni bazeni, ki zajemajo stroške določene 
aktivnosti. S pomočjo meril aktivnosti (to je lahko število sestavnih delov proizvoda, 
število premikov materiala, število kupcev ali dobaviteljev in podobno – pomembno je 
le, da so merila čim tesneje povezana z aktivnostmi) razporejamo te stroške na 
stroškovne objekte. Kalkulacija stroškov po aktivnostih poslovnega procesa 
omogoča, da je večina stroškov na proizvode razporejena neposredno, hkrati pa 
podjetju omogoča, da ugotovi, katere aktivnosti so nepotrebne ali se podvajajo 
(Tekavčič, 1994, str. 181). 
 
3) DEJANSKI IN STANDARDNI STROŠKI   
 
Dejanski stroški so tisti potroški, ki so v proučevanem obdobju nastali ob 
uresničevanju poslovnega procesa, pomnoženi s cenami, ki so veljale v danem 
obdobju. Podjetje se lahko odloči, da bo svoje poslovne učinke vrednotilo po 
dejansko nastalih stroških. Alternativni način pa je na osnovi uporabe vnaprej 
določenih standardnih zneskov, tako za količine kot za cene vložkov. Tako dobimo 
standardne stroške, ki so zmnožki teoretično upravičenih potroškov in prav takih 
cen (Slovenski računovodski standardi, 1995, str. 84). 
 
Standardni stroški se lahko delijo na temeljne in sprotne, idealne, realne in normalne. 
Temeljni standardni stroški so postavljeni za daljše časovno obdobje, ne glede na 
razmere, v katerih dela pravna oseba v posameznem obračunskem obdobju. Sprotni 
standardni stroški so postavljeni skladno z razmerami, v katerih dela pravna oseba v 
posameznem obračunskem obdobju. Idealni standardni stroški so postavljeni na 
podlagi idealnih razmer in ne upoštevajo slabosti ali ovir, ki jih je mogoče pričakovati 
v obračunskem obdobju in ki bi lahko hitro zmanjšale objektivnost tako postavljenih 
standardov. Njihovo nasprotje so normalni standardni stroški, ki so postavljeni na 
podlagi normalnih razmer, kar so pravzaprav razmere iz preteklosti z manjšimi 
spremembami. Pri postavljanju realnih standardnih stroškov pa pravna oseba 
upošteva tako slabosti in ovire kot ugodnosti, ki jih lahko pričakuje oz. po izkušnjah iz 
preteklih obračunskih obdobij tudi predvidi. Pravne osebe uporabljajo po večini 
sprotne in realne standardne stroške (Slovenski računovodski standardi, 1995, str. 
87).  
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Vrednotenje poslovnih učinkov po dejansko nastalih stroških se zdi boljše, ker daje 
bolj natančne mere stroškov proizvodov, vendar se v praksi standardni stroški 
uporabljajo iz več razlogov (Arnold, Turley, 1996, str. 146): 
 zaradi usklajevanja nihanj v ravni aktivnosti, ki bi lahko imela za rezultat zelo 

različne stroške za isti proizvod, če se pogosto delajo kalkulacije, 
 da se podatki zagotovijo v pravem času, brez zamud, ki bi jih lahko povzročalo 
čakanje na informacije o dejanskih stroških, 

 vnaprej določeni zneski so v pomoč pri planiranju in financiranju, 
 da se zagotovijo cilji ali merila, na osnovi katerih lahko ocenjujemo dejansko 

učinkovitost. 
 
2.3. OPREDELITEV IN POMEN LASTNE CENE 
 
Vse profitne in neprofitne organizacije določajo cene svojim izdelkom in storitvam. 
Cena ima veliko imen saj je povsod okoli nas. Najemnina za stanovanje, šolnina za 
izobraževanje, obresti za izposojen denar, cena prodajalca je provizija, delavčeva 
plača je mezda,… 
 
V preteklosti je cena opredeljevala kupčevo izbiro, kar je pravilo še sedaj v revnejših 
državah, med revnejšimi skupinami porabnikov in pri primarnih izdelkih. Za vedenje 
porabnikov ob izbiri pa so zadnja desetletja necenovni dejavniki postali 
pomembnejši, vendar kljub vsemu ostaja cena še vedno ena glavnih dejavnikov 
determinant trženjskega deleža podjetja in njegove donosnosti. 
 
Cena je eden od elementov trženjskega spleta , ki mora sama ali v kombinaciji z 
ostalimi elementi omogočati uresničevanje ciljev podjetja  (Čepreganov, 1990, str. 
71). Je edina prvina trženjskega spleta, ki prinaša dohodek, ostale prvine ustvarjajo 
stroške. Cena je obenem tudi najbolj prožna prvina trženjskega spleta glede na to, da 
jo je moč hitro spremeniti za razliko od lastnosti izdelka ali tržnih poti. Istočasno pa 
predstavlja cena in cenovna konkurenca problem številka ena za tržnike. Veliko 
podjetij se ne loti dobre obravnave tega problema in najpogostejše napake, ki jih 
storijo so naslednje; cena se preveč osredotoči na stroške; cene ne spreminjajo 
dovolj pogosto, da bi izkoristili spremembe na trgu; ceno določijo, ne oziraje se na 
ostale prvine trženjskega spleta, in ni osrednja prvina strategije tržnega 
pozicioniranja; cena se ne spreminja dovolj glede na različne artikle nekega izdelka, 
glede na tržne segmente in nakupovalne okoliščine (Kotler, 1996, str. 488).  
 
Posledice odločitev o cenah mnogokrat niso takoj vidne, pač pa se pokažejo šele v 
nekem  daljšem časovnem obdobju. Odločitve o cenah namreč ne zadevajo le 
podjetja samega, pač pa tudi kupce njihovih proizvodov in storitev, posrednike na 
prodajni poti, dobavitelje, konkurente in druge. Informacije, ki so potrebne za 
odločitve o cenah, se lahko nahajajo znotraj podjetja ali jih pridobijo od zunaj. 



Številne prodajne odločitve so zasnovane na presoji stroškov, prispevka za kritje, 
dobička in stanja konkurence ter povpraševanja. V manjših podjetjih določi ceno 
poslovodstvo in tržniki ali prodajno osebje. V velikih podjetjih pa se s cenami 
ukvarjajo vodje skupine izdelkov.  
 
2.4. ELEMENTI POLNE LASTNE CENE  
 
Z razporeditvijo vseh stroškov na posamezne stroškovne nosilce dobimo povprečne 
stroške na enoto poslovnega učinka ali polno lastno ceno. Elemente polne lastne 
cene lahko razčlenimo, kot je razvidno iz slike 3. 
 
Slika 3; Elementi stroškov proizvoda  
   

Vir; Hočeva
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administraciji, v razvojno-raziskovalnih oddelkih, stroški odnosov z javnostjo, 
donatorstva, stroški financiranja in podobno.  

- POLNA LASTNA CENA je preprosto seštevek vseh stroškovnih elementov slike 
3, ki sem jo opisala.  

 
V splošnem poznamo dve vrsti vrednotenja poslovnih učinkov;  
 
1. polno vrednotenje  
 polna lastna cena 

2. zoženo vrednotenje 
 neposredni stroški, 
 proizvajalna cena, 
 zožena lastna cena, 
 vrednotenje po spremenljivih stroških. 

 
Po SRS je za vrednotenje poslovnih učinkov priporočljiva proizvajalna cena, v 
skrajnem primeru pa sta dovoljeni zožena lastna cena (največja) ali spremenljivi 
proizvajalni stroški (najmanjša). SRS pa ne dovoljujejo vrednotenja po neposrednih 
stroških ali polni lastni ceni (Slovenski računovodski standardi, 1995, str. 32). Kljub 
temu, da poslovni učinki ne smejo biti vrednoteni po polni lastni ceni, je njeno 
ugotavljanje potrebno zaradi analiz dobičkonosnosti, vključevanja v finančno 
računovodska poročila, ugotavljanja določenih stroškov ter določanja normalnih cen.  
 
Normalne cene proizvodov so tiste cene, ki so dovolj velike (Hočevar, 1998, str. 38); 
 da pokrijejo vse njegove neposredne stroške, 
 pokrijejo ustrezen del posrednih stroškov in  
 zagotovi zadovoljiv dobiček. 

 
Podjetje, ki želi uspešno poslovati, mora določati prodajne cene v višini normalnih 
cen, kajti le tako prihodki od prodaje proizvodov presegajo stroške poslovanja in je 
dosežen zadovoljiv dobiček za vse proizvode.  
 
 
3. OBLIKOVANJE CENE EDICIJE 
 

Oblikovanje cene je pomembno, ko podjetje razvija novo edicijo, ko uvaja svojo 

edicijo v novo prodajno mrežo in ko podjetje vstopa s ponudbami v nov posel. 
 
3.1. OBLIKOVANJE CENE V RAZLIČNIH TRŽNIH OKOLJIH 
 
Oblikovanje prodajnih cen in njihova končna višina je pomembno odvisna od tega, v  
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kateri tržni strukturi deluje podjetje. Ni namreč vseeno, ali je podjetje v ostrem 
konkurenčnem okolju ali pa morda razpolaga z monopolom na določenem področju 
proizvodnje ali v določeni panogi. Najbolj splošno lahko tržno strukturo označimo kot 
stopnjo in raven konkurenčnosti, ki obstaja na trgu za določen izdelek ali storitev. V 
praksi ni ničesar takšnega kot povprečna ali tipična panoga, ampak gre vselej za 
veliko število raznolikih tržnih situacij od primera individualnega podjetja, ki s svojim 
izdelkom ali storitvijo v celoti obvladuje svoj trg, do primera gigantske korporacije s 
tisoči kooperantov, ki izdelujejo delček končnega izdelka. Modeli tržnih struktur so 
zato miselna posplošitev, ki jo moramo narediti, da bi lažje doumeli, kaj vodi podjetja 
pri njihovem obnašanju.  
 
Slika 4: Temeljne značilnosti tržnih struktur 
 

                       
TRŽNI 

MODEL  

ZNAČILNOST popolna 
konkurenca 

monopolna 
konkurenca 

oligopol monopol 

št. podjetij zelo veliko 
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mnogo nekoliko eno 

tip izdelka ali 
storitve 

standardiziran diferenciran standardiziran 
ali diferenciran

edini, brez 
bližnjega 

nadomestka 
vpliv na 
prodajno ceno 

nikakršen nekolikšen, 
vendar znotraj 

ozkih meja 

določen z 
medsebojno 

soodvisnostjo 

znaten 

pogoji vstopa zelo lahko, brez 
ovir 

sorazmerno 
lahko 

prisotne so 
pomembne 

ovire 

blokada 

necenovno 
konkuriranje 

ne obstaja velik poudarek 
na reklamiranju 

blagovne 
znamke, 

imagea, itd. 

običajno 
precejšnje, 

zlasti z 
diferenciranjem 

izdelkov 

predvsem 
odnosi z 
javnostjo, 

reklamiranje 

primeri kmetijstvo obleka, čevlji, 
špecerija 

avtomobili, 
detergenti, jeklo

lokalni elektro 
servis, poštne 

storitve 
Vir: Rebernik, 1994, str. 224. 
 
Razlikujemo štiri med seboj različne tržne situacije; 
• čista ali popolna konkurenca, 
• čisti ali popolni monopol, 
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• monopolna konkurenca in 
• oligopol. 
 
Temeljna tržna razmerja so prikazana v sliki 4. Najpomembnejši elementi tržne 
strukture so koncentracija prodajalcev, koncentracija kupcev, pogoji vstopanja na trg 
in stopnja diferenciacije, pa tudi rast povpraševanja, cenovna elastičnost 
povpraševanja in struktura stroškov. Večkrat je smiselno ločevati med modelom 
popolne konkurence na eni strani in vsemi drugimi modeli na drugi strani. Zato za 
monopol, monopolno konkurenco in oligopol uporabljamo skupno ime nepopolna 
konkurenca kot splošni termin za vse tiste tržne razmere, ki odstopajo od čistega 
konkurenčnega tržnega modela.  
 

3.1.1. Popolna konkurenčna tržna struktura 
 
Popolna konkurenca je tržna struktura, v kateri noben posamezen kupec ali 
prodajalec s svojimi nakupi ali prodajami ne more vplivati na ceno, ki se oblikuje na 
trgu. Za vzpostavitev popolno konkurenčnega trga mora biti zadoščeno pogojem 
(Rebernik, 1994, str. 223): 
 veliko število prodajalcev, ki proizvajajo identičen izdelek ali storitev 

(homogenost), 
 podjetja lahko prosto vstopajo in izstopajo iz panoge (ni vstopnih in izstopnih 

pregrad), 
 podjetja delujejo neodvisno, brez neposrednih medsebojnih povezav, 
 ni drugega načina konkuriranja kot s ceno ter, 
 vsi kupci in prodajalci imajo popolne informacije o krivuljah ponudbe in 

povpraševanja,    torej o stroških in cenah. 
 
V popolni konkurenčni tržni strukturi je proizvajalec (ponudnik) tako imenovan 
jemalec cene (price-taker). To pomeni, da ne more sam oblikovati prodajne cene. To 
je zato, ker so izdelki popolno konkurenčnega trga slabo ločljivi med seboj. Kupci 
kupujejo identične proizvode različnih proizvajalcev na temelju enake ravnotežne 
cene, ki se oblikuje na trgu. 
 

3.1.2. Monopolna tržna struktura 
 
Polni monopol se pojavi, ko samo eno podjetje prodaja izdelek ali storitev, ki nima 
bližjega nadomestka. Da bi se ohranil monopolni pobožaj, je preprečen vstop v 
panogo. V monopolni tržni strukturi sta podjetje in panoga identična in posamično 
podjetje sprejema vse odločitve o tržni ceni in outputu.  Podjetje je tako imenovan 
price-maker. Proizvajalci imajo večjo možnost oblikovanja prodajnih cen. Iz zakona 
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povpraševanja vemo, da bo povečanje prodajnih cen zmanjšalo povpraševanje in da 
ga tudi na monopolnem trgu ne bo povsem zadušilo. Pri oblikovanju prodajnih cen v 
tej strukturi je zelo pomembno poznati cenovno elastičnost povpraševanja. Če je 
cenovna elastičnost povpraševanja za določen izdelek majhna, to pomeni, da ima 
podjetje veliko moč na trgu in s tem tudi veliko svobodo v oblikovanju prodajnih cen. 
Proizvajalci na monopolnih trgih imajo bolj proste roke v oblikovanju prodajnih cen 
kot pa na konkurenčnih trgih.  
 

3.1.3. Monopolno konkurenčna tržna struktura 
 
Monopolna konkurenca je podobna popolni konkurenci v tem, da gre za veliko število 
podjetij v panogi, v katero je lahko vstopiti pa tudi izstopiti. Temeljna značilnost te 
tržne strukture je, da podjetje prodaja izdelek, ki je nekako različen od izdelkov, ki jih 
prodajajo druga podjetja v tej panogi. Izdelki so nasproti konkurentovemu izdelku 
torej dobri, vendar ne popolni nadomestki. Temelj konkuriranja pa ni toliko cena, 
ampak diferenciacija izdelkov.  
 
Popolno konkurenčno tržno strukturo in čisto monopolno tržno strukturo le redkokdaj 
najdemo v realnem življenju. Večina podjetij se na trgu srečuje s svojimi konkurenti, 
ki proizvajajo zelo podobne si izdelke, ki so zlahka zamenljivi. Podjetja sicer imajo 
nekaj nadzora nad prodajnimi cenami, vendar ne morejo prodajati vsega, kar bi 
hotela po ceni, ki bi jo sama izbrala. Za podjetja v monopolni konkurenci je zato 
izjemnega pomena, da analizirajo trg,  ter da znajo oceniti višino in strukturo 
prodajnih cen svojih konkurentov. 
 

3.1.4. Oligopolna tržna struktura 
 
Oligopol pomeni tržno strukturo, v kateri je majhno število medsebojno odvisnih 
podjetij. Odločitve o ceni in outputu kateregakoli podjetja v oligopolni panogi so 
medsebojno odvisne,  kar pomeni, da bo sprememba v ceni ali v outputu pri enem 
izmed podjetij povzročila reakcijo drugih podjetij.  
 
Za oligopolno tržno strukturo velja, da je le nekaj glavnih proizvajalcev. Kadar en 
izmed njih oblikuje svoje prodajne cene, mora pričakovati, da bo konkurenca, ki je 
maloštevilna, reagirala na to prodajno ceno. Podjetje mora oceniti, ali bodo 
konkurenti sledili njegovemu zvišanju oziroma znižanju prodajne cene. Oceniti mora 
tudi, ali bodo konkurenti morda sprejeli določene poslovne poteze, ki bodo ob 
nespreminjanju prodajnih cen zadržale ali celo povečale njihov tržni delež. Zlasti na 
oligopolnih trgih, kjer prodajne cene včasih ne igrajo takšne vloge, kot jo denimo na 
monopolno konkurenčnem trgu, pridejo do izraza različne konkurenčne strategije.  
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3.2. POSTOPEK OBLIKOVANJA CENE EDICIJE 
 
Časopisno založniško podjetje  X sodi v sam vrh revialno-založniških podjetij v 
Sloveniji. Z več kot 25-letno tradicijo, letno izda več kot 30 različnih naslovov revij, 
prilog in knjig v povprečni letni tiskani nakladi 12 milijonov izvodov, kar pomeni pestro 
izbiro tako za bralce in oglaševalce. Različne revije pokrivajo širok spekter bralcev in 
jim nudijo bodisi balzam za dušo in telo ali pa so ozko specializirane na področju 
računalništva, mode ali prostora gibanja. Polne so novosti, idej in nasvetov, prav tako 
pa tudi odzivov in mnenj bralcev. Preverjeni prijemi in metode, kako doseči bralce, 
kako in s čim jih obdržati in zakaj, so pomembni pri oblikovanju cene revije in pri 
privabljanju njenih oglaševalcev.  
 
Oblikovanje prodajnih cen se ne nanaša samo na sedanje in tekoče poslovanje, 
temveč je pomembno tudi zaradi planiranja razvoja. Kadar govorimo o prodajnih 
cenah, moramo vedeti, da obstajajo številne razlike, ne samo v višini prodajnih cen 
za iste izdelke, temveč tudi v načinih, kako se te prodajne cene oblikujejo (Rebernik, 
1994, str. 209). 
 
Cene edicij (revij) si bodo zelo podobne pri vseh kupcih in prodajalcih, kadar je; 
• oblikovanje prodajanih cen blizu bralcu, 
• bolj elastično, kot je povpraševanje, 
• bolj konkurenčen kot je trg, 
• krajša kot je življenjska doba revije in  
• cenejša kot je sama revija.  
 
Obratno velja, da bodo cene edicij (revij) različne med kupci in prodajalci, kadar bo; 
• daljša življenjska doba revije, 
• bolj neelastično, kot je povpraševanje, 
• bolj zgoščena, kot je panoga, 
• čim dlje od bralca je odločanje o prodajni ceni. 
 
Osnovna informacija za časopisno-založniško podjetje, da ugotovi, po kakšni ceni je 
edicije (revije) spodobno izdajati, je stroškovna cena posamezne revije. Za določitev 
cene, po kateri bo svoje edicije prodajalo, pa ni dovolj, da pozna le stroške in željen 
dobiček, pač pa mora dobiti še odgovore na vprašanja, kot so; kaj želimo doseči s 
svojimi cenami, h kateri skupini ciljnih bralcev naj bo usmerjena prodaja, na katerih 
geografskih področjih naj bodo storjene naročniške akcije za razširjanje trga,…? 
Odgovori na ta vprašanja so dani v procesu oblikovanja cen edicij (revij), ki vključuje 
izbiro cenovnih ciljev, določitev spodnje in zgornje meje cen, izbiro metod določanja 
cen, uresničevanje in kontrolo oblikovanja cen ter obravnavo še nekaterih 
pomembnih dejavnikov. 
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3.2.1. Izbira cenovnih ciljev 
 
Podjetje si mora najprej zastaviti glavni cilj, istočasno pa lahko išče še dodatne 
alternative. Odločiti se mora kaj sploh želi doseči z izidom posamezne edicije (revije), 
kajti cena sama zase ni cilj podjetja, temveč le sredstvo, s katerim podjetje poskuša 
uresničiti zastavljene cilje svojega poslovanja. Cenovni cilji morajo biti jasno določeni, 
jedrnati, razumljivi za vse, ki sodelujejo pri sprejemanju cenovnih odločitev, in seveda 
izvedljivi. Izraženi morajo biti, tako da lahko ugotavljamo, do kakšen mere so 
uresničeni (Cravens, 1987, str. 456).  
 
Če podjetje skrbno izbere svoj ciljni trg in tržno pozicioniranje, bo dokaj enostavno 
določilo trženjski splet in ceno. Istočasno lahko podjetje zasleduje tudi druge cilje. 
Bolj, ko so ti jasni, laže je določiti ceno. Vsaka možna cena bo drugače vplivala na 
cilje, kot so dobiček, dohodek od prodaje in tržni delež (Kotler, 1996, str. 491). 
 
Določanje cene se začne z razumevanjem poslanstva podjetja, njegovih ciljnih trgov 
in položaja, ki ga želi doseči na izbranem trgu… Pri določanju cen si podjetje 
prizadeva, da doseže kateregakoli od šestih glavnih ciljev: 
 
1. Preživetje podjetja; to je lahko samo kratkoročen cilj podjetij, ki imajo težave s 

prevelikimi zmogljivostmi, intenzivno konkurenco ali pa se soočajo s 
spreminjanjem želja bralcev. Za podjetje je v tem primeru bolj pomembno 
preživetje, kakor pa doseganje dobička in lahko posluje le, dokler s cenami 
pokriva variabilne stroške in del fiksnih stroškov.  

 
2. Doseganje čim večjega dobička; pri tem modelu se predpostavlja, da podjetje 

pozna funkcijo povpraševanja po svojih edicijah (revijah) in funkcijo svojih 
stroškov za obravnavano revijo, kar pa je dejansko težko oceniti. 

 
3. Doseganja čim večjega prihodka od prodaje; predpostavlja poznavanje 

povpraševanja po posameznih revijah. Mnoga podjetja predpostavljajo, da bodo s 
prizadevanjem za čim večji prihodek od prodane naklade revije dosegala 
dolgoročno kar največji dobiček in naraščanje tržnega deleža. 

 
4. Doseganje čim večje prodaje; podjetja oblikujejo nizke cene, ker 

predpostavljajo, da je trg cenovno občutljiv. Doseči želijo čim večjo prodajno 
naklado, ker predvidevajo, da bodo na ta način dosegla nižje stroške na enoto 
posameznega izvoda revije in večji dolgoročni dobiček.  

 
5. Doseganje vodilnega mesta v kvaliteti; podjetje, ki doseže vodilno mesto v 

kvaliteti revialnega tiska, določa višjo ceno od svojih konkurentov. Podjetje ta cilj 
doseže z visoko kvaliteto revije, ki je odvisna od ciljne skupine bralcev, frekvenca 
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izhajanja, papirja, tiska, novinarskih člankov, zanimive tematike, slikovnega 
materiala, reportaž, uporabnih nasvetov, idej, nagradnih akcij… 

 
6. Maksimalno pobiranje tržne smetane; številna podjetja rada določijo visoke 

cene, da »posnamejo smetano« na trgu.  
 
Posnemanje smetane na trgu revialnega tiska je smiselno, če; 
 je dovolj bralcev, ki bodo ustvarili visoko tekoče povpraševanje,  
 če stroški tiska ne enoto revije ob majhnem obsegu niso toliko višji, da bi izničili 

prednost visoke cene, 
 če visoka prodajna cena revije ne pritegne konkurence in 
 če visoka prodajna cena revije vpliva na njen »image«. 

  
Cenovni cilji so posebej pomembni, saj so tesno povezani s splošnimi cilji podjetja. 
Bolj kot so jasni, lažje je določiti ceno. Vsaka možna cena bo drugače vplivala na 
cilje, kot so dobiček, dohodek od prodaje in tržni delež (Kotler, 1996, str. 489). 
Določajo se na podlagi treh osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o ceni in 
določajo tudi metode določanja cen; to so stroški, povpraševanje, in konkurenca 
(Assael, 1985, str. 409).  
 

3.2.2. Dejavniki gibanja cen 
 
Krivulja povpraševanja kaže raven nakupov na trgu ob različnih cenah. Najprej je 
treba dobro razumeti dejavnike, ki vplivajo na cenovno občutljivost kupcev. Nagle 
Thomas je opredelil devet dejavnikov; 
 učinek edinstvene vrednosti; bralci so manj občutljivi na ceno revije, če je revija 

edinstvena, 
 učinek nadomestnega izdelka; bralci so manj občutljivi na ceno revije, kadar ne 

vedo za revijo s podobno vsebino, 
 učinek težavnega primerjanja; bralci so manj občutljivi na ceno revije, kadar težko 

primerjajo kakovost revije s podobno vsebino, 
 učinek na celotne izdatke; bralci so manj občutljivi na ceno revije, če je izdatek 

nizek glede na njihov dohodek, 
 učinek končne koristi; bralci so manj občutljivi, če je izdatek majhen v primerjavi s 

celotnimi stroški izdelave revije, 
 učinek porazdeljenih stroškov; bralci so manj cenovno občutljivi, če del stroška 

revije nosi nekdo drug, 
 učinek nepovratnih stroškov; bralci so manj občutljivi na ceno, če se nova številka 

revije navezuje na vsebino iz pretekle številke, 
 učinek cena-kakovost; bralci so manj občutljivi na ceno revije, kadar se domneva, 

da je revija kakovostnejša, prestižnejša ali z ekskluzivno vsebino in 
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 učinek zalog; bralci so manj občutljivi na ceno revije, kadar gre za revije, ki je ne 
morejo hraniti. To so tako imenovane »trač« revije oz. revije s kratko življenjsko 
dobo.  

 
Določanje možnega razpona cen daje vodstvu informacije o fleksibilnosti pri 
razvijanju cenovnih strategij. Širina razpona gibanja cen (zgornja in spodnja meja 
cen) je določena s stroški, povpraševanjem in konkurenco, na dokončno določitev o 
ceni pa vplivajo še drugi pomembni dejavniki (zakonodaja, etični zadržki in drugo) 
(Cravens, 1998, str. 457). 
 
Velikokrat podjetje ugotovi, da je cenovna občutljivost za kak izdelek po tržnih 
segmentih različna. Podjetje lahko poveča svoj dobiček, če ponudi različne blagovne 
znamke izdelka na različnih tržnih segmentih s cenami, ki so prilagojene cenovni 
občutljivosti vsakega segmenta (Assael, 1985, str. 450). 
 
Vsaka cena,  ki jo časopisno-založniško podjetje uspe zaračunati za posamezno 
revijo, bo pripeljala do različne ravni povpraševanja in bo drugače vplivala na 
trženjske cilje. Razmerje med trenutno ceno in posledičnim trenutnim 
povpraševanjem je zajeto v znani funkciji povpraševanja.  
 
3.2.2.1. Ocenjevanje stroškov 
 
Povpraševanje lahko ocenimo na domnevi, da konkurenca ne bo sledila spremembi 
cen naših revij,  ali na predpostavki, da konkurenca vedno določi drugačno ceno od 
cene naše revije. Povpraševanje postavi zgornji okvir ceni, ki jo časopisno-založniško 
podjetje lahko zaračuna za svoje revije.  
 
Stroški podjetja postavijo spodnji okvir. Podjetje želi zaračunati ceno, ki krije stroške 
proizvodnje, distribucije in prodaje izdelka ter navrže nekaj za napore in tveganja oz. 
omogoča doseganje ciljnega donosa na investicije  (Kotler, 1996, str. 495). 
 
Stroške ocenjujemo;  
 ob različnih ravneh proizvodnje na obdobje, 
 kot funkcijo kumulativnega obsega proizvodnje in  
 s ciljnim določanjem. 

 
1. STROŠKI OB RAZLIČNIH RAVNEH PROIZVODNJE NA OBDOBJE 
 
Poslovodstvo želi zaračunati ceno, ki bo vsaj pokrila skupne proizvodne stroške ob 
dani ravni proizvodnje. Nekatera podjetja postavljajo ceno pod raven stroškov in 
pričakujejo, da bodo razliko pri dohodku nadoknadili z večjim obsegom prodaje. Toda 



dolgoročne cene morajo preseči povprečne stroške na enoto izdelka, sicer podjetje 
dela z izgubo in nima možnosti za preživetje (Cravens, 1987, str. 458). 
 
Poslovodstvo časopisno-založniškega podjetja mora za smotrno določanje cen revije 
vedeti, kako se stroški tiskarne spreminjajo ob različnih količinah tiskane naklade. 
Obnašanje stroškov kaže krivulja na sliki 5. Če podjetje izdela manj nakladno 
(specializirano) revijo, so stroški na enoto visoki. Z naraščanjem tiskane naklade, ki 
velja za revije široke potrošnje pa se povprečni stroški na enoto zmanjšajo, saj se 
stalni stroški razdelijo na več enot in na vsako enoto odpade manjši del stalnih 
stroškov. V neki točki (npr. pri 70.000 tiskanih izvodih revije – tednika) pa začnejo 
povprečni stroški spet naraščati, ker postane obrat v tiskarni neučinkovit zaradi 
prevelikega števila delavcev, zastoja, okvar tiskarskih strojev in podobno… 
 
Časopisno-založniško podjetje mora pretehtali tudi možnost, da zgradi obrate z 
večjimi zmogljivostmi, kar pomeni, da bi lahko natisnili več kot 70.000 izvodov revije. 
Če podjetje na podlagi raziskav trga (raziskava branosti) predvideva, da bi lahko 
prodalo 80.000 ali 90.000 izvodov določene revije – tednika, bi bilo zanj bolj 
smiselno, da zgradi obrate z večjo zmogljivostjo. Vendar pa se preveliki obrati 
izkažejo za neučinkovite zaradi naraščajočih stroškov velikega obsega. Po drugi 
strani pa trg narekuje vse bolj specializirane manj nakladne revije, in ne toliko revije 
lahkotnega branja za široko potrošnjo. 
 
Slika 5; Obnašanje stroškov pri danih zmogljivostih (Kotler, 1996, str. 497) 
 

 
Vir; Kotler, 1996, st
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FUNKCIJA KUMULATIVNEGA OBSEGA PROIZVODNJE  

bivanjem izkušenj pri tiskanju revij nauči, kako jih lahko bolje 
jo bližnjice, pretok papirja se popravi, stroški nabave so nižji…). 
vprečni strošek pada z nabiranjem proizvodnih izkušenj. Znižanje 

proizvedena količina 



povprečnih stroškov, ki je posledica nabiranja izkušenj se imenuje krivulja izkušenj 
(krivulja učenja). Krivuljo izkušenj prikazuje slika 6. Povprečni strošek tiska prvih 
10.000 revij je 1.000 SIT, pri tisku prvih 20.000 izvodov revij strošek pade na 900 
SIT, po tisku 40.000 izvodov revije pa se proizvodnje izkušnje podvojijo, zato je 
povprečni strošek le še 800 sit. 
 
Določanje cen na osnovi krivulje izkušenj vsebuje večja tveganja. Agresivno 
določanje cene utegne dati izdelku ceneno podobo. Strategija tudi predpostavlja, da 
so tekmeci šibki in se niso pripravljeni spopasti. Strategija lahko pripelje podjetje do 
tega,  da vlaga v večanje obratov, da zadosti povpraševanju, tekmec pa vlaga v 
razvoj tehnologije in z njo doseže nižje stroške kot tržni vodja s staro tehnologijo 
(Kotler, 1996, str. 497). 
 
Pri določanju cen na osnovi krivulje izkušenj se moramo v glavnem osredotočiti na 
vedenje stroškov tiska. Toda vsi stroški, vključno s trženjskimi, so prepuščeni 
izboljšavam, ki so posledica učenja. 
 
Slika 6; Strošek na enoto kot funkcija kumulativnega obsega proizvodnje; krivulja 
izkušenj 
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ILJNO DOLOČANJE STROŠKOV  

o določanje stroškov je napredek v primerjavi z običajno metodo razvijanja novih 
kov, ki vsebuje oblikovanje izdelka, ocenitev stroškov in šele nato določitev 
. Ob ciljnem določanju stroškov se osredotočimo na določanje stroškov v fazi 
tovanja in oblikovanja , ne pa na naknadno spreminjanje stroškov, potem ko smo 
ek že uvedli (Kotler, 1996, str. 498). Pri ciljnem določanju stroškov časopisno-
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založniško podjetje izhaja iz tržne raziskave branosti, s katero ugotovi želeno vsebino 
revije pri bralcih, nato pa določi ceno, po kateri se mora revija prodajati, ob 
upoštevanju privlačnosti revije in cene pri konkurenci. Od tako določene cene odštej 
želeno stopnjo donosa, rezultat pa so ciljni stroški, ki jih mora doseči. Če stroški 
presežejo ta okvir, se poslovodstvo odloči, da revije ne bodo dali na trg, ker je ne bi 
uspeli prodajati po ciljni ceni in zaslužiti ciljnega dobička. Prednost te metode je, da 
se je možno izogniti sprejetju napačnih odločitev, saj se osredotoča na določanje 
stroškov že v fazi načrtovanja in oblikovanja. 
 
3.2.2.2. Ocenjevanje povpraševanja  
 
Vsaka cena, ki jo podjetje utegne zaračunati, bo pripeljala do različne ravni 
povpraševanja in bo drugače vplivala na trženjske cilje. Razmerje med trenutno ceno 
in posledičnim trenutnim povpraševanjem je zajeto v znani funkciji povpraševanja, ki 
jo prikazuje slika 7. Funkcija povpraševanja prikazuje število enot, ki jih bo kupil trg v 
določenem času po alternativnih cenah, ki jih zaračunavajo v tistem času. V 
normalnem primeru sta povpraševanje in cena obratno sorazmerna, to se pravi, višja 
je cena, nižje je povpraševanje in obratno (Kotler, 1996, str. 493). 
 
Slika 7; Neelastično povpraševanje  
 

 
Vir; Kotler, 1996, str. 494. 
 
Tradicionalna krivulja povpraševanja pada od leve proti desni, v nekaterih primerih 
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kupci pojmujejo višjo ceno kot znak boljšega in dragocenejšega nakita. 
 
V našem primeru časopisno-založniško podjetje poskuša oceniti povpraševanje, tako 
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zaračunava konkurenca za različne revije ostajajo konstantne ne glede na to, kakšne 
cene postavi naše podjetje, lahko preprosto oceno povpraševanja dobimo kar z 
anketiranjem bralcev, katere vrste revij bi kupili ob različnih možnih cenah. Tržni 
raziskovalec mora pri ocenjevanju razmerja med ceno in povpraševanjem upoštevati  
tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na povpraševanje. Če podjetje namreč hkrati 
povečuje reklamo tako v lastnih edicijah kot v drugih (zunanjih) medijih, sproži 
naročniško akcijo in znižuje ceno posamezne revije, ne ve, v kakšni meri je na 
povečano povpraševanje  vplivala reklama, naročniška akcija in koliko zmanjšanje 
cene.  
 
Že pri uveljavljenih izdelkih je težko ocenjevati povpraševanje kaj šele pri novih, saj 
funkcije povpraševanja prikazujejo le ocene odzivov potrošnikov na različne ravni 
cen. Za ocenjevanje ravni povpraševanja je bistvenega pomena uporaba analiz 
tržnih priložnosti in metod ocenjevanja povpraševanja (Cravens, 1998, str. 459).  
 
Večina podjetij poskuša meriti povpraševanje. Ko raziskuje povpraševanje, mora  
raziskovalec narediti določene predpostavke o vedenju konkurence. Povpraševanje 
lahko ocenimo na dva načina (Kotler, 1996, str. 494); 
 na domnevi, da konkurenca ne bo sledila spremembi naših cen, 
 na predpostavki, da konkurenca vedno določi drugačno ceno od naše. 

 
Ob spreminjanju cen merimo povpraševanje. Raziskave lahko opravimo, tako da 
preko anket bralce sprašujemo katere vrste revij bodo kupili ob različnih cenah. 
Lahko pa tudi sistematično spreminjamo cene posameznih revij na prodajnih mestih 
in opazujemo učinke.  
 
Cenovna elastičnost povpraševanja  
 
Cenovna elastičnost povpraševanja nam pokaže, v kakšnem obsegu povpraševanje 
reagira na spremembo cene, torej prikazuje občutljivost v našem primeru bralcev na 
cenovne spremembe, ki se izražajo v količinah kupljenih revij.  
 
Kaj določa cenovno elastičnost povpraševanja? Povpraševanje bo manj elastično 
pod naslednjimi pogoji (Kotler, 1996, str. 495): 
 če ni nobenih nadomestnih izdelkov oz. konkurence, 
 če kupci ne opazijo takoj višje cene, 
 če kupci počasneje spreminjajo svoje nakupovalne navade in dosti ne iščejo 

cenejših izdelkov, 
 če so kupci prepričani, da so višje cene upravičene zaradi boljše kakovosti, 

inflacije… 
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Cenovno elastičnost povpraševanja zapišemo z naslednjo formulo (Assael, 1985, str. 
453): 
 
      % spremembe povpraševane količine 
Cenovna elastičnost povpraševanja =  
       % spremembe cene 
 
Kjer je;  
                Q1 -Q2 
% spremembe povpraševane količine =  (                            ) *100 
                   Q1 
             P1 – P2  
% spremembe cene = (                         ) *100 
        P2 
 
Q1 = povpraševana količina pri ceni P1 
Q2 = povpraševana količina pri ceni P2 
 
Cenovna elastičnost nam pove, za koliko % se spremeni obseg povpraševanja, če se 
cena spremeni za 1%. Kadar je odstotna sprememba v količini manjša kot odstotna 
sprememba cene, so potrošniki relativno cenovno neobčutljivi in govorimo, da je 
povpraševanje neelastično (koeficient elastičnosti je manjši od 1). V primeru, da je 
odstotna sprememba v količini večja do odstotne spremembe cene, govorimo o 
elastičnem povpraševanju (koeficient elastičnosti večji od 1). 
 
Cenovna elastičnost je odvisna od obsega in smeri nameravane spremembe, 
razlikuje pa se tudi v času. Elastičnost je lahko minimalna ob majhni spremembi cene 
in ob večji spremembi. Različna je glede na to, ali se cene zvišajo ali znižajo. Razlika 
pa je tudi med kratkoročno in dolgoročno elastičnostjo, ki povzroča, da podjetje ne 
more poznati vseh učinkov cenovnih sprememb. Bralci lahko nadaljujejo nakup iste 
revije tudi po podražitvi, če ne zaznajo povečano ceno ali če je šlo za zelo majhno 
povečanje cene. Lahko pa se zgodi ravno nasprotno, da bralci opustijo nakup revije, 
ko zaznajo porast cene in se šele kasneje zopet odločijo za njen nakup. Razlika med 
kratkoročno in dolgoročno cenovno elastičnostjo povzroča, da podjetje ne more 
poznati vseh učinkov cenovnih sprememb pri bralcih.  
 
Cenovne elastičnosti pa ne gre opredeljevati samo za celoten trg, saj se lahko 
razlikuje tudi po tržnih segmentih. Na primer; za nek trg velja, da je cenovno 
elastičen. Znižanje cene bo povečalo naš celotni prihodek. Vendar je možno, da bi 
bilo povečanje prihodka večje, če bi spremenili ceno skladno z elastičnostjo 
posameznih tržnih segmentov (Assael, 1985, str. 454). 
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Na elastičnost povpraševanja in cenovno občutljivost bralcev pa vpliva tudi 
oglaševanje. Bolj kot je oglaševanje aktivno, bolj se elastičnost povpraševanja 
bralcev po revijah manjša. Velikost zmanjšanja pa je pri cenovno občutljivih bralcih 
večja, pri neobčutljivih pa manjša.  
 
3.2.2.3. Ocenjevanje konkurence 
 
Medtem, ko povpraševanje na trgu določi zgornjo mejo in stroški podjetja določijo 
spodnjo mejo ceni, pa stroški, cene in možni odzivi na ceno pri konkurenci pomagajo 
podjetju ugotoviti, kam naj postavi svoje cene. Podjetje mora primerjati svoje stroške 
s stroški konkurence na podlagi izdelanih meril (benchmarking), da ugotovi, ali 
posluje s stroškovno prednostjo ali ne. Podjetje mora tudi ugotoviti, kakšni sta cena 
in kakovost ponudbe pri konkurenci (Kotler, 1996, str. 498). 
 
Zato mora vodstvo časopisno-založniškega podjetja oceniti cenovno strategijo vseh 
konkurentov revialnega tiska, da tako pridobi čimveč informacij o tem, katera podjetja 
predstavljajo najbolj neposredno konkurenco, kakšen položaj na trgu dosegajo ta 
podjetja s svojo ceno, kako uspešna je bila cenovna strategija… 
 
Te informacije lahko podjetje pridobi na več načinov; 
 lahko pošlje lažne bralce, da ocenijo ponudbo pri konkurenci,  
 lahko dobi cenike konkurentov,  
 lahko kupi njihove revije in jih vsebinsko analizira,  
 lahko preko anket ali nagradnih akcij (prekrito) povpraša bralce, kako zaznavajo 

ceno in kakovost pri tekmecih… 
 
Konkurenca ima neposreden vpliv na cenovno elastičnost povpraševanja. Elastičnost 
je večja, če so potrošnikom na voljo konkurenčni substituti (gre za križno elastičnost, 
ki meri relativno spremembo v količini povpraševanja po nekem izdelku ob 
spremembi cene njegovega substituta). Ko je podjetje seznanjeno s cenami in 
ponudbami konkurentov, mu služijo kot orientacija pri določanju cen svojih revij in 
pozicioniranju ponudbe v razmerju do konkurentov. Če je ponudba podjetja podobna 
večini ponudb svojih konkurentov revialnega tiska, mora ceno oblikovati podobno 
cenam konkurence, sicer mu bo prodaja lahko upadla. Prav tako tudi ne sme 
zaračunavati višje ali enake cene kot konkurenca, če je njihova  ponudba slabša oz. 
lahko določi višjo ceno, če je njegova ponudba boljša. Praviloma pa podjetje svoje 
cene uporabi za določitev svojega tržnega položaja glede na konkurente.  
Konkurenčno oblikovanje cen včasih vodi do velikih znižanj cen, intenzivne 
konkurence ali celo cenovnih volj. Takšno ravnanje zmanjšuje fleksibilnost, ki jo ima 
poslovodstvo pri določanju lastnih cen in velikokrat vodi do umika podjetja s trga. 
Uporabe necenovnih orodij tržnega spleta se je pokazala kot boljša metoda 
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konkuriranja, saj konkurenti nanje težje odgovorijo kot na znižanje cen (Cravens, 
1987, str. 462). 
 
Lahko se zgodi, da določen ponudnik v skupini konkurentov prevzame vlogo tržnega 
vodje na področju cene, njemu pa potem sledijo vsi ostali ponudniki. Takšen 
ponudnik ima običajno največji tržni delež, čeprav to ni vedno nujno. Pogosto pa se 
konkurenca v cenah sprevrže v dogovor glede cen, četudi ta morda ni napisan.  
 
3.2.2.4. Drugi dejavniki 
 
Podjetja morajo pri razvijanju svoje cenovne politike paziti tudi na sledeče dejavnike; 
 življenjski cikel revije, 
 psihologijo oblikovanja cen, 
 posrednike na prodajni poti, 
 cene in druge prvine trženjskega spleta in 
 zakonske ter etične zadržke. 

 
A. ŽIVLJENJSKI CIKEL REVIJE 
 
Večina razprav o življenjskem ciklusu izdelka prikazujejo prodajo tipičnega izdelka s 
krivuljo S, ki jo prikazuje slika 8. 
 
Slika 8; Življenjski ciklusi prodaje in dobička 
 

Vir; Kotler, 1996, str. 356. 
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 Zrelost; obdobje počasnejše rasti prodaje, ker je večina možnih bralcev revijo že 
sprejela. Dobiček se umiri oz. upada zaradi povečanih izdatkov (za trženje, 
dodatni honorarji  novih novinarjev in fotografov , ki naj bi obogatili revije, 
naročniške akcije, …) s katerimi podjetje brani revijo pred konkurenco, 

 Upadanje; obdobje, ko prodaja močno pade in prav tako tudi dobiček. 
 
Ugotavljanje, kje se neka stopnja prične in kje konča, je precej poljubno. Ponavadi so 
stopnje označene tam, kjer stopnja rasti ali padca prodaje postane opazna. Polli in 
Cook sta predlagala merjenje, ki temelji na normalni distribuciji odstotnih letnih 
sprememb vrednosti prodaje po stalnih cenah (Kotler, 1996, str. 356). 
 
Življenjska doba revije je omejena. Prodaja se sestoji iz jasnih stopenj, od katerih za 
prodajalca pomeni vsaka drugačen izziv. Donosnosti rastejo in padajo v različnih 
stopnjah življenjskega ciklusa in revija zahteva na vsaki stopnji drugačne strategije 
trženja, financiranja, tiskanja, nakupa ter kadrovanja. Čas trajanja posameznih 
stopenj je potrebno občasno preverjati. S krepitvijo konkurence se bistveno krajšajo 
življenjski ciklusi revije, kar pomeni, da morajo revije ustvariti dobiček v krajšem času. 
 
Koristno je, če podjetja predvidevajo spremembe cen skladno s prehodi iz ene v 
drugo fazo. V splošnem povprečna cena pada, število konkurentov pa se povečuje 
skozi cikel. Dobički so v začetku nizki, naraščajo v fazi rasti in se umirijo v fazi 
zrelosti. Podjetja ocenijo svojo sposobnost za učinkovito konkuriranje in razvijajo 
diferencialne konkurenčne prednosti za vsako stopnjo cikla (Cravens, 1978, str. 467). 
 
B. PSIHOLOGIJA OBLIKOVANJA CEN 
 
Že ob sprejemanju prvih odločitev glede cen bi moralo podjetje oceniti potencial in 
ustreznost psihološkega določanja cen. Slednje je namreč tesno povezano s 
posameznimi proizvodi, ki jih zadeva, in z iskanimi ciljnimi trgi (Cravens, 1987, str. 
467). 
 
Veliko bralcev ima ceno za kazalec kakovosti, zato mora podjetje pri določanju cen 
ugotoviti, kakšne so zaznave bralca glede cene in revije oz. odnos cena – kakovost. 
Prodajalci morajo poleg ekonomike upoštevati še psihologijo cen. Kadar ima bralec 
na voljo dodatno informacijo o pravi kakovosti – vsebini revije, postane cena manj 
pomemben indikator kakovosti. V odsotnosti  te informacije pa deluje cena kot znak 
kakovosti.  
 
Podjetja pogosto prikrojijo referenčne cene pri določanju cen svojim izdelkom. Kupci 
imajo v glavi referenčno ceno, ko gledajo določen izdelek. Referenčna cena se lahko 
oblikuje ob opazovanju trenutnih cen, preteklih cen ali ob nakupovanju. Prodajalec 
lahko položi izdelek med drage izdelke in posredno sporoči, da pripada isti skupini. 
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Referenčno razmišljanje o ceni lahko tudi ustvarimo, če navedemo visoko ceno, ki jo 
je predlagal proizvajalec, ali če rečemo, da je bil prvotno izdelek precej dražji, ali če 
opozorimo na visoke cene pri konkurenci (Kotler, 1996, str. 506). 
 
Podjetja posredujejo predstavo o ugodnem nakupu tudi tako, da se cene končajo z 
lihim številom (Assael, 1985, str. 472). V praski velikokrat zasledimo ta psihološki 
način določanja cen. Tudi na področju revialnega tiska bi se našlo kar nekaj revij, 
katerih prodajna cena se konča na liho število (npr. revija Lisa samo za 199 sit). 
Veliko bralcev vidi to ceno bliže 100 kot 200. Druga razlaga pa trdi, da liha števila 
posredujejo predstavo o popustu ali cenenem nakupu. Zato želi podjetje pri 
določanju cene višje kakovostne, specializirane revije, ki je namenjena izobraženemu 
bralcu z visoko kupno močjo, (npr. revija Ambinet – gibanje v prostoru) ustvariti 
podobo visokih cen namesto nizkih in se izogne taktiki lihih števil.  
 
C. POSREDNIKI NA PRODAJNI POTI 
 
Časopisno-založniško podjetje neposredno ne prodaja svojih reviji, temveč poteka 
prodaja preko trgovskih posrednikov, ki dostavijo revije na prodajna mesta (kioski, 
živilske trgovine, večji trgovski centri, …). Zaradi tesne povezanosti podjetja in 
posrednikov morajo biti interesi obeh usklajeni, prav tako pa mora biti podjetje zelo 
pozorno na odzive posrednikov na ponujene marže. Pomembno vlogo pri cenovni 
stabilnosti predstavlja uporaba programov promocije. Podjetja si pogosto delijo 
stroške oglaševanja pod pogojem, da le-ti sprejmejo dane cene.  
 
D. CENE IN DRUGE PRVINE TRŽENJSKEGA SPLETA  
 
Določitev vloge, ki jo ima cena v povezavi z ostalimi štirimi elementi trženjskega 
spleta (izdelek, prodajne cene, prodajne poti in tržno komuniciranje) določa 
pomembne omejitve in smernice za odločitve glede cen (Čepreganov, 1990, str. 71). 
 
Končna cena je velikokrat uporabljena za večanje ugleda revije, za večanje obsega 
prodaje  z akcijskimi in naročniškimi popusti, ali v kombinaciji s promocijskimi 
aktivnostmi za večanje prihodka prodaje. Po drugi strani pa mora končna cena 
upoštevati kakovost blagovne znamke oz. ime revije in oglaševanje glede na 
konkurenco. Za že uveljavljene (znane) revije s povprečno relativno kakovostjo in 
visokim relativnim predračunom za oglaševanje lahko zaračunavamo višje prodajne 
cene, saj so jih bralci pripravljeni kupiti. Revije z visoko kakovostjo in visokim 
relativnim oglaševanjem pa lahko dosegajo najvišje cene in obratno.  
 
Pozitivno razmerje med visoko ceno in visoko stopnjo oglaševanja, drži predvsem v 
poznih obdobjih življenjskega ciklusa izdelka, za tržnega vodjo in za izdelke z nizkimi  
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stroški (Kotler, 1996, str. 507). 
 
Cenovne odločitve so povezane tudi z odločitvami glede tržnega komuniciranja. 
Sprememba cene lahko zahteva spremembo v označevanju, logotipu, vizualnosti, 
oglaševanju…, kar predstavlja dodatne stroške, ki so lahko večji kot dodatni prihodek 
zaradi spremembe cene. Lahko pa s povečanjem izdatkov za promocijo 
(oglaševanjem, internimi oglasi, naročniškimi akcijami …) podjetje doseže povečanje 
prodaje revij, tako da dosega ekonomijo obsega pri nastanku revije in trženju, s tem 
pa nižje stroške na enoto revije in večjo fleksibilnost pri določanju cen.  
 
Včasih pa cena ni aktiven element trženjskega spleta, in sicer ko nastopi kot 
konkurenčno orodje. Uporabi cene kot konkurenčnega orodja se je bolje izogibati 
zaradi nevarnosti cenovnih vojn.   
 
E. ZAKONSKI TER ETIČNI ZADRŽKI  
 
Podjetje mora določiti ceno v skladu s cenovno politiko. Velika podjetja se odločijo 
ustanoviti oddelek za cene, katerega naloga je razviti cenovno politiko, oblikovati in 
potrjevati odločitve o cenah. Njihov cilj je zagotoviti take cene, ki so sprejemljive za 
kupce, pozitivno vplivajo na donosnost podjetja in so v skladu z obstoječimi 
zakonskimi in etičnimi normami. Vodstvo mora pretehtati vprašanja etike in 
zakonodaje pri cenovnih odločitvah v luči družbenega in političnega okolja ter z 
upoštevanjem dolgoročnih moralnih učinkov cenovnih odločitev (Cravens, 1987, str. 
463). 
 
Cenovne odločitve ne smejo kršiti veljavne zakonodaje, ki ureja oblikovanje cen in 
etičnih norm, ki se dotikajo vprašanj glede velikosti dobička, postavljanja skladnih 
cen… 
 
3.3. POSTOPEK OBLIKOVANJA CENE NOVE EDICIJE  
 
Oblikovanje cen revij v časopisno založniškem podjetju temelji na določeni politiki 
cen, ki jo sprejme management podjetja na temelju poprejšnje analize stroškov in 
tržne situacije, in je oblikovana, tako da bi dosegli določen cilj ali skupino ciljev 
znotraj celostnega trženjskega načrta. Prav tak je tudi postopek oblikovanja cene 
nove revije, saj se bistveno ne razlikuje od oblikovanja za katerokoli revijo. Pri 
oblikovanju cenovnih ciljev za novo revijo podjetje upošteva vlogo, ki jo bo imela v 
celotni strategiji podjetja.  
 
Postopek oblikovanja cene nove revije, ki ga prikazuje slika 10 poteka po določeni 
proceduri, s katero poskuša podjetje zagotoviti doseganje ciljev cenovne politike. 
Cenovni cilji za nove proizvode običajno niso tako natančno določeni kot pri 
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obstoječih proizvodih. Razpon cenovnega gibanja je za nove proizvode večji kot za 
obstoječe proizvode. V kasnejših fazah življenjskega cikla je konkurenca večja, 
število sprejemljivih cen pa manjše (Cravens, 1987, str. 478). 
 
Slika 10; Postopek oblikovanja cene nove revije 
 

 
Podjetje se sreča z problemom oblikovanja cen vselej kadar da na trg novo revijo. 
Čeprav je dobiček osrednji interes podjetja pa se v praksi oblikovanje prodajnih cen 
ne ravna po maksimizacijskem pravilu (MS=MP=C), temveč po modelih oblikovanja 
prodajnih cen, ki so usmerjeni k povpraševanju, povprečnim stroškom in h 
konkurenci. Cena nove revije je precej več, kot le seštevek povprečnih stroškov in 
želenega dobička, zato je končna določitev cene odvisna od celotnega postopka, ki 
poteka v več fazah (faze prikazuje slika 10). Šele ko analiziramo stroške, trg in 
panogo ter ocenimo pričakovano prodajo revije in upoštevamo cenovne omejitve, si 
lahko v skladu s cenovnimi cilji oblikujemo primerno strukturo cene in na tej osnovi 
tudi določimo končno prodajno ceno nove revije.  
 
Ob začetku ustvarjanja nove revije še nimamo podatkov o stroških, zato uporabljamo 
podatke o načrtovanih stroških. Ti stroški so lahko ocenjeni ali standardni stroški. 

Analiza oz. raziskava trga in panoge
 

 Kateri ciljni publiki bo revija
namenjena, 

 kakšna je kupna moč potencialnih
bralcev, 

 kakšno je zanimanje po taki
vsebini, 

 kdo so potencialni oglaševalci, 
 pregled konkurence,… 

Analiza stroškov  
 
 Fiksni stroški; stroški

priprave revije (v skupnem
obsegu niso odvisni od
višine naklade), 

 Variabilni; stroški tiska in
vpenjanja revije (v skupnem
obsegu so odvisni od višine
naklade revije)

Ugotovitev cenovnih omejitev 

Določitev cenovnih ciljev 

Kalkulacija strukture cene 

Določitev cene in prodajnih 
pogojev 

Ocena prodaje  



 34

Zaradi velike negotovosti pri ocenjevanju stroškov in povpraševanja potencialnih 
bralcev je pomembno, da se pripravi več alternativnih ocen stroškov, z uporabo 
analiz občutljivosti pa določimo pomembne meje stroškov. 
 
Kohler opredeljuje ocenjene stroške kot »pričakovane stroške proizvodnje ali 
pridobitve, pogosto v izrazih, ki se nanašajo na enoto proizvoda, izračunane na 
temelju razpoložljivih informacij pred začetkom dejanske proizvodnje ali nakupa«, za 
standardne stroške pravi, da so »napoved ali vnaprejšnja določitev tega, kakšni naj 
bi bili stroški v projektiranih razmerah« (Turk, 1975, str. 111).  
 

3.3.1. Strategije oblikovanja nove edicije 
 
Oblikovanje cen za nove proizvode običajno vključuje določitev najnižje možne cene 
z analizo točke preloma v okviru sprejete strategije. V zvezi z uvajanjem novih 
proizvodov na trg poznamo tri strategije cen (Kotler, 1994, str. 507); 
 
 strategija promocijskih cen, 
 pobiranje tržne smetane in  
 strategija penetracije. 

 
A. STRATEGIJA PROMOCIJSKIH CEN  
 
V času uvajanja nove revije na trg, se podjetje velikokrat odloči za promocijsko ceno, 
ki je nižja od cene, ki bo kasneje v ceniku in včasih celo pod lastno ceno. 
Promocijska cena velja nekaj mesecev ali več, kolikor je potrebno, da spodbudi 
bralce k prvemu nakupu in da se počasi navadijo nanjo in jo vzamejo za svojo. Njena 
vloga je izredno pomembna, saj bralci še nimajo na voljo informacije o pravi 
kakovosti revije in je tako cena najbolj pomemben indikator kakovosti. Pri tem je zelo 
pomembno, da cena ni prenizka, saj lahko zbudi predstavo o nekakovostni, ceneni 
vsebini revije. Če bo nova revija namenjena višji izobrazbeni strukturi bralcem z 
visoko kupno močjo, mora podjetje s promocijsko ceno ustvariti podobo visokih cen 
in obratno.  
  
B. POBIRANJE TRŽNE SMETANE 
 
 Včasih želi podjetje izkoristiti dejstvo, da so nekateri bralci vselej pripravljeni in 
sposobni plačati višje cene zato, ker ima nova revija za njih visoko neposredno 
vrednost. Pri posnemanju smetane podjetje določi ceno novi reviji na visoki ravni 
(glede na stroške nastanka). 
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V fazi uvajanja revije, ko je konkurenca majhna, povpraševanje pa cenovno 
neelastično, podjetja pogosto ocenijo, da je koristno postaviti visoke cene in jih 
kasneje postopoma zniževati, skladno s spreminjanjem razmer na trgu. V bistvu je 
metoda posnemanja smetane vrsta cenovnega diskriminiranja, gledano skozi daljše 
časovno obdobje. 
 
Posnemanje smetane na trgu je smiselno v naslednjih primerih (Kotler, 1996, str. 
493): 
 če je dovolj kupcev, da ustvarijo visoko tekoče povpraševanje, 
 če proizvodnji stroški ne enoto izdelka ob majhnem obsegu niso toliko višji, da bi 

izničili prednost visoke cene, 
 če visoka začetna cena ne pritegne konkurentov, 
 če visoka cena posreduje podobo odličnega izdelka. 

 
Maksimalen prihodek z različnih tržnih segmentov podjetje pridobi, tako da vsakič, ko 
prodaja revije pade, ceno zniža za toliko, da pritegne naslednji sloj cenovno 
občutljivih bralcev. Takšno hitro pobiranje dobičkov omogoča podjetju, da se začetne 
investicije hitro povrnejo, slabost strategije pa je v tem, da visoki dobički kmalu 
pritegnejo konkurente, zato je pomembno izrabiti pravi trenutek. 
 
C. STRATEGIJA PENETRACIJE  
 
Številna podjetja rada določijo nižje cene od stroškov proizvoda, da hitro pridobijo 
velik tržni delež. Strategija penetracije omogoča podjetju, da v kratkem času osvoji 
večji del trga in da z nizkimi dobički odvrnejo potencialne konkurente. Cenovna 
strategija novih proizvodov je za podjetje ključnega pomena, zato mora vodstvo kljub 
uspešno izbrani strategiji biti pripravljeno na prilagajanje cen skladno z zahtevami 
posrednikov, kupcev in tržnih razmer.  
 
V številnih primerih so nizke cene revij in velik trg pritegnile nove konkurente in 
strategija penetracije je učinkovita samo, če je časopisno založniško podjetje 
sposobno na dolgi rok obdržati pridobljen tržni delež, kajti v nasprotnem primeru dela 
izgubo. 
 

3.3.2. Politika cen uvajanja nove edicije 
 
Izhodišča časopisno založniškega podjetja pri oblikovanje cen nove revije sta 
njegova velikost in prodajni program, saj je potrebno v prodaji oblikovati povsem 
samostojno skupino revij. Oblikovana cena nove revije je odvisna od velikosti 
podjetja, njihovega napredka oz. politike cen, harmonije prodajnega programa, od 
uporabe prodajnih metod, od verjetnosti, da je potencialni sloj bralcev bodisi 
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istoveten z dosedanjimi bralci, ki kupujejo tudi konkurenčne revije, ali pa se od tega 
preveč ne oddaljuje, da se izogne dodatnim stroškom za lastno promocijo. Uporaba 
višjih cen je prav tako odvisna od relativne velikosti podjetja, konkurence, načel 
politike cen ter stopnje verjetnosti nezadovoljitve starih bralcev in pridobivanja novih. 
V primeru, ko pa se podjetje odloči za znižanje cene je zelo koristno anketiranje 
posrednikov, ki pokažejo, če se je ob znižanju cene prodaja povečala, oz. zmanjšala 
glede na manjšo razliko v ceni.  Prav tako je potrebno tudi preizkusiti, če so kupci 
opazili znižanje cene in ali se je izboljšalo mnenje o višini cene.  
 
Pravilna kalkulacija cen še ne pomeni politiko cen, če pa se cena zavestno uporablja 
kot instrument za plasma novega izdelka, potem postane cena sredstvo za 
oblikovanje lastnega trga. V takem primeru podjetje vodi določeno politiko cen, ki 
predpostavlja; 
 da si mora nova revija ustvariti v očeh bralcev poseben položaj, ki omogoča 

razločevanje nasproti ostalim revijam in konkurenci, 
 da se podjetje zaveda takega položaja in tudi tega, da ga mora ustvariti, četudi ga 

ni, 
 da podjetje izkoristi naklonjenost bralcev pri oblikovanju cen, in sicer zaradi tega, 

ker pričakuje, da ob spremembi cene bralci ne bodo reagirali, temveč da bodo 
tisti, ki dajejo prednost proizvodu, zanj tudi več plačali.  

 
Pri oblikovanju cene za nov izdelek se pojavi težava v tem, da podjetje nima 
možnosti za primerjavo cene z drugimi enakimi izdelki. V ta namen sta možni dve 
alternativi in sicer; 
1. »SKIMMING PRICE« 

Višja začetna cena, kot je »smetana« ali »posneta » cena in  
2. »PANETRATION PRICE« 
Nižja začetna cena, cena za »predor na trg«. 
 
Pri izbiri teh dveh možnosti mora podjetje upoštevati vplivne dejavnike cene, prav 
tako mora upoštevati tudi obstoječe cene podobnih revij na trgu in kupno moč ciljne 
skupine bralcev. Za ugotavljanje višine cene nove revije lahko podjetje uporabi tudi 
cenovni test. En način testiranja je v tem, da nepristranski bralci po pregledu revije 
izjavijo ali so pripravljeni plačati zanjo določeno ceno. Drugi način pa je v tem, da 
bralcem ne postavimo cene in le čakamo, da sami po svoji presoji določijo ceno, 
katero so pripravljeni plačati za revijo.  
 
Uspešna politika cen uvajanja nove edicije mora skrbeti, da prodajni rezultati 
prikrivajo stroške nastanka revije in prinašajo določen dobiček. Prav tako pa mora 
upoštevati, da se tržišča razlikujejo, vendar pa so hkrati med seboj več ali manj 
povezana in odvisna. Za podjetje to pomeni, da se poleg konkurenčno zaviralnih 
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učinkov diferenciacije revije in prednosti, množijo konkurenčno pospeševalni učinki, 
ki se za bralca porajajo iz mnogoterih nadomestnih možnosti. 
 
 
4. IZBIRA MODELA ZA OBLIKOVANJE PRODAJNE CENE 

EDICIJE  
 
Modele oblikovanja prodajnih cen lahko razvrstimo v tri temeljne skupine in sicer v 
odvisnosti od tega, h komu je oblikovanje prodajnih cen prvenstveno usmerjeno.  
 
Tako imamo (Rebernik, 1994, str. 212);  
 modele oblikovanja prodajnih cen, ki so usmerjeni k povpraševanju, 
 modele oblikovanja prodajnih cen, ki so usmerjeni k povprečnim stroškom ter  
 modele oblikovanja prodajnih cen, ki so usmerjeni h konkurenci.  

 
Večinoma podjetja uporabljajo več kot eno metodo, pri čemer upoštevajo vse tri 
dejavnike (Cravens, 1987, str. 468). V nadaljevanju bom podrobno predstavila 
vsakega izmed teh treh možnih pristopov oblikovanja prodajnih cen revije.  
 
4.1. MODELI USMERJENI K POVPRAŠEVANJU 
 
Večanje zavedanja kupcev o cenah in zmanjšanje dobičkov zaradi intenzivne 
konkurence je vodilo podjetja, da so namenjala večjo pozornost spremembam v 
povpraševanju (Assael, 1985, str. 468). 
 
Pri oblikovanju prodajnih cen na temelju povpraševanja poznamo tri temeljne 
modele; 
1. model oblikovanja cen na osnovi zaznane vrednosti, 
2. model oblikovanja cen po načelu »več vrednosti, manj denarja«, ter  
3. model oblikovanja cen z diskriminacijo.  
 

4.1.1. Oblikovanje cen na osnovi zaznane vrednosti 
 
Vse več podjetij določa cene na osnovi zaznane vrednosti izdelka. Menijo, da niso 
prodajalčevi stroški, ampak kupčevo zaznavanje vrednosti njihovega izdelka 
ključnega pomena pri določanju cen. Uporabljajo necenovne spremenljivke v 
trženjskem spletu, da pri kupcih ustvarijo predstavo o zaznani vrednosti. Ceno 
določijo, tako da se ujema z zaznano vrednostjo (Kotler, 1996, str. 501). 
 
Metoda določanja cen na osnovi zaznave vrednoti izdelka je osnovana na 
psiholoških analizah ravnanja kupcev in poudarja vedenjsko osnovo cenovne  
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elastičnosti (Cravens, 1987, str. 475). 
 
Pojem vrednosti lahko opredelimo na več načinov. Veliko raziskovalcev meni, da je 
zaznavanje vrednosti neposredno povezano z zaznano kvaliteto izdelka, ta pa je 
odraz potrošnikovega razumevanja in dojemanja posebnosti in izvrstnosti izdelka. 
Zaznana kvaliteta se navadno razlikuje od dejanske. Metoda temelji na tržni 
raziskavi, zato je še posebej uporabna za podjetje, ki ga navajam v nalogi. S tržno 
raziskavo podjetje ugotovi, kako bralci zaznavajo vrednost posamezne revije  ter 
ugotovitve uporabi kot vodilo za učinkovito določanje cen. Bralec oceni kvaliteto 
revije, tako da primerja posebnosti in vsebino revije z možnimi nadomestki. Oceni 
bistvene lastnosti revije, ki so fizičnega značaja, kot npr.; debelina revije, material, 
tisk, vsebina, barvna usklajenost…in pa za zunanje lastnosti, ki niso fizičnega 
značaja revije, npr,: cena, logotip oz. ime revije, tradicija revije, intenzivnost 
oglaševanja… 
 
Bralec si lahko razlaga vrednost  revije na več načinov; 
 vrednost je nizka cena, 
 vrednost je vse, kar od revije pričakujem, 
 vrednost je kvaliteta revije, ki jo dobimo za plačani denar, 
 vrednost je zadovoljstvo s kupljenim za odšteti denar. 

 
Metoda določanja cene s pomočjo zaznane vrednosti zahteva, da natančno 
ugotovimo, kako trg zaznava vrednost ponudbe saj se uporabnost te metode kaže 
prav pri pozicioniranju izdelka na ciljnih trgih. Podjetje oblikuje koncept revije ob 
načrtovani ceni in kakovosti. Lahko se zgodi, da podjetje previsoko oceni revijo ali pa 
zaračuna manj, kot bi lahko. Za oceno tržne zaznave vrednosti revije je zato 
potrebna podrobna tržna raziskava, njene rezultate pa uporabimo kot vodilo za 
učinkovito  postavljanje cene.  
 

4.1.2. Oblikovanje cen po načelu »več vrednosti, manj denarja«  
 
Metoda oblikovanja cen po načelu »več vrednosti, manj denarja« ni enaka metodi 
oblikovanje cen na osnovi zaznane vrednosti ampak predstavlja nadaljevanje le-te. 
Ta metoda temelji na cenovni filozofiji »več za več«, katere namen je pridobiti veliko 
bralcev, ki se zavedajo pomena vrednosti revije. Najpomembnejše pri tej metodi je, 
da podjetje na eni strani določi ceno na tisti ravni, ki predstavlja vrednost, ki si jo 
ustvari o reviji bralec, pod drugi strani pa določanje cene po načelu »več vrednosti 
manj denarja « pravi, da naj cena predstavlja za bralca izredno ugoden nakup.  
 
Pomembno pri tej metodi je, da podjetje kljub nižjim cenam v primerjavi s konkurenco 
ohrani kakovost na enaki ravni. Vse dejavnosti podjetja se morajo na novo zasnovati,  
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tako da postane proizvajalec z nizkimi stroški (Kotler, 1996, str. 502). 
 

4.1.3. Oblikovanje cen z diskriminacijo 
 
Prodajne cene določamo tudi, tako da jih diskiminiramo glede na različne trge. 
Razlike v ceni ne izhajajo iz razlik v stroških, temveč izhajajo iz razlik v cenovnih 
elastičnostih na posameznih segmentih posameznih trgov.  V bistvu gre torej za to, 
da so posamezni trgi segmentirani na ta način, da se kupcem zaračunavajo cene, ki 
se spreminjajo obratno sorazmerno z elastičnostjo. Bolj kot je povpraševanje 
elastično, nižjo ceno bodo zaračunali kupcem in obratno.  
 
Prodajalec mora dokazati, da so razlike v ceni sorazmerne in se lahko uporabljajo 
tudi za »usklajevanje s konkurenco« v »dobri veri«, češ da skuša podjetje ujeti 
tekmeca na svoji ravni konkurence in da je cenovna diskriminacija le začasna in bolj 
defenzivne kot ofenzivne narave (Kotler, 1996, str. 508). 
 
Uporaba diskriminacijskih ali razločevalnih cen pomeni, da podjetje prodaja svoj 
proizvod po več različnih cenah, ki niso sorazmerne z razlikami v stroških. Primeri 
diskriminacijskih cen so (Kotler, 1996, str. 511); 
 določanje cen glede na segment kupcev – različne skupine kupcev plačajo za 

isti izdelek različne cene (npr. različna vstopnina za otroke, študente, upokojence 
in ostale), 

 določanje cene glede na obliko izdelka – različne podobe izdelka imajo 
različne cene, ki niso sorazmerne s stroški (npr,. broširane knjige in knjige v trdi 
vezavi), 

 določanje cen na osnovi podobe izdelka – podjetje prodaja isti izdelek na dveh 
različnih ravneh, razlika je le v njegovi podobi (npr. parfumi), 

 določanje cene na osnovi lokacije – kljub, temu da so stroški ponudbe enaki, 
imajo različne lokacije različno ceno (npr. parter in lože v gledališču), 

 določanje cen na osnovi časa – cene se spreminjajo v času (npr. sezonske 
cene ali cene električne energije). 

 
Časopisno založniško podjetje lahko proda enako revijo po različnih prodajnih cenah. 
Cene lahko razlikuje (= diskriminira) glede na skupine bralcev in vrste revij. Primeri 
teh dveh diskriminacij so naslednji; 
 
a) Skupinska diskriminacija; 
 nižje cene za nove naročnike, 
 darilo za novega naročnika, 
 darilo za zvestobo starim naročnikom, 
 enaka cena za vse bralce (naročnike) ne glede na oddaljenost, 



 40

 ugodnosti za večje naročnike (naročeni na več revij hkrati)… 
 
b) Diskriminacija revij; 
 višje cene za revije s priznano blagovno znamko – logotipom (npr. Vaša 

prijateljica – Jana), 
 različne cene zaradi drugačne embalaže (npr. nevakumirana revija in vakumirana 

revija z vloženko – darilom), 
 nižje cene glede na čas porabe (npr. odkup starih številk revij z dolgo življenjsko 

dobo)… 
 
Da bi podjetje lahko vodilo ustrezno politiko cen in oblikovalo cene, tako da bodo 
sestavni del podjetniške strategije doseganja dolgoročne uspešnosti, mora nenehno 
analizirati panogo, v kateri deluje. Vedeti mora, kakšna je raven in intenzivnost 
konkurence oz. z drugimi besedami – v kakšni tržni strukturi je (Rebernik, 1994, str 
219). 
 
4.2. MODELI USMERJENI K POVPREČNIM STROŠKOM  
 
Med modele oblikovanja prodajnih cen, ki temeljijo na stroških, velja omeniti 
predvsem (Rebernik, 1994, str. 213); 
1. model oblikovanja prodajnih cen na osnovi povprečnih skupnih stroškov (metoda 

pribitka – mark up), 
2. model oblikovanja prodajnih cen, ki temeljijo na želeni stopnji donosa in  
3. model oblikovanja prodajnih cen na osnovi dodatnih stroškov. 
 
Bistvo teh modelov določanja cen je, da se podjetje osredotoči na stroške, ki se 
oblikujejo v zvezi s nastajanjem in prodajo njegovih izdelkov, in na njihovi osnovi 
določa prodajno ceno.  
 

4.2.1. Oblikovanje prodajnih cen na osnovi povprečnih skupnih stroškov 
(metoda pribitka – mark up) 

 
Pri modelu oblikovanja prodajnih cen na temelju povprečnih stroškov dobimo 
prodajno ceno, tako da k povprečnim stroškom dodamo določen odstotek pribitka. 
Pribitek ni določen na osnovi povprečnih stroškov, pač pa na osnovi izdelovalčeve 
prodajne cene.  
 
Primer 1; Izračun prodajne cene revije A 
 
Spremenljivi stroški                                    112 mio    SIT                
Stalni stroški                                                 13 mio    SIT 
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Pričakovana prodaja v kosih                     65.000 izvodov 
 
Tako so stroški na enoto; 
 
                                                                     stalni stroški 
Strošek     =    spremenljivi   +                                        = 
na enoto            stroški                       prodaja v količinskih enotah  
 

               13 mio SIT 
    = 112 SIT  +            = 312 SIT  

                               65.000   
 
Cena s pribitkom ob predpostavki, da bi podjetje rado zaslužilo 20% pribitek pri 
prodaji revije  je; 
 
                                          stroški na enoto 
Cena s            =                          = 
pribitkom                 (1 - želen donos od prodaje) 
 
           312 SIT 
              =            = 390 SIT 

                   1 – 0,2   
 
Pri ceni 390 SIT za revijo A bi pribitek znašal  78 SIT, kar je 20% cene.  
 
Temeljna hiba tega modela je, da v konkurenčnem okolju kupca ne zanima, s 
kakšnimi stroški podjetje proizvaja. Bralca zanima uporabna vrednost revije in ne 
pogoji nastanka in s tem stroški, ki jih je revija povzročila (Rebernik, 1994, str. 213). 
 
Prav tako se tudi podjetje ne sme zadovoljiti samo z uporabo standardnih pribitkov, 
pač pa mora obenem upoštevati še trenutno povpraševanje, zaznano vrednost in 
konkurenco. Lahko se zgodi,da bi bil obseg prodaje revije A manjši za 5.000 izvodov. 
V tem primeru bi bili stalni stroški na izvod večji, prav tako celotni stroški na izvod, 
posledično pa bi bil odstotni pribitek na prodajo manjši.  
 
Še vedno pa obstaja oblikovanje cen s pribitkom priljubljen model iz različnih 
razlogov (Kotler, 1996, str. 500); 
 Podjetje pozna svoje stroške bolj kot povpraševanje in s tem ko vežejo prodajo na 

stroške, si poenostavijo nalogo odločanja cen in cen jim ni treba prilagajati 
spremembam v povpraševanju, 
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 če vsa podjetja v panogi uporabljajo isti model oblikovanja cen, so običajno 
njihove cene podobne in je tako cenovna konkurenca minimalna ob 
neupoštevanju sprememb v povpraševanju, 

 veliko ljudi verjame, da je cena »strošek plus« bolj poštena tako do kupcev kot do 
prodajalcev in da se prodajalci ne okoristijo na račun kupcev, kadar 
povpraševanje silovito naraste. 

 

4.2.2. Oblikovanje prodajnih cen, ki temeljijo na želeni stopnji donosa  
 
Drugi model oblikovanja cen na osnovi stroškov je oblikovanje cen na osnovi ciljnega 
donosa. Pri tem modelu management najprej določi ciljno stopnjo donosa za kapital, 
ki je zaposlen pri nastanku določene revije ter določi vse stroške, potrebne za 
nastanek in prodajo revije. Vendar pa je doseganje želene stopnje donosnosti 
odvisno tudi od cenovne elastičnosti in cen konkurentov, ta model pa te parametre 
zanemarja. Izdelovalec bi moral pretehtati različne cene in za vsako oceniti njene 
verjetne učinke na prodajno količino revij in dobiček. Stalno mora tudi iskati poti za 
zniževanje stalnih in spremenljivih stroškov, kar bo pri nižjih stroških tudi mejna 
količina revij, pri kateri je celoten prihodek enak celotnim stroškom, manjša. To vrsto 
modela običajno uporabljajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s komunalnimi storitvami in 
so prisiljena ustvariti le »pošten« donos na svoje naložbe. Izbrana stopnja donosnosti 
naložbe bo dosežena le pod pogojem, če bo podjetje  točno ocenilo svoje stroške in 
prodajo.  
 
Da bi se lahko ciljna stopnja donosa prenesla v % pribitka na stroške, moramo 
napraviti naslednje (Rebernik, 1994, str. 213); 
 oceniti normalno stopnjo izkoriščanja kapacitet, 
 oceniti celotne letne stroške normalne proizvodnje in  
 oceniti vrednost kapitala, ki je angažiran v proizvodnji tega izdelka. 

 
Primer 2; Izračun obsega prodaje v točki preloma za revijo A 
Vzemimo za primer, da je časopisno založniško podjetje za revijo A vložilo 25,5 mio 
SIT v svoj posel in želi določiti tako ceno, ki bi mu prinesla 20 – odstotni donos, kar je 
3.300.000 SIT. Pri pričakovani prodani količini 65.000 izvodov revije znaša strošek 
na enoto 312 SIT. Ceno, ki temelji na ciljnem donosu, lahko izračunamo po naslednji 
formuli:  
 
 
Cena, temelječa                    želena stopnja donosa * vloženi kapital  
na ciljnem donosu   =   stroški na enoto   +   
                                    prodane enote 
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              0,2 *25,5 mio SIT  
=  312 SIT +       =  390 SIT 

        65.000  
20 – odstotni donos bi imelo podjetje pri ceni 390 SIT za revijo A.  
 
Če podjetje ne doseže planirane prodaje 65.000 izvodov revije A je smiselno da 
izdela diagram točke preloma (glej sliko 9), da ugotovi, kaj bi se zgodilo na drugih 
ravneh prodaje. Točka preloma nastopi ob tistem obsegu prodaje, kjer je vrednost 
ustvarjenih prihodkov enaka vrednosti celotnih stroškov (Hočevar, 1998, str. 22). 
 
V našem primeru (glej sliko 9) stalni stroški znašajo 13 mio SIT ne glede na obseg 
nastanka revije. Spremenljivi stroški se povečujejo linearno z obsegom nastanka 
revije in skupaj s stalnimi tvorijo skupne stroške. Krivulja celotnih prihodkov se začne 
v izhodišču in linearno narašča skladno z obsegom prodaje: nagib te krivulje odraža 
ceno 390 SIT. 
 
Slika 9; Obseg prodaje revije A na točki preloma  
 

Vir; Podatki iz primera  
 
Točko preloma izračunamo po naslednji formuli (Kotler, 1996, str. 500): 
 
                                                                                       stalni stroški 

Obseg prodaje na točki preloma    =                                                          = 

                                                                       cena – spremenljivi stroški 

                   13 mio SIT 
=                                                        =  46.762 izvodov 

             390 SIT – 112 SIT  
 

       0          10.000    20.000     30.000    40.000     50.000   60.000  65.000 Obseg prodaje v 
enotah 

Celotni 
prihodek 

Skupni stroški 
Točka preloma Ciljni dobiček 

 
 
 
20 
 
13 
10 

SIT 
v 
mio 
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Krivulji skupnega prihodka in skupnih stroškov se v točki 46.762 izvodov revije A, 
križata. Pri tem obsegu prodaje bodo skupni prihodki od prodaje ravno pokrili celotne 
stroške nastanka revije.  
 
Cena pomembno vpliva na dejanski obseg prodaje, prav tako tudi cenovna 
elastičnost in cena pri konkurenci, zato mora podjetje dobro proučiti prednosti in 
slabosti uporabe tega modela oblikovanja cen (navajam v nadaljevanju) , različne 
cene ter predvideti njihov vpliv na obseg prodaje in dobičke. Na drugi strani bi moral 
poiskati načine za zmanjšanje stalnih in spremenljivih stroškov, saj bi nižji stroški 
znižali obseg prodaje, ki ga zahteva točka preloma (Assael, 1985, str. 465). 
 
Model oblikovanja cen na osnovi ciljnega donosa ima več prednosti (+) in 
pomanjkljivosti (-); 
 
+  zagotavlja pravičen donos na investicije in omogoča, da cena preseže stroške in    
     tako ustvarja dobiček, 
+   preprostost modela in prispevek k ohranjanju stabilnih cen, 
- ker te cene ne upoštevajo povpraševanja, se lahko zgodi, da se planirana količina 

izdelkov ne bo prodala, 
- morebitni problemi pri nastanku revije lahko ogrozijo planirano prodajo, 
- model ne predvideva znižanja cene za prodajo remitendnih izvodov, 
- če je predvideno število prodanih izvodov revij majhno, so tako določene cene 

nesorazmerno visoke… 
 

4.2.3. Oblikovanje prodajnih cen na osnovi dodatnih stroškov  
 
Pri tem modelu se podjetje osredotoči na spremembe v celotnih prihodkih in celotnih 
stroških in ne na spremembe povprečnih stroškov ali povprečnih variabilnih stroškov. 
Fiksni ali splošni stroški pri oblikovanju cen niso relevantni za sprejemanje teh 
odločitev. 
 
Oblikovanje prodajnih cen na osnovi dodatnih stroškov temelji na naslednjih principih 
(Rebernik, 1994, str. 214); 
 Če cenovna odločitev poveča prihodke bolj, kot poveča stroške, jo sprejmemo. 
 Če cenovna odločitev zmanjša stroške bolj kot prihodke, jo sprejmemo. 
 Če cenovna odločitev poveča stroške bolj kot prihodke, je ne sprejmemo. 
 Če cenovna odločitev zmanjša prihodke bolj kot stroške, je ne sprejmemo. 

 
Časopisno založniško podjetje proizvaja veliko število različnih revij, zato mora 
upoštevati različne substitucijske ali komplementarne medsebojne učinke. Ljudje, ki 
določajo prodajne cene v podjetju morajo zelo dobro poznati medsebojna razmerja 
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med cenami, prodajo in celotnimi prihodki, še zlasti pa razpolagati z informacijami, 
povezanimi z  elastičnostjo povpraševanja.  Cenovna odločitev, povezana z eno 
revijo, lahko bistveno vpliva na prodajo drugih revij. Če se bo podjetje odločilo za 
uporabo tega modela, se bo moralo osredotočiti na spremembe celotnih prihodkov in 
celotnih stroškov.  
 
4.3. MODELI USMERJENI H KONKURENCI  
 
V sodobnih gospodarstvih se danes večina podjetij na trgu srečuje z neko obliko 
oligopolne konkurence, za katero je značilno veliko število povpraševalcev, toda 
manjše število ponudnikov. Zato imajo določeno fleksibilnost pri določanju cen 
(Tajnikar, 1993, str. 253). 
 
Pri orientaciji za oblikovanje lastnih cen je podjetju v veliko pomoč poznavanje cen in 
ponudbe tekmecev. Če je ponudba podjetja blizu ponudbi glavnega konkurenta, 
potem bo podjetje moralo določiti podobno ceno, kot jo je določil tekmec, ker sicer 
revij ne bo prodalo. Če pa je na drugi strani ponudba podjetja slabša, potem podjetje 
ne bo moglo zaračunati več kot tekmec. Če pa je ponudba podjetja boljša, bo lahko 
zaračunalo več od konkurence.  
 
Mnoga podjetja določajo cene v veliki meri v odvisnosti od cen konkurentov. Čeprav 
vodilni v takih podjetjih ne morejo popolnoma zanemariti stroškov in dejavnikov 
povpraševanja, pa v prvi vrsti pozornost namenjajo pozicioniranju svojih cen v 
odvisnosti od cen konkurenčnih podjetij (Cravens, 1987, str. 470). Podjetje mora 
vedeti, da tekmeci lahko spremenijo cene kot odgovor na cene podjetja. Podjetje bo 
uporabilo ceno predvsem za pozicioniranje svoje ponudbe nasproti konkurenci.  
 

4.3.1. Oblikovanje cen ob ponudbi na natečaju 
 
Konkurenčno usmerjeno oblikovanje cen je običajno, ko se podjetja potegujejo za 
dela na osnovi dajanja pisnih ponudb. Podjetje določi svojo ceno na osnovi 
pričakovanj o tem, kako bodo konkurenti opredelili cene in ne na osnovi stroškov in 
povpraševanja. Podjetje želi dobiti pogodbo in zmagati na natečaju, kar običajno 
pomeni ponuditi nižjo ceno kot konkurenca (Kotler, 1996, str. 505).  
Podjetje ne more določiti svoje cene pod določeno ravnjo stroškov, ne da bi ogrozilo 
lastni položaj, na drugi stani pa je možnost, da zmaga na natečaju pri visoki ceni zelo 
majhna. Pri usklajevanju obeh nasprotnih si strani si podjetje pomaga z t.i. 
pričakovanim dobičkom ponudbe.  
 
Za ugotavljanje, katera ponudba bo prinesla največji dobiček, se lahko oblikujejo 
verjetnostni modeli, ki temeljijo na izkušnjah.  
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Splošna formula modela je (Cravens, 1987, str. 472): 
 
E(X) = P(X)*Z(X) 
 
X      –  vrednost ponudbe, 
E(X) –  pričakovani dobiček za ponudbo v vrednosti X, 
P(X) – verjetnost, da bo izbrana ponudba v vrednosti X, 
Z(X) – dobiček podjetja, če je izbrana ponudba v vrednosti X 
 
Uporaba pričakovanega dobička kot kriterija za določanje cen je smiselna samo za 
tista podjetja, ki dajejo veliko ponudb. Za časopisno založniško podjetje, ki ne 
pripravlja takih ponudb ta metoda ni uporabna, saj ne ločuje med pričakovanim 
dobičkom, doseženimi z visoko verjetnostjo in nizko ceno ter obratno.  
 

4.3.2. Oblikovanje cen na osnovi trenutnih cen na trgu 
 
Pri tem modelu oblikovanja cen je podjetje manj pozorno na lastne stroške in 
povpraševanje in lahko zaračuna višjo, enako ali nižjo ceno kot njegov glavni tekmec. 
Primernost tega modela je tako odvisna od cenovnih ciljev podjetja, strukture 
panoge, presežnih zmogljivosti, relativne proizvodnje, prodaje in administrativnih 
stroškov konkurentov ter zavedanja kupcev o izdelkih podjetja v primerjavi z izdelki 
konkurentov.  
 
V ologopolnih panogah imajo podjetja navadno enake cene, manjša podjetja pa 
sledijo tržni vodji, ki določa osnovno ceno. V nekaterih panoga ni očitnega tržnega 
vodje. Podjetja zato prilagajajo cene povprečni ravni cen v panogi. Tudi tu so 
podjetja, ki določijo ceno za nekaj odstotkov nad ali pod povprečjem. Njihov namen 
je odlikovanje tržnih niš ali diferenciacija na osnovi kvalitete (boljše ali slabše) 
(Assael, 1985, str. 467). 
 
V časopisno založniški panogi obstaja »tržni vodja« oz. največji izdajatelj revialnega 
ali časopisnega tiska. Tržni vodja določa osnovno ceno, manjša podjetja pa mu 
sledijo. Svojih cen ne spreminjajo, ko se jim spremeni povpraševanje ali stroški, pač 
pa ob spremembi cen tržnega vodje. Nekatera podjetja imajo celo nižje ali višje cene, 
vendar se ob spremembah cene prilagodijo, tako da ohranjajo isto cenovno razliko.  
Določanje cen na osnovi trenutnih cen je precej priljubljen način. Takrat, ko je stroške 
težko izmeriti ali je odziv konkurence negotov, se podjetjem zdi, da predstavlja 
določanje cen na osnovi  trenutnih cen dobro rešitev. Zdi se, da trenutna cena 
odraža kolektivno modrost panoge in je cena, ki bo prinesla dober donos ter ne bo 
ogrozila harmonije v panogi (Kotler, 1996, str. 505). 
 



 47

4.3.3. Drugi h konkurenci umerjeni pristopi oblikovanja cen 
 
V tem sklopu najdemo predvsem naslednje pristope oblikovanja prodajnih cen 
(Rebernik, 1994, str. 215);  
 
 PREBIJANJE 

 
O prebijanju govorimo takrat, ko podjetje uvaja novo revijo ali se seli na nove trge 
(npr. hrvaška obala), in pri tem zavestno vzpostavi relativno nižje cene, da bi razvilo 
trg in ujelo določen tržni delež. Ko je podjetje v panogi in je osvojilo tržni delež, ki ga 
je hotelo, se lahko posveti ciljem dobičkonosnosti. Pri tem modelu oblikovanja 
prodajnih cen gre torej za to, da podjetje kratkoročno dobičkonosnost žrtvuje na 
račun dolgoročnih ciljev, kot so dolgoročna dobičkonosnost, rast prodaje, rast 
tržnega deleža… 
  
 REKLAMNE CENE 

 
Reklamne cene so določene na ravni, ki ustvarja nižji dobiček ali celo negativen 
prispevek  k dobičku. Podjetje se za reklamne cene odloči, da bi potegnilo pozornost 
novih bralcev, ali da bi povečali bodočo prodajo teh revij. Ker gre za poslovanje z 
manjšim dobičkom (ali celo izgubo) le pri nekaterih revijah, si s tem načinom 
kalkuliranja obeta podjetje višji celotni dobiček le takrat, kadar bo zaradi povečane 
bodoče prodaje ostalih revij nadomestilo izpad dobička, do katerega prihaja pri reviji, 
ki so ji določili reklamno ceno.  
 
Ta vrsta prodajnih cen je priporočljiva za tiste poslovne situacije, kjer; 
- je zaželeno, da se bralci seznanijo z novo revijo, 
- kjer so bralci jasno seznanjeni, daj je cena primerna za dano kakovost revije, 
- lahko cene dovolj znižamo, da znižanje povzroči odziv bralca ali 
- nižje cene ne dajejo vedeti, da gre za manjšo kakovost. 
 
 NAJHITREJŠE IZPLAČILO 

 
Podjetje lahko določi prodajno ceno tudi, tako da čim hitreje povrne investirane 
stroške, ki so potopljeni. To lahko pomeni bodisi visoko ceno, bodisi nizko prodajno 
ceno, pač odvisno od bralčeve občutljivosti na ceno, razvojne stopnje trga, 
konkurenčnih groženj s substitutnimi revijami, vstopnimi pregradami… 
 
 IMITIRANJE  

 
Metoda imitiranja je najenostavnejša, saj se imitatorju ni treba ukvarjati s tržnimi 
raziskavami, raziskavami povpraševanja, spremembami tržnih pogojev, temveč 
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samo enostavno posnemajo podjetja, ki vodijo igro. Ker to predstavlja za podjetje 
zelo udoben položaj v njem vstraja tako dolgo, dokler se mu izplača biti 
posnemovalec. 
 
 ZAPEČATENJE PONUDBE 

 
Oblikovanje prodajnih cen pri zapečatenih ponudbah mora predvidevati in 
upoštevati cene, ki jih bodo postavili konkurenti. Ob tem, ali bo podjetje uspelo 
pridobiti posel, je ob splošnih tržnih pogojih pomembno tudi, kakšno ceno bo za svoje 
delo postavilo. Če bo postavilo svojo prodajno ceno zelo blizu povprečnim variabilnim 
stroškom, ne bo zaslužilo dovolj prispevka za kritje, kar mu lahko onemogoči 
nadaljnje uspešno poslovanje. Ta način oblikovanja cen za časopisno založniško 
podjetje ni uporaben, temveč je značilen za podjetja, ki tekmujejo za posel na osnovi 
natečajev (npr. gradbena..). 
 
 LIHA ŠTEVILA  

 
Nekatera podjetja verjamejo, da so liha števila bolj privlačna za kupce, kot pa 
okrogle številke. Tudi na področju revialnega tiska bi se našlo kar nekaj revij, katerih 
prodajna cena se konča na liho število (npr. revija Lisa samo za 199 sit). Veliko 
bralcev vidi to ceno bliže 100 kot 200. Druga razlaga pa trdi, da liha števila 
posredujejo predstavo o popustu ali cenenem nakupu. 
 
4.4. DOKONČNA IZBIRA CENE EDICIJE  
 
Prej omenjene metode zožujejo cenovni razpon ob izboru končne cene. Pri dokončni 
izbiri cene pa mora med drugim upoštevati: 
1) vpliv drugih prvin trženjskega spleta na ceno, 
2) cenovno politiko, 
3) vpliv cene na druge. 
 
1) Vpliv drugih prvin trženjskega spleta na ceno 
Ne ceno revije vplivajo njene lastnosti (papir, debelina, slikovni material, vsebina…) 
ter logotip, novosti, … Pomembna elementa cene revije sta lokacija prodajnega 
mesta in čas, v katerem bralec kupuje. Največji odziv je na dan izida revije ter na 
prodajnih  mestih večjih trgovskih centrov. Velik vpliv na ceno ima tudi tržno 
komuniciranje, ki lahko poveča povpraševanje po določeni reviji. Tradicionalno revijo, 
ki izhaja že vrsto let (npr. 30 let revija Jana), lahko v primeru, da je bila cena dalj 
časa ustaljena, le-to nekoliko poviša in se s tem ne bo občutno zmanjšala prodana 
naklada. 
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Za revije  blagovne znamke s povprečno relativno kakovostjo (npr. Anja, Liza, 
Cosmopolitan..) in visokim relativnim predračunom za oglaševanje lahko podjetje 
zaračuna višje prodajne cene. Bralci bodo bili pripravljeni plačati za znane revije višje 
cene kot za neznane revije. Revije blagovne znamke z visoko relativno kakovostjo in 
visokim relativnim predračunom za oglaševanje lahko dosegajo najvišje cene (npr. 
Jana, Lady…), in obratno (Križanke, Lord, Moj vrt,…). Pozitivno razmerje med visoko 
ceno in visoko stopnjo oglaševanja drži predvsem v poznih obdobjih življenjskega 
ciklusa revije, ko je že nujna prenova (vsebinska, oblikovna),  za tržnega vodjo in za 
izdelke z nižjimi stroški.  
 
2) Cenovna politika  
Za pravilno odločanje glede prodajnih cen, mora podjetje poleg številnih dejavnikov, 
ki vplivajo na odločitve, upoštevati tudi cilje, katere lahko učinkovito dosežemo samo 
s pravilno politiko cen. Politika cen je del prodajne politike, ta pa je sestavni del 
splošne poslovne politike. Pojem poslovne politike zajema vse ukrepe in odločitve, ki 
so usmerjene k prilagajanju in vplivanju na tržišče.  
 
Za uspešno izvajanje politike cen morajo obstajati določeni pogoji in sicer, 
 revija mora v očeh bralcev pomeniti nekaj posebnega, 
 če revija sama po sebi ne pomeni nekaj posebnega, mora podjetje pri bralcu tako 

mnenje ustvariti, 
 podjetje se mora zavedati, da pri zvišanju cen ne bodo vsi njegovi bralci takoj 

prešli h konkurenci, marveč, da bo zaradi prednosti njihovih znamk ponujena 
revija veljala nekaj več, 

 pri oblikovanju politike oz. določanju politike cen revije se mora podjetje odločiti 
tudi, kako bo obravnavalo posamezne ciljne skupine bralcev in tržne segmente. 

 
Cilji politike cen morajo biti podrejeni skupnemu cilju podjetja in se kažejo v 
doseganju pričakovanega dohodka ter v splošnem napredku podjetja. Te cilje lahko 
doseže podjetje, tako da se trudi obdržati svoje dosedanje odjemalce, ali pa da 
pridobiva vedno nove bralce. Za oba pristopa je potrebno določiti tako višino lastne 
cene, ki bo dala kar največji možen dohodek.  
 
Kot podlago za oblikovanje politike cen  podjetje lahko upošteva različne cilje, in 
sicer;  
 doseganje glavnega cilja podjetja (dobiček in napredek podjetja), 
 obdržanje in razširitev tržne udeležbe, 
 obdržanje obstoječih odjemalcev, 
 pridobivanje novih bralcev , 
 stabiliziranje cen, 
 uspešnost nasproti konkurenci, 
 oviranje in preprečevanje nove konkurence.  
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Cena mora biti skladno s cenovno politiko podjetja. Veliko podjetij se odloči ustanoviti 
oddelek za cene, katerega naloga je razviti cenovno politiko, oblikovati in potrjevati 
odločitve o cenah. Njihov cilj je zagotoviti take cene, ki so sprejemljive za kupce in 
pozitivno vplivajo na donosnost podjetja (Kotler, 1996, str. 507). 
 
 
3) Vpliv cene na druge 
Podjetje pri vplivu cene na druge išče predvsem odgovore na vprašanja kot so; kako 
bodo reagirali tekmeci na ceno, ali se bo prodajno osebje pritoževalo, da je cena 
previsoka, ali se bo vlada vmešala, ko bo opazila ceno, in jo poskušala preprečiti…? 
Kar zadeva vlado, morajo tržniki dobro poznati zakonodajo, ki vpliva na cene in 
morajo imeti take cene, ki jih lahko opravičijo. Zvezna zakonodaja v zvezi z 
dogovarjanjem o cenah pravi, da mora podjetje določiti cene, ne da bi se o njih prej 
pogovarjali s konkurenco. Sicer obstaja sum, da gre za tajni cenovni sporazum. 
Dogovarjanje o cenah med konkurenti je samo po sebi nezakonito – to se pravi, da 
vlada ne sprejema nobenih izgovorov v opravičilo za to (Kotler, 1996, str. 508). 
 
  
5. OBLIKOVANJE CENE OGLASNEGA PROSTORA EDICIJE  
 
Pomembno vlogo pri uspehu poslovanja časopisnega založniško podjetje ima tudi 
pravilno oblikovana cena oglasnega prostora. Cena oglasnega prostora je odvisna 
od uspešnosti revij, zato časopisno založniško podjetje s pomočjo preverjenih 
prijemov in metod, kako doseči bralce, kako in s čim jih obdržati in zakaj, dosega 
zavidljivo naklado posamezne revije, pri tem pa zagotavlja oglaševalcem odlično 
priložnost, da široki množici v reviji sporoči svoje novosti.  
 
Podjetja se odločajo za oglaševalske akcije, ki dosežejo čim večji prenos sporočila 
do potencialnih kupcev. Media planerja najbolj zanima doseg media v našem primeru 
revialnega media, cena oglasnega prostora in ciljna publika. V tem poglavju bom 
opredelila dejavnike, ki vplivajo na cene oglasnega prostora edicije, mere 
ocenjevanja uspešnosti edicije ter na koncu dodala še analizo cen življenjske dobe 
oglasa v ediciji. 
 
5.1. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA CENE OGLASNEGA PROSTORA EDICIJE 
  
Glavna značilnost revialnega media je omejen oglasni prostor. Večkrat se podjetje 
zaradi večjega števila reportaž in števila oglasov odločijo za širitev revije, vendar je 
tudi pri širitvi določena meja strani. Časopisno založniška podjetja prodajajo oglasni 
prostor znotraj določenih vsebinskih sklopov. To pomeni, da ni možna pozicija oglasa 
v uvodniku oz. kolofonu revije, med intervjujem, med uredniško kulumno in 
podobno….Višina cene oglasnega prostora se med revijami razlikuje. Najbolj 
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pomembno je ime revije, ki narekuje tradicijo in leta izhajanja, višina naklade, ciljna 
pubika in doseg. Podatke o novostih, o spremljanju medijske potrošnje na 
slovenskem trgu ter podatke o dosegih posamezne revije podjetja črpajo iz 
Nacionalne raziskave branosti – NRB (ja).  
 
Nacionalna raziskava branosti (NRB) pod formalnim okriljem Slovenske oglaševalske 
zbornice (SOZ) poteka že od januarja 2002, tako da letos mineva dve leti od njenega 
začetka. Zaključek drugega leta NRB, ki jo izvaja družba Cati d.o.o., prinaša številne 
zanimive informacije – od novih valutnih podatkov za drugo polletje 2003 do 
primerjav, ki jih ponuja dveletno obdobje spremljanja medijske potrošnje na 
slovenskem trgu, ter novosti, ki jih prinaša leto 2004. Na podlagi te raziskave media 
planer splanira oglaševalsko akcijo.  
 
5.2. MERE OCENJEVANJA USPEŠNOSTI EDICIJE 
 
Mere za ocenjevanje uspešnosti media ki jih media planerji pri planiranju 
oglaševalskih akcijah najpogosteje uporabljajo so; 
 
 doseg, 
 frekvenca, 
 rating, 
 GRP in  
 CNT. 

 
a) Doseg 
 
Doseg se pri edicijah računa za obdobje enega izida, zato govorimo o tako 
imenovanem dosegu enega izida. Pove nam povprečni doseg enega izida 
posameznega naslova po metodi zadnjega branja (vsi anketiranci, ki so revijo brali v 
času enega izida; npr. v zadnjih sedmih dnevih pri tednikih). Časovna enota 
opazovanja pa je lahko tudi poljubno izražena (glede na leto, polletje…). Izražen je v 
obliki realnega števila ali kot odstotek celote.  
 
Slika 11 nam prikazuje valutne podatke nekaterih slovenskih edicij oz. prilog, za 2. 
polletje 2003. Navedeni podatki predstavljajo doseg enega izida izraženega v 
odstotku ter v tisočih bralcih med 10. in 75 letom.  
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Slika11; Nacionalna raziskava branosti 
 

 doseg enega 
izida 

 
v 000      

MESEČNIK CICIBAN 8,9 150 
DNEVNIK DELO 17,4 250 

PRILOGA DELO IN 
DOM 

21,7 367 

DNEVNIK 10,2 173 
DNEVNIK FINANCE 2 34 

TEDNIK JANA 9,8 167 
TEDNIK LADY 14,2 240 

TEDNIK MLADINA 5,2 88 
PRILOGA ONA 24,0 408 

PRILOGA PILOT 25,7 435 
MESEČNIK PLAYBOY 2,0 34 

TEDNIK STOP 6,6 112 
 
 Vir; NRB -  2003. Valutni podatki – 2. polletje, Cati d.o.o. 
 
b) Frekvenca  
 
Frekvenca in doseg sta dve izmed najbolj upoštevanih meril media planerja pri 
odločanju o izbiri medija. Frekvenca je mera, ki pove, kolikokrat v povprečju je bralec 
(oz. ena enota ciljne skupine) vzel v roke revijo in jo prelistal. S tem je bila namreč 
dana možnost, da je opazil oglasno sporočilo.  
 
Frekvenco za edicijo izračunamo po obrazcu; 
 
                              vsota vseh bralčevih stikov z revijo 
frekvenca =  
                                              doseg revije 
 
c) Rating 
 
Rating je mera, ki nam pove približno število bralcev, ki so prišli v stik z določeno 
revijo v času merjenja. Objavljajo se v obliki odstotkov od določene baze. Baza na 
katero se primer nanaša zajema naključno izbrano skupino ljudi znotraj 
gospodinjstev npr. anketirani so vsi tisti, ki imajo v naključno izbranem gospodinjstvu 
zadnji rojstni  dan. Zakaj tak vzorec? Da se ne anketira vedno ista oseba (tista, ki 
običajno dviguje telefon) in da se zberejo dejansko naključni podatki.  
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d) GRP (Gros Rating Point) 
 
Media planerje največkrat zanimajo podatki, ki kažejo velikost doseženega avditorija 
v več medijev hkrati, zato v ta namen uporabljajo mero GRP. GRP je vsota ratingov 
za posamezno objavo ali vsebinski sklop media in izraža težo oglaševalske akcije v 
izbranem mediju.  
 
e) CNT – KAZALEC MERJENJA CENOVNE UČINKOVITOSTI 
 
Stroški oglaševanja so previsoki, da bi se finančna sredstva porabljala za 
oglaševanje tistim, ki niso potencialni kupci oglaševalnega proizvoda. Zato je naloga 
media planerja, da poišče medij s čim večjim številom enot celotne populacije. Tako 
lahko izbira med mediji kot so; televizija, radio, tiskani mediji (časopisi, revije…) 
obcestni panoji, internet, … Glede na izdelek, ki je predmet oglaševalske kampanje 
izbere medij z čim večjim številom zajete ciljne populacije in cene oglaševanja. 
Oglaševanje v revijah je zelo učinkovito kadar gre za predstavitev novega izdelka, za 
ustvarjanje imagea podjetja, za oživljanje starega izdelka …Na trgu je velika izbira 
različnih tako splošnih revij za široko potrošnjo, kot ozko specializiranih revij. Tako 
lahko media planer glede na podatke o ciljni skupini bralcev (izobrazba, plačilna 
sposobnost…), dosegu, ratingu in tematiki, smiselno in vsebinsko uvrsti oglase.  
Media planerju je v veliko pomoč pri planiranju oglaševalske kampanje kazalec CNT, 
saj višina cene oglasnega prostora media ne pove dosti. Kazalec merjenja cenovne 
učinkovitosti za oglaševanje v revijah izračunamo po obrazcu; 
 
                        celostranski oglas * 1000 
CNT =    
                                doseg revije  
 
Pri obrazcu gre za primerjavo dveh osnovnih podatkov; dosega in stroškov. Kazalec 
CNT nam tako pove ceno celostranskega oglasa na tisoč bralcev in je uporaben 
predvsem za izdelke široke potrošnje. Za specializirane izdelke, ki imajo ožji krog 
potencialnih kupcev pa je smiselno oglaševanje po principu čim večjega dosega 
ciljnih enot kot pa po stroškovni učinkovitosti. Glavni slabosti tega kazalca sta, da ne 
upošteva kvalitativnih razlik med mediji in da ne upošteva razlike med stikom 
posameznika z medijem in stikom posameznika z oglasom.  
 
5.3. ANALIZA CEN OGLASNEGA PROSTORA V EDICIJAH 
 
Podjetje Delo revije je največji izdajatelj revialnega tiska v Sloveniji in največji 
izdajatelj ženskih revij. Izdaja več kot 24 revij in posebnih prilog. Le nekaj njihovih 
revij; Jana, Lady, Stop, Anja, Modna Jana, Ambient, Moj Mikro, Smrklja,…Pred 
dvema letoma je na trg prodrla nemška Burda in začela izdajati kar nekaj edicij po 
nemškem vzorcu (Lisa, Nova, Cosmopolitan,…). Vso večjo rast branosti pa dosegajo 
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tudi revialne Delove priloge Ona, Polet in Moj dom. Pri časopisno revialnem mediju 
vlada tako velika konkurenca kar vpliva na bolj tržno oblikovanje cen. Na drugi strani 
pa se zelo povečuje številno bralcev in novih naročnikov, saj imajo nekatere revije 
prav zavidljivo prodano naklado.  
 
Zaradi vse hujše konkurence je vse večja borba za oglase. Oglaševalski denar se ni 
povečal, zato se v glavnem razporeja med konkurenčnimi mediji. Nova in boljša 
ponudba prinašata rezultate. V lanskem letu se je cena oglasnega prostora 
slovenskih medijev v primerjavi z letom poprej povečala za skromnih 2,3%, manj kot 
znaša letošnja letna inflacijska stopnja. Glavni razlog za malenkostno rast je prihod 
novih medijev. Slika 12 prikazuje oglaševalski kolač v letu 2003. Časopisno revialni 
tisk spada pod druge tiskane medije in delež njihovega oglaševalskega kolača je od 
18,8% v letu 2002 padel na 18%, To bistveno vpliva na zniževanje cene oglasnega 
prostora, dajanje ekstra popustov…. 
 
Največji promet je leta 2003 imel Nedeljski dnevnik – 503 milijone tolarjev. Sledi mu 
Salomonov oglasnik s 477 milijoni tolarjev. Primorske novice so tretje s 460 milijoni 
tolarjev,. Jana si je prislužila 451 milijonov tolarjev, Cosmopolitan 215 milijonov 
talarjev ….. (Marketing Magazin, 273, 2004, str. 15) 
 
V nadaljevanju slika 12 prikazuje oglaševalski kolač v preteklem letu.  
 
Slika 12; Oglaševalski kolač v letu 2003 
 

dnevnik
drugi tiskani mediji
radio
zunanji mediji
kinematografi

 
Vir; Marketing Magazin, 273, januar 2004, 
 
Ob primerjanju branosti posameznih revij sem prišla do ugotovitve, da imajo pri 
oglaševalcih prednost predvsem visoko nakladne revije z daljšo tradicijo (npr. revija 
Jana izhaja še več kot 30 let) in z širokim ciljnim segmentom (npr. bralci med 10. in 
75. letom). V takih revijah je cena oglasnega prostora najvišja, saj imajo oglaševalci 
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več možnosti, da njihova oglasna sporočila dosežejo ciljne segmente. Na drugi strani 
pa so ozko specializirane revije, ki so zanimive predvsem za oglaševalce z 
specializiranimi proizvodi in ožjim krogom potencialnih kupcev (npr. pohištvo, hiše, 
jahte…). V teh revijah pa je cena oglasnega prostora nekoliko nižji, vendar glede na 
nizko naklado še vedno dokaj visok, saj gre za revije, ki izhajajo mesečno ali na dva 
meseca, kar pomeni, da cena oglasnega prostora vključuje daljšo življenjsko dobo 
oglasnega sporočila.  
 
Slika 13; Prikaz cen za celostranske oglase, dosega in cen na tisoč bralcev 
nekaterih slovenskih revij za 2. polletje 03 
 

  
1 

 
2 

 
3 

Revija Cena ene strani 
oglasa (v SIT) 

Doseg 
 

CNT (1:2)

JANA 850.000 171.000 4,97 

Stop 450.000 105.000 4,28 

KIH 230.000 53.000 4,4 

PODJETNIK 310.000 33.000 9,39 

AMBIENT 490.000 40.000 12,25 

 
Vir; Cati, Nacionalna raziskava branosti, Ljubljana, januar 2004 
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6. SKLEP 
 
Cena je edina prvina trženjskega spleta, ki prinaša dohodek, ostale prvine ustvarjajo 
stroške. Obenem je tudi najbolj prožna prvina trženjskega spleta glede na to, da jo je 
moč hitro spremeniti za razliko od lastnosti izdelka ali tržnih poti. Podjetje mora 
oblikovati takšno ceno revije, ki bo vodila k večjemu dobičku in dolgoročnemu 
preživetju, kar je rezultat natančne analize vseh razpoložljivih informacij, postopkov 
in modelov. Oblikovanje prodajnih cen se ne nanaša samo na sedanje in tekoče 
poslovanje, temveč je pomembno tudi zaradi planiranja razvoja. V današnjem času, 
ko so tržišča vse bolj nasičena, mora podjetje svoje revije nuditi v taki obliki in 
vsebini, da bo z njimi konkuriralo ostalim časopisno založniškim podjetjem, tako s 
kvaliteto, kot tudi ceno.  
 
Odločitve vodstva vedno temeljijo na pričakovanjih posledic, ki bodo v prihodnosti 
sledile sprejetju odločitve. Zato je tekoče spremljanje informacij o stroških, povezanih 
s trenutnimi aktivnostmi, za vodstvo zelo pomembno, saj stroškovna cena revije 
predstavlja temelj za oblikovanje prodajne cene. Vendar sami podatki o stroških niso 
dovolj za oblikovanje cen. Najpogostejše napake podjetja pri oblikovanju cen so 
naslednje; cena se preveč osredotoči na stroške,  cene ne spreminjajo dovolj 
pogosto, da bi izkoristili spremembe na trgu; ceno določijo, ne oziraje se na ostale 
prvine trženjskega spleta, in ni osrednja prvina strategije tržnega pozicioniranja. 
Danes se časopisno založniška podjetja na trgu srečujejo z množico konkurentov, od 
katerih vsak išče svojo priložnost. Na drugi strani pa so bralci, ki postajajo vse bolj 
zahtevni glede zadovoljevanja svojih potreb, njihovo zavedanje o vrednosti revije pa 
je vse boljše. Pomembno je, da podjetje že ob začetku jasno določi svoje skupne 
cilje, cilje politike cen in tudi cenovne. Cilji politike cen morajo biti podrejeni 
skupnemu cilju podjetja in se kažejo v doseganju pričakovanega dohodka ter v 
splošnem napredku podjetja. Te cilje lahko doseže podjetje, tako da se trudi obdržati 
svoje dosedanje odjemalce, ali pa da pridobiva vedno nove bralce. Če podjetje 
skrbno izbere svoj ciljni trg in tržno pozicioniranje, bo dokaj enostavno določilo 
trženjski splet in ceno. Na trgih poteka proces diferenciacije in oblikovanja tržnih niš 
na eni strani in proces globalizacije na drugi strani. To sili podjetje, da mora svoje 
strategije oblikovanja cen revij in strategije oblikovanja cen novih revij ustrezno 
prilagoditi. Pomembno je katerim dejavnikom bo dalo večji poudarek pri ugotavljanju 
možne fleksibilnosti cen, katero cenovno politiko bo izvajalo, katere modele 
oblikovanja cen bo izbralo in kje bo potrebno uporabiti taktično prilaganje cen. Pri 
sprejemu teh odločitev glede cen, je slednje treba vnesti v poslovanje in sproti 
izvajati kontrolo cen, ki služi kot osnova za morebitne spremembe ravni cen in 
cenovnih strategij. Dobro organiziran proces izvajanja zastavljenih ciljev v praksi in 
učinkovito zasnovani sistem kontrole so pogoj, da podjetje lahko ugotavlja, ali so bili 
cenovni cilji uresničeni in kje so potrebne spremembe. Pomembno vlogo pri 
uspešnem oblikovanju prodajnih cen revij in uspehu poslovanja časopisno 
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založniškega podjetja ima tudi pravilno oblikovana cena oglasnega prostora. Cena 
oglasnega prostora je odvisna od uspešnosti revij, zato časopisno založniško 
podjetje s pomočjo preverjenih prijemov in metod, kako doseči bralce, kako in s čim 
jih obdržati in zakaj, dosega zavidljivo naklado posamezne revije, pri tem pa 
zagotavlja oglaševalcem odlično priložnost, da široki množici v reviji sporoči svoje 
novosti. 
 
Zaenkrat ne obstaja neka splošna formula, po kateri bi podjetje lahko določalo svojo 
ceno revijam. Odločitve o cenah namreč ne zadevajo le podjetja samega, pač pa tudi 
bralce njihovih revij,  posrednike na prodajni poti, dobavitelje, konkurente in druge. 
Uspešno oblikovanje prodajnih cen revij in oglasnega prostora zahteva stalno 
medsebojno sodelovanje računovodskih in trženjskih služb v podjetju. 
Računovodstvo daje podatke o stroških revije, tržniki pa sporočajo, kako trg vrednoti 
revije podjetja in kakšne so stroškovne cene konkurenčnih revij.  Na podlagi pretoka 
informacij, ki poteka v obeh smereh mora podjetje oblikovati takšne cene revij, ki 
bodo na dolgi rok s prihodki pokrivale vse stroške poslovanja in ustvarjale zadovoljiv 
dobiček. 
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