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 1. UVOD 
 
Obvezno prakso sem opravil v podjetju Kovintrade d.d., divizija metalurgije-veleprodaja (v 
nadaljevanju diplomskega dela Kovintrade d.d. oziroma Kovintrade), kjer sem opravljal 
različna trženjska dela. Pri pogovorih z odjemalci podjetja sem pridobil veliko informacij o 
njihovem zadovoljstvu, zato sem se pri pisanju diplome odločil za raziskavo zadovoljstva 
odjemalcev Kovintrade-a d.d. Z raziskavo sem pridobil informacije o trenutnem 
(ne)zadovoljstvu odjemalcev s storitvami podjetja Kovintrade d.d. na trgu črne metalurgije v 
Sloveniji. Zadovoljni in nezadovoljni uporabniki storitev Kovintrade-a pričakujejo izboljšanje 
ponudbe storitev, saj nezadovoljni odjemalci drugače takoj odidejo h konkurenci, zadovoljni 
pa lahko postanejo čez nekaj časa nezadovoljni odjemalci, če podjetje svojih storitev ne 
izboljšuje (ne sledi razvoju konkurenčne ponudbe na trgu) in tudi sami zamenjajo ponudnika 
izdelkov črne metalurgije. Vsako podjetje, ki želi na trgu preživeti na dolgi rok, mora svoje 
storitve nadgrajevati, zato sem ugotovitve raziskave povezal s študijem ekonomskih teorij o 
dolgoročnih konkurenčnih prednostih podjetij, o značilnostih medorganizacijskega trženja, o 
zadovoljstvu kupcev in o trženju na podlagi odnosov. Zadovoljstvo odjemalcev je močno 
povezano s kakovostjo storitev, ki jih Kovintrade ponuja na medorganizacijskem trgu. 
Klasično teorijo oblikovanja konkurenčnih prednosti sem nadgradil z ugotovitvami teorije 
trženja na podlagi odnosov, saj uporaba načel trženja na podlagi odnosov ustrezno reši 
problem podjetja Kovintrade d.d.. 
 
1.1. Struktura diplomskega dela 
 
Prvi del diplome sem namenil predstavitvi podjetja in opisu poslovnih procesov Kovintrade 
d.d., kjer se že pokažejo nekateri problemi, za katere podam okvirne rešitve. V drugem delu 
podam značilnosti medorganizacijskih trgov in trženja na podlagi odnosov ter teoretično 
preverim zadovoljstvo odjemalcev Kovintrade-a d.d.. Svoje predloge za rešitev  poslovnih 
problemov podjetja sem uporabil tudi pri postavljanju hipotez za raziskavo (tretji del diplome) 
zadovoljstva odjemalcev Kovintrade-a, s pomočjo katere želim za nastale težave poiskati 
ustrezne končne rešitve.        
 
1.2. Opredelitev raziskovalnega problema, namena in ciljev diplomskega dela 
 
Raziskovalni problem 
V času opravljanja obvezne prakse sem se seznanil s poslovanjem podjetja in z nekaterimi 
problemi, ki jih želim v svojem diplomskem delu preučiti. Podjetje deluje v dejavnosti, kjer je 
dodana vrednost za prodano blago zelo majhna, zato se v podjetju soočajo s problemom 
nizkih marž. Kot vsako drugo podjetje, mora tudi Kovintrade doseči določene dobičke, ki mu 
omogočijo nove investicije in s tem preživetje ter uspešno poslovanje podjetja tudi v 
prihodnosti. Večjo donosnost poslovanja lahko Kovintrade doseže s povečanjem števila 
operacij v procesu dobave izdelkov črne metalurgije svojim odjemalcem (več operacij 
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 predstavlja višjo dodano vrednost za odjemalca) ali z minimiziranjem lastnih stroškov 
(odjemalcem nudi manj storitev) ob velikem povečanju prodaje. Problem predstavlja izbira 
pravilne odločitve o strategiji poslovanja Kovintrade-a v prihodnosti ob nepoznavanju 
preferenc odjemalcev in omejenosti lastnih virov za izgradnjo konkurenčnih prednosti.  
 
Namen diplomskega dela  
Namen mojega diplomskega dela je ovrednotiti stanje trenutnega zadovoljstva odjemalcev s 
ponudbo Kovintrade-a, ter ugotoviti želje in pričakovanja odjemalcev glede izboljšave 
storitev podjetja. V anketni raziskavi, ki sem jo poslal naključnemu vzorcu odjemalcev 
Kovintrade-a sem želel ugotoviti njihove preference pri nabavi materialov črne metalurgije, 
potrebe po novih tržnih poteh, ustreznost trženja na podlagi odnosov z odjemalci v podjetju in 
trenutno oceno Kovintrade-a kot poslovnega partnerja. V tezi diplomskega dela želim 
preveriti Porterjevi tezi o dolgoročnem preživetju podjetja ter ugotovitve novejših 
ekonomskih teorij, oziroma predstaviti ustreznost danih trditev za razvoj storitev podjetja 
Kovintrade (Pučko, 1999, str. 161). 
 
1.  Kovintrade naj gradi konkurenčne prednosti na podlagi nizkih stroškov (minimalne     
      storitve) 
2. Kovintrade naj gradi konkurenčne prednosti na podlagi diferenciacije svojih storitev       

glede na konkurenco.  
3.  Kovintrade lahko preko trženja na podlagi odnosov, kljub pomanjkanju lastnih virov,                         
      razvije konkurenčne prednosti in s tem izboljša svoje storitve. 
 
Z raziskavo sem želel tudi ugotoviti ali bi obstoječi odjemalci Kovintrade-a koristili več 
njegovih storitev, če bi le-ta razširil svojo ponudbo. Preveril sem tudi ustreznost dela 
komercialistov Kovintrade-a in drugih delavcev, saj si odjemalci mnenje o podjetju 
izoblikujejo tudi na podlagi dela zaposlenih. 
    
Cilj 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti morebitne razkorake med trenutnim zadovoljstvom 
odjemalcev s kakovostjo storitev Kovintrade-a in njihovimi pričakovanji glede kakovosti 
storitvenega procesa. Za posamezna odstopanja bom podal predloge izboljšav storitev 
podjetja Kovintrade d.d.. Poznane preference odjemalcev in razpoložljivost virov podjetja sta 
nujna pogoja pri izbiri poslovne strategije za dolgoročno preživetje Kovintrade-a na trgu črne 
metalurgije. Rezultati sprememb v storitvenem procesu se bodo odrazili v večjem 
zadovoljstvu odjemalcev Kovintrade-a, ter posledično v doseganju večjih dodanih vrednosti s 
strani podjetja. Izboljšana ponudba storitev bo Kovintrade-u omogočila doseganje večje 
zvestobe obstoječih odjemalcev (zadovoljstvo), s ponudbo dodatnih storitev pa lahko podjetje 
pridobi tudi nove odjemalce.  
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 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOVINTRADE d.d. 
 
2.1. Opis dejavnosti podjetja Kovintrade d.d. 
 
Dejavnost podjetja Kovintrade d.d. sodi po klasifikaciji GZS v dejavnost G-51, saj so trgovci 
na debelo z izdelki črne metalurgije in aluminija, kar je razvidno tudi iz imena družbe. Slogan 
»partner znanja in zaupanja« nam dobro ponazori specifičnost dejavnosti, v kateri deluje 
podjetje, saj so tu zaradi majhne dodane vrednosti nizke tudi marže in za uspešno poslovanje 
je potrebno želene izdelke čim ceneje kupiti ter z odjemalci razviti dobre poslovne odnose. 
Kovintrade ima drugi največji tržni delež v Sloveniji na področju prodaje črne metalurgije. 
Odjemalci so različni obrtniki, velika podjetja (gradbena podjetja, proizvodnja...) in tudi 
država z javnimi službami. Storitvam posredovanja izdelkov črne metalurgije na debelo 
Kovintrade doda naslednje aktivnosti (povečujejo dodano vrednost): skladiščenje, sortiranje, 
pakiranje, prevoz, rezanje in svetovanje. V raziskavi sem preveril ustreznost zaščite izdelkov, 
točnost dostav do odjemalcev in strokovnost svetovanja komercialistov Kovintrade-a. 
Svetovanje komercialistov zajema iskanje ustreznih izdelkov za potrebe odjemalcev, 
izobraževanje odjemalcev in predstavitve novih izdelkov. Izbrane izdelke je potrebno za 
prevoz do odjemalca tudi ustrezno zaščititi, saj se le tako lahko preprečijo fizične poškodbe in 
vremenski vplivi. Podjetje svojim odjemalcem ponuja tudi storitev razreza izdelkov, ki pa ni 
natančna, zato sem v raziskavi preveril tudi zadovoljstvo odjemalcev z obstoječo storitvijo 
razreza. Storitve skladiščenja imajo v poslovanju Kovintrade-a zelo pomembno vlogo, zato 
sem problematiko celotnega procesa opisal v nadaljevanju. Stroški zalog določajo, katere 
vrste izdelkov bo imelo podjetje stalno na zalogi, saj je ekonomsko neupravičeno naročiti nek 
poseben tip izdelka, po katerem povprašuje le nekaj odjemalcev, pa še ti naročajo le nekajkrat 
na leto. Podjetje naroča izdelke na zalogo le za tiste tipe blaga, ki ga lahko proda v razumnem 
času. Večje število skladišč bi omogočilo večjo ponudbo izdelkov in krajše dobavne roke za 
naročene izdelke, kar bi povečalo zadovoljstvo odjemalcev. Graditi konkurenčne prednosti na 
hitrosti odziva za odjemalce, ki potrebujejo posebne (redko uporabljane) tipe izdelkov, je z 
uporabo lastnih virov (več skladišč) ekonomsko neupravičeno, saj taki posli ne prinesejo 
dobička, lahko pa tudi izgubo. Strošek držanja izdelkov na zalogi, ki imajo zelo nizek 
koeficient obračanja zalog, je očitno previsok, tako da podjetje takih izdelkov ne naroča v 
naprej. Odjemalci, ki potrebujejo tak tip izdelka, se morajo sprijazniti z daljšimi dobavnimi 
roki (pri trenutnem stanju poslovnih zmožnosti Kovintrade-a). Fleksibilnost in odzivnost sta 
torej dejavnika, kjer mora Kovintrade d.d. še izboljšati svoje poslovanje, rešitve za dano 
problematiko pa sem podal v naslednjih poglavjih diplomskega dela. V ekonomski teoriji sem 
poiskal tudi rešitve glede pomanjkanja lastnih virov pri izgradnji dolgoročnih konkurenčnih 
prednosti podjetja.  
  
Kovintrade se uvršča kot trgovec na debelo z izdelki črne metalurgije in aluminija v skupino: 

• Razdelilnih trgovcev (kupi veliko izdelkov, naprej proda manjše količine) 
• Specializiranih trgovcev (na programu profilov imajo najbolj globok asortiman) 
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 • Posredniških trgovcev (Kovintrade kupi pri konkurenci in proda odjemalcu) 
• Dostavnih trgovcev (Kovintrade organizira prevoz izdelkov do odjemalcev) 
• Postrežnih trgovcev (odjemalci sami prevzamejo izdelke v skladišču)  

 
Primeri izračunov različnih kazalnikov so podani v prilogi 
    
2.2. Prodajni asortiman podjetja Kovintrade d.d. 
 
Podjetje Kovintrade d.d. je trgovec na debelo z izdelki črne metalurgije in aluminija, v prodaji 
imajo tudi druge izdelke, za katere imajo zastopstvo (npr. Siemens klime, Buderus ogrevalna 
tehnika), vendar ti niso predmet mojega diplomskega dela. Osnovno storitev posredovanja 
izdelkov črne metalurgije Kovintrade nadgradi s pred in po-nakupnimi storitvami, ki jih bom 
predstavil v naslednjih poglavjih. 
 
3.2.1. Blagovna skupina pločevin 
Sem sodijo hladno valjana pločevina v ploščah in kolutih, nerjaveča pločevina v ploščah, 
toplo valjana pločevina v ploščah in kolutih, pocinkana pločevina v ploščah in kolutih, 
aluminijska pločevina v ploščah, elektro pocinkana pločevina (cinkal) v ploščah, alu cink 
pločevina v ploščah in kotlovska pločevina v ploščah (intranet Kovintrade-a d.d., 2004). 
Pocinkana pločevina omogoča zelo dobro zaščito pred korozijo, dodatni razlog za množičen 
porast uporabe pa je v stroškovni učinkovitosti, saj predstavlja proti korozijski premaz 
navadne pločevine dodatno operacijo, ki poveča stroške, oziroma taka pločevina postane že 
dražja od pocinkane pločevine, ki nudi boljšo korozijsko zaščito. V raziskavi sem tudi 
preveril katere dimenzije pocinkane pločevine odjemalci najbolj potrebujejo, saj  pocinkana 
pločevina predstavlja zelo donosen prodajni program podjetja Kovintrade d.d..  
 
3.2.2. Blagovna skupina ploščato železo 
Ploščato železo so pravokotne železne palice najrazličnejših dimenzij. Izdelki so na voljo v 
kvaliteti ST. 37.2, ki je vedno na zalogi, materiale druge kvalitete pa naročijo na željo 
odjemalca le v primeru zadostne količine. Z elektronskim zbiranjem naročil lahko Kovintrade 
izpolni tudi manjša naročila, saj združi naročila večjega števila odjemalcev v eno, ki ga nato 
posreduje dobavitelju (železarju). V raziskavi sem  preveril tudi pripravljenost odjemalcev za 
uporabo internetnega poslovanja. 
 
3.2.3. Blagovna skupina okroglo železo 
V to skupino sodijo okrogle palice (niso votle), ki so na voljo v tipu kvalitete ST 37,2. 
Blagovna skupina okroglo železo ima podobne odjemalce, kot blagovna skupina ploščato 
železo. V primeru posebnega naročila, podjetje odjemalcu lahko dostavi tudi manjše premere 
palic, ki niso del rednega prodajnega asortimana (5mm, 6mm in 8 mm). 
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 3.2.4. Blagovna skupina kvadratno železo 
Kvadratno železo je zelo podobno ploščatemu železu, razlika je le v tem, da sta pri 
kvadratnem železu obe stranici enako dolgi (oblika kvadrat), pri ploščatem železu pa ne 
(oblika pravokotnika). Kvadratno železo je na voljo le v kvaliteti tipa ST 37,2, palice so dolge 
6 metrov. 
 
3.2.5. Blagovna skupina cevi 
Blagovna skupina cevi je sestavljena iz brezšivnih cevi, šivnih cevi, pocinkanih cevi, 
kvadratnih cevi in pravokotnih cevi. Brezšivne in šivne cevi predstavljajo velik del prodaje 
podjetja, razlikujejo pa se v tehnološkem postopku izdelave, saj je pri brezšivnih ceveh železo 
potrebno staliti in vliti v kalup. Pocinkane cevi so prevlečene z nanosom cinka in so primerne 
za tiste odjemalce, ki potrebujejo izdelke odporne proti koroziji. 
 
3.2.6. Blagovna skupina profili 
Podjetje ima v svojem prodajnem programu profile HEA, HEB, IPB, IPB, IPE in profile AL. 
S profilom označujemo oblikovan kos železa, ki ima neko tridimenzionalno obliko (primer 
profila: tračnice za vlak). Poimenovanje profilov  izvira iz njihove oblike, tako ima profil ipe 
obliko črke I, profil hea pa obliko črke H. Seveda so ostale črke v imenu profila še odraz 
drugih lastnosti (npr. debeline sten itd). Tako imajo novejši IPE profili drugače oblikovane 
stranice, kot stari profili I. Profili AL zajemajo kotnike in cevi, ki so narejene iz aluminija.  
 
3.2.7. Blagovna skupina kotniki   
Kotnike podjetje ponuja v dolžini 6 metrov in v standardni kvaliteti ST 37,2. Najpogostejše 
debeline kotnikov, ki so narejeni iz železa in jekla so: 3mm, 4 mm, 5mm, 6mm, 7mm in 8 
mm. Kotniki se uporabljajo v podobnih dejavnostih kot blagovna skupina ploščato železo. 
 
3.2.8. Ostalo blago 
Podjetje Kovintrade d.d. ima v prodajnem programu tudi nekatere druge izdelke iz železa in 
jekla, kot so mreže in rešetke. Oba materiala se uporabljata v gradbeništvu, mreže za 
utrjevanje betonskih konstrukcij, rešetke pa za prekrivanje jaškov hiš.  
  
2.3. Nekateri drugi podatki o podjetju Kovintrade d.d. 
 
Kovintrade d.d., divizija metalurgije-veleprodaja Črnuče, sestavlja z drugimi enotami skupino 
Kovintrade d.d. Celje, zato sem v nadaljevanju predstavil podatke za celotno poslovno 
skupino. Kovintrade d.d. Celje ima pravno-organizacijsko strukturo delniške družbe, kar je 
tudi zapisano v statutu in imenu družbe. Na prosti trg delnic Ljubljanske borze so bili sprejeti 
9.10.1996, z njihovimi delnicami pa se je začelo trgovati dne 14.4.1997. Podjetje je izdalo 
114.650 rednih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1000 tolarjev (vrednost 1 delnice). 
Enotni tečaj Kovintrade-ovih delnic je prvi dan trgovanja končal pri ceni 2000 tolarjev za 
delnico. Kovintrade d.d. Celje je v sodni register vpisal in vplačal osnovni kapital v vrednosti 
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 114.650.000 tolarjev (nominalna vrednost delnice 1000 sit * 114650 delnic). Nevarnost 
prevzema s strani močnejšega konkurenta je Kovintrade d.d. Celje prisilila, k umiku delnic s 
prostega trga Ljubljanske borze (umik dne 9.11.2001) (Letno poročilo LJ borze, 2001). Zadnji 
dan trgovanja (8.11.2001) je vrednost Kovintrade-ovih delnic znašala 1801 tolar za delnico. Z 
umikom iz borze je Kovintrade d.d. Celje postal »zaprta družba«, kjer imajo večino delnic 
zaposleni in njihovi družinski člani (67 % delnic). Preostale delnice so v lasti drugih fizičnih 
oseb (poslovni partnerji Kovintrade-a) in delniških družb (Pivovarna Laško d.d. 5 % delnic, 
Etol d.d. 3 % delnic). Na podlagi lastniških deležev lahko podam mnenje, da je lastništvo 
Kovintrade-a d.d. Celje zelo razpršeno. Leta 2003 so prihodki od prodaje dosegli 18 milijard 
tolarjev, stopnje rasti prodaje podjetja pa zadnja 4 leta znašajo 10 odstotkov letno. 
 
2.4. Analiza privlačnosti  dejavnosti Kovintrade-a d.d. 
 
Za analizo privlačnosti dejavnosti, kjer deluje Kovintrade d.d. bom uporabil Porterjev model, 
saj nam ta ustrezno prikaže razmere, v katerih se nahaja podjetje (Jaklič, 2002, str. 321). 
 
2.4.1. Pogajalska moč dobaviteljev 
Pogajalska moč dobaviteljev je v normalnih razmerah majhna, saj lahko Kovintrade d.d. v 
primeru previsoko postavljene cene s strani enega dobavitelja zamenja le tega, oziroma 
Kovintrade lahko enako kakovostne izdelke naroči tudi drugje po bolj ugodnih cenah (nizki 
stroški prestopa). Pogajalsko moč dobavitelju dodatno znižuje dejstvo osnovnosti njegovega 
izdelka, ki nima velike dodane vrednosti, oziroma tu dobavitelj ne more nuditi še nekih 
podpornih aktivnosti, ki bi utrdile njegovo pogajalsko pozicijo (npr. servis). Podan opis stanja 
velja za izdelke masovne potrošnje, pri posebnih tipih jekla, spremenjenih gospodarskih 
razmerah in proizvodnih ciklih, v katerih se nahajajo dobavitelji izdelkov pa je pogajalska 
moč dobaviteljev večja..  
 
2.4.2. Pogajalska moč odjemalcev 
Pogajalska moč večine odjemalcev je majhna, saj so to večinoma obrtniki, ki sami ne morejo 
uvoziti izdelkov, ker so njihove potrebe po izdelkih črne metalurgije premajhne in bi za 
izdelke plačali pri lastnem uvozu več, kot pa jim ga nudi Kovintrade d.d.. Z odjemalci želijo v 
podjetju razviti dolgoročne odnose (kjer cena ni edini dejavnik) in velika večina se pri stalnih 
naročilih izdelkov ne pogaja za ceno, oziroma že vedo kakšen odstotek popusta jim pripada. 
Odjemalci Kovintrade-a d.d., ki imajo veliko zaposlenih (delniške družbe) imajo večjo 
pogajalsko moč, saj zaradi količin naročil in nabavnega osebja, ki dobro pozna razmere na 
trgu, predstavljajo zahtevnejšega odjemalca, ki pričakuje tudi kakovostne storitve. 
Medorganizacijski odjemalci so napram končnim potrošnikom aktivni kupci, zato so tudi 
pogajanja tu bolj zahtevna (Sušjan, 1988, str. 3). V raziskavi sem tudi preveril njihove zahteve 
po uvajanju novih storitev, ter potrebo po novih prodajnih poteh.  
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 2.4.3. Substituti 
Pri večini odjemalcev Kovintrade-a so izdelki črne metalurgije edini ustrezni materiali 
(železo), ki izpolnjujejo njihove zahteve po trdnosti in cenovni ugodnosti. Podjetje je že 
izgubilo kakšnega odjemalca zaradi uporabe drugih izdelkov, vendar je njihov delež 
zanemarljiv. Z uvedbo novih prodajnih programov (npr. pocinkana pločevina) pa so prodrli na 
nova področja in s tem pridobili nove odjemalce. V kolikor se znotraj metalurške panoge 
pojavijo substituti obstoječim izdelkom, podjetje te izdelke z drugačno kemično sestavo tudi 
uvede v svoj prodajni asortiman.  
  
2.4.4. Konkurenca  
Podjetje deluje v dejavnosti, kjer je veliko ponudnikov, ki imajo majhne tržne deleže in nekaj 
velikih konkurentov (velika možnost vstopa in izstopa). Zaradi konkurence in 
nediferenciranosti izdelkov, ki jih prodajajo, poskušajo v podjetju odjemalca obdržati z 
dobrimi osebnimi odnosi in z nagrajevanjem zvestobe, saj dobrim odjemalcem priznajo 
določen odstotek popusta (kartica zvestobe).  
 
Swot konkurence Kovintrade-a d.d. 
Največji ponudnik na slovenskem trgu metalurgije Merkur d.d. ima  konkurenčne prednosti 
v največjem izboru izdelkov prodajnega asortimana, zaradi svoje velikosti oziroma sredstev, 
ki jih ima na voljo lahko naroči večje količine izdelkov in s tem doseže tudi nižje cene, kar 
mu v izhodišču omogoča dobro cenovno konkurenčnost. Merkur ima zaradi svoje velikosti 
tudi stalne dobavne poti, saj tovornjaki dvakrat na teden vozijo po določenih poteh. Med 
slabosti Merkurja lahko štejemo njegovo nefleksibilnost, saj sama velikost podjetja določa 
organizacijsko strukturo, ki začrta meje med posameznimi oddelki, ki ne delujejo povezano. 
Slabost predstavlja tudi globina prodajnega asortimana na posameznih prodajnih programih, 
ki je plitva. Priložnosti se Merkurju z vstopom Slovenije v EU kažejo na področju vstopanj 
na zahodne trge, saj se je do sedaj širil le na trge nekdanje SFRJ. Merkur je zaradi svoje 
velikosti v Sloveniji tudi edino podjetje, ki je kapitalsko sposobno večjih investicij v tujini na 
področju trgovine z metalurgijo. Kot veliko podjetje lahko tudi najlažje sprejme novosti na 
področju metalurgije in jih uvede v svoj prodajni program. Nevarnost za Merkur predstavlja 
prevzem s strani večjega evropskega konkurenta, saj se moramo zavedati, da bodo vsa 
podjetja, ki so v redni borzni kotaciji Ljubljanske borze (tudi Merkur) postala zanimiva za 
tuja podjetja. 
   
Podjetje Alpos iz Šentjurja, ki je Kovintrade-ov lokalni konkurent (okolica Celja), je 
proizvodno-trgovsko podjetje in ima zaradi tega to prednost, da podjetje lahko dobavi 
izdelke brez posrednikov, kar jim omogoča veliko cenovno konkurenčnost, ker stroški lastne 
proizvodnje niso večji od evropskih dobaviteljev (od katerih jemlje Kovintrade). Več kot 30 
letna tradicija lastne proizvodnje pomeni tudi dobavo kakovostnih izdelkov (majhne tolerance 
odstopanja pri dimenzijah), kar potrjuje certifikat ISO 9001, ki so ga pridobili leta 2003. 
Zaradi lastne proizvodnje lahko podjetje odjemalcem dobavi tudi izdelke nestandardnih 
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 dolžin (cevi dolžine od 4 do 8 metrov). Proizvodna enota jim nudi tudi storitev razreza, 
vrtanja in krivljenja jeklenih šivnih cevi različnih oblik. Slabost Alposa predstavlja preozek 
prodajni program, ki odjemalcu, ki potrebuje več različnih izdelkov črne metalurgije, ne more 
zadovoljiti potreb po izdelkih. To je posledica dejstva proizvodno-trgovske usmerjenosti 
podjetja, ki prodaja le lastne izdelke. Priložnost se Alposu kaže na področju točnih razrezov 
izdelkov, saj  bodo njihovi odjemalci (podjetja v Sloveniji) z vstopom Slovenije v EU morali 
konkurirati na evropskem trgu s končnimi izdelki, ki imajo visoko dodano vrednostjo in ne 
več s polizdelki, ki konkurirajo na nizkih stroških. Prav točni razrezi bodo podjetjem 
omogočali izdelavo kvalitetnih končnih izdelkov. Nevarnost predstavlja ozka usmerjenost 
podjetja pri prodaji črne metalurgije, saj se morajo njihovi odjemalci, če hočejo dolgoročno 
preživeti, širiti tudi na druga področja. Alpos jim tu ne bo mogel dostavljati drugih materialov 
črne metalurgije, ki jih bodo potrebovali in grozi mu nevarnost izgube odjemalcev, saj ti 
lahko odidejo k ponudniku, ki jim bo nudil celoten program črne metalurgije. 
  
Tako kot Alpos je tudi Impol d.d. proizvodno-trgovsko podjetje in ima podobne prednosti 
kot Alpos (cenovna konkurenčnost-brez posrednikov, kakovost & tradicija). Impol ponuja 
zelo kakovostne izdelke in storitve, kar doseže z vključevanjem različnih zahtev standardov 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 in z nadzorom po načelu TQM. Podjetje lahko 
odjemalcem nudi dostavo palic, cevi in profilov iz več kot 40-tih aluminijastih zlitin, kar jim 
omogoča lastna livarna. Podjetje nudi svojim odjemalcem v dveh direktnih in eni indirektni 
stiskalnici vlečenje in ravnanje izdelkov po želji. Z ostalimi napravami pa odjemalcem lahko 
izdelke tudi stružijo, segrevajo, razrežejo in ta razrez tudi polirajo. Slabosti Impola so 
premajhna širina prodajnega programa, saj so večinoma specializirani za področje aluminija 
in izdelkov, ki vsebujejo aluminijeve zlitine. Na posameznih področjih asortiman ni tako 
globok, kot pri konkurenci (nimajo toliko različnih oblik profilov kot  Alpos). Priložnost se 
podjetju Impol kaže v predelavi aluminija, za katerega že imajo neke zmogljivosti. Aluminij 
je namreč material, ki ga je mogoče ponovno uporabiti in pri tem ne izgubi svojih lastnosti. 
Predelava starega aluminija je tudi stroškovno učinkovita, saj se pri predelavi privarčuje kar 
95 % energije, ki je potrebna za proizvodnjo novega aluminija. Nevarnost podjetju 
predstavlja zamenjava aluminija z drugimi kovinami (spremembe v okolju, tehnološki 
napredek) ali mešanimi zlitinami le-teh, kar bi lahko podjetju predstavljalo veliko težavo, saj 
so stroji  specializirani in neprimerni za proizvodnjo drugih kovin.  
 
Swot Kovintrade-a d.d. 
Prednosti Kovintrade-a d.d. so skladišča materiala, ki relativno dobro pokrivajo slovenski trg 
črne metalurgije. Prav zaradi številnih skladišč ima podjetje tudi dovolj širok in globok 
prodajni asortiman. Zaradi skladiščnih zmogljivosti je velik del prodajnega asortimana stalno 
na zalogi, kar pomeni hitro odpremo blaga, glede na večino konkurentov. Podjetje svojim 
odjemalcem nudi tudi izdelke največje kakovosti, kar številni konkurenti ne.  Med ubranljive 
prednosti lahko štejemo znanje prodajnega osebja, ki ima univerzitetno izobrazbo ekonomske 
ali metalurške smeri in tesne poslovne odnose s partnerji v tujini, ki jim omogočajo dobavo 
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 posebnih vrst izdelkov. Podjetje ima kot trgovec z železom možnost hitre zamenjave 
neperspektivnih izdelkov z novimi v svojem prodajnem programu (fleksibilnost). Prednost 
Kovintrade-a je tudi razvejano mednarodno poslovanje, saj mu številna predstavništva v tujini 
omogočajo racionalno nabavo izdelkov. Slabosti podjetja so nekatere storitve, ki jih sicer 
nudijo, vendar jih konkurenca na teh področjih prekaša. Kovintrade nudi vroče in hladne 
razreze izdelkov, vendar ti niso tako natančni kot pri konkurenci. Prevozi izdelkov so 
večinoma dobro organizirani, vendar pa se lahko zgodi, da določen odjemalec izdelka ne dobi 
nekaj dni, ker komercialist ne more najti tovornjaka zbiralnika, ki bi peljal na njegovo 
območje (Merkur ima stalne prevozne poti). Priložnosti Kovintrade vidi v povezavah s tujimi 
strateškimi partnerji, s katerimi želi doseči večjo pogajalsko moč pri nakupih izdelkov in 
hitrejšo dobavo le teh. Z vstopom Slovenije v EU bo podjetje iskalo svoje poslovne 
priložnosti tudi v sosednjih državah. Predstavništva v tujini lahko pripomorejo pri 
vzpostavljanju pravno formalnih povezav med Kovintrade-om in železarjem, ki bi se odrazile 
v večji odzivnosti Kovintrade-a pri naročilih odjemalcev za posebne izdelke. Nevarnost za 
Kovintrade predstavlja sovražen prevzem s strani Merkurja d.d., saj mu Kovintrade doma 
konkurira na področju črne metalurgije, Kovintrade-ova zunanja poslovna mreža (zastopstva, 
leasingi opreme) pa je prav tako zelo zanimiva za kranjsko družbo. Swot konkurence in 
Kovintrade-a d.d. sem predstavil z namenom pridobitve informacij o trenutnem stanju in 
odgovorov, kje naj Kovintrade razvija konkurenčne prednosti.  
 
2.5. Opis nabave in uvoza izdelkov pri podjetju Kovintrade d.d. 
 
2.5.1. Nabava izdelkov v podjetju Kovintrade d.d. 
Uspešna nabava predstavlja že pol poti do uspeha, pri tem pa mora podjetje opraviti raziskavo 
nabavnega trga, načrtovati nabavo, sprejemati nabavne odločitve, izvršiti nabavo, jo 
evidentirati, analizirati in nadzirati (Potočnik, 2001, str. 186). Pri nabavi izdelkov mora 
Kovintrade spremljati tehnološke izboljšave in nove izdelke, ki se pojavijo na trgu (Ipe profili 
imajo ob enaki teži večjo nosilnost kot stari I profili). Spremembe v povpraševanju in stanje 
dobaviteljev (stečaji, prevzemi) sta dodatni spremenljivki, ki jih v podjetju morajo spremljati. 
Načrtovanje nabave zajema načrtovanje stalnega in spremenljivega asortimana, določiti je 
potrebno širino (Kovintrade ima ozek asortiman glede na nekatere konkurente) in globino 
asortimana. Pri cenovno kakovostni dimenziji ima podjetje šivne (šiv je var) in brezšivne 
cevi, ki imajo enako uporabo, so pa brezšivne dražji in bolj kakovosten izdelek zaradi 
zahtevnejšega postopka izdelave. Sprejemanje nabavnih odločitev vsebuje ocenjevanje 
lastnosti dobaviteljev, s katerimi je vredno poslovno sodelovati. Kovintrade poizveduje o 
zanesljivosti, asortimanu dobavitelja, plačilnih pogojih, kakovosti izdelkov, rokih dobav ter 
seveda o cenah izdelkov in popustih, ki jih dobavitelj upošteva pri izdaji računa. Izdelki, ki 
predstavljajo ozko grlo, so tisti, ki bi jih podjetje odjemalcu, lahko poceni ponudilo, a zaradi 
specifične dimenzije ali kemijske sestave teh nimajo na zalogi. Zaradi majhnega 
povpraševanja jih tudi dobavitelji serijsko ne izdelujejo, potrebno je prednaročilo, kar pa 
predstavlja predolg dobavni rok, ki za potencialnega odjemalca ni sprejemljiv. Neustrezen 
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 pretok informacij predstavlja izgubljeno prodajo, zato sem pri sestavljanju vprašalnika 
upošteval tudi ugotovitve teorije trženja na podlagi odnosov, ki zahteva učinkovito 
komuniciranje (uvedba internetnega poslovanja). Izvršitev, evidentiranje, analiziranje in 
nadzor nabave zajema preverbo dejanske kakovosti dobavljenih izdelkov, pravočasnost 
dobave (vprašanje povprečnih zalog), konkurenčnost nabavnih cen in točnost nabavne 
dokumentacije. Ti parametri dajejo dobro osnovo, po kateri lahko ocenjujejo dobavitelje (npr. 
vsota 100-tih točk). Ustrezni poslovni odnosi z dobaviteljem Kovintrade-u omogočijo 
izboljšanje storitev (hitrejše dobave izdelkov), kar se odrazi v večjem zadovoljstvu njegovih 
odjemalcev.    
 
Primer ocenjevanja dobaviteljev in primer optimalne količine naročila sta podana  v prilogi 
  
2.5.2. Uvoz materialov črne metalurgije podjetja Kovintrade d.d. 
Podjetje Kovintrade d.d. večino izdelkov uvozi iz tujine, saj Slovenske železarne ne 
proizvajajo tipov jekla, ki ga ima podjetje v svojem prodajnem programu. Kovintrade ima  
možnost uvoza izdelkov od dobavitelja, pri katerem je njegov konkurent naročil velike 
količine izdelkov (npr. Merkur ne more pridobit zastopstva). Prav tako Kovintrade ni omejen 
pri nakupih, saj največji evropski dobavitelji proizvajajo dovolj širok in globok asortiman 
izdelkov, ki jih podjetje prodaja. To dejstvo jim omogoča primerjavo cen izdelkov različnih 
dobaviteljev, tako da podjetje lahko izbere najcenejšega ponudnika in izdelke tudi uvozi. 
Največji dobavitelji železa s katerimi sodeluje Kovintrade d.d. so Voest Alpina iz Avstrije, 
US steel Košice iz Slovaške, Dunaferr iz Madžarske in Ilva iz Italije. Za ugodno nabavo so 
zadolžena predstavništva, v katerih so poleg Slovencev zaposleni tudi lokalni predstavniki, ki 
z znanjem jezika in poznavanjem kulture (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003 str.251) uspejo 
doseči nižje cene izdelkov. Predstavništva so kot neke vrste nakupni zastopnik (Hrastelj, 
1990, str. 48), ki zagotavljajo dobave izdelkov črne metalurgije (vendar ne izključnih). Pri 
tem pa seveda dobijo plačilo, ki se giblje od 1 do 2,5 % vrednosti blaga. Glede na dane 
odstotke morajo predstavništva doseči večje znižanje, saj drugače njihove storitve ne bi bile 
ekonomsko upravičene, oziroma bi predstavljale le nepotrebnega posrednika, ki povečuje 
stroške. Predstavništva v tujini (v Belorusiji, LR Kitajski, Nemčiji, Ukrajini in na 
Madžarskem) lahko še izboljšajo odnose Kovintrade-a d.d. z dobavitelji, kar lahko podjetju 
omogoči doseganje novih konkurenčnih prednosti. Omejitev pri uvozu za izdelke iz držav EU 
in CEFTA ni, kvote pa obstajajo za izdelke iz Kazahstana, problem pa v podjetju vidijo po 
1.5.2004 za uvoz iz Makedonije, saj bo Slovenija prisiljena sprejeti kvote EU za uvoz 
izdelkov. Z vstopom Slovenije v EU (1.5.2004) pa tudi prenehajo veljati ugodni trgovinski 
sporazumi z republikami nekdanje SFRJ. Carine za uvoz izdelkov iz Bosne in Makedonije ni, 
Kovintrade pa mora od 1.5. zaprositi za odobritev kvote. Carinski postopki niso zapleteni, 
tako da ne predstavljajo omejitev pri trgovanju, tudi diskriminatornih carinskih postopkov za 
zaščito domačih jeklarjev ni, oziroma za podjetje ne obstajajo saj uvažajo izdelke, ki se v 
Sloveniji ne izdelujejo. Predpisi o označevanju izvora blaga sicer obstajajo (uvoznik je dolžan 
odjemalcu na njegovo zahtevo izdati izjavo o poreklu), vendar podjetje s tem nima težav, saj 
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 so izdelki neobdelani in izdelani v državi, kjer je dobavitelj. Uvožene izdelke prevzame 
logistični oddelek, ki opravlja številne aktivnosti. Logistika predstavlja povezovalno vlogo, ki 
zajema obvladovanje materialnega ter informacijskega toka, prizadeva si za zniževanje 
stroškov oziroma za povečevanje učinkovitosti poslovanja in načrtuje oskrbovalno verigo 
(Coughlan, 2001, str.503). V Kovintrade-u zajema dejavnosti, kot so: upravljanje z zalogami, 
distribucija, razrez izdelkov, pakiranje, organizacija transporta, prevozne storitve, 
razbremenilno logistiko, svetovanje in inženiring. Podjetje Kovintrade d.d. izdelke, ki jih 
uvozi iz tujine skladišči v dveh lastnih logističnih centrih, ki se nahajata v Črnučah in v 
Štorah, ter v nekaj skladiščih po Sloveniji, ki jih imajo v najemu. Logistični oddelek mora v 
podjetju tudi preveriti ustreznost lociranja skladiščnih centrov, saj je te potrebno razporediti 
tako, da so stroški prevozov čim manjši. Posamezne lokacije izberejo na podlagi ne 
stroškovnih in stroškovnih dejavnikov (Rusjan, 1999, str. 90).  
 
3. TRŽENJSKI SPLET ZA STORITVE KOVINTRADE-a D.D. 
  
V poslovnem okolju težko najdemo podjetje, ki je samo proizvodno oziroma samo storitveno. 
Kovintrade d.d. sodi v storitveno področje, saj je njegova glavna dejavnost preprodaja 
materialov črne metalurgije. Posamezne operacije (npr. razrez železa na želeno dolžino) ga 
uvrščajo med proizvodna podjetja, vendar je cenovna vrednost teh operacij tako nizka, da 
Kovintrade d.d. zlahka uvrstimo med storitvene organizacije. Osnovnim instrumentom 
trženjskega spleta (izdelek, cena, tržno komuniciranje, tržne poti) moramo zato dodati še 
ljudi, fizično okolje ter postopke oziroma storitveni proces (Doole, Lowe, 1999, str. 369). 
Kovintrade d.d. svoje cilje poslovanja lahko doseže z vplivanjem na dane inštrumente. 
Neposredno lahko Kovintrade vpliva le na svoje storitve (izdelke), medtem ko so ostali 
inštrumenti trženjskega spleta izpostavljeni vplivu dobaviteljev, odjemalcev in konkurentov.  
 
3.1. Izdelek in storitev 
 
Izdelek trgovca na debelo predstavlja njegov prodajni asortiman (Primožič, 2000, str. 17). 
Kovintrade d.d. deluje na medorganizacijskih trgih, kjer se pogosteje kot končni proizvodi 
tržijo surovine, materiali, komponente in oprema. V dano opredelitev sodi tudi Kovintrade, 
izdelke ki jih trži sem predstavil v prejšnjem poglavju. Medorganizacijski odjemalci naročajo 
izdelke zaradi koristi, ki jim jih le ti nudijo (povečanje prodaje, dobička) in ne zaradi končne 
uporabe (zadovoljstva). Dejavnosti podjetja so zato prodaja izdelkov črne metalurgije na 
debelo in ponudba storitev. Kovintrade-ove ˝izdelke˝ predstavljajo tudi storitve posredovanja 
materialov črne metalurgije, storitve svetovanj in dodelav materialov, ter storitve embaliranja, 
skladiščenja in prevozov materiala do odjemalcev. Danes je meja med izdelki in storitvami 
zelo tanka, tudi v primeru Kovintrade-a d.d. lahko govorimo o hibridih (dodelava izdelka). 
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 3.2. Prodajne cene 
 
Oblikovanje prodajnih cen je zelo pomembno področje dela tržnikov, saj ima ta sestavina 
(bolj kot katera koli druga) neposreden vpliv na prodajo, prihodke in seveda na dobiček 
podjetja. Pri določanju cen mora komercialist Kovintrade-a upoštevati lastne nabavne cene ter 
stroške, cenovno elastičnost povpraševanja, delež materialnih stroškov v celotnih stroških 
odjemalca in cene konkurence. Ekonomska teorija za medorganizacijsko trženje navaja 
izvedeno povpraševanje in kratkoročno cenovno neelastičnost. Med prakso v Kovintrade-u 
sem ugotovil, da v tej dejavnosti ni kratkoročne neelastičnosti cen, saj je cenovni pritisk velik. 
Izdelki imajo namreč nizko dodano vrednost, odjemalci pa velik delež materialnih stroškov v 
celotnih stroških, zato se upirajo vsakršnemu povišanju cen. Popuste komercialist kupcu 
obračuna na podlagi velikosti naročila, pogostosti nakupov in plačilne discipline. 
 
3.3. Prodajne poti Kovintrade-a d.d. 
 
Kovintrade nudi svojim odjemalcem prevoz materiala iz različnih skladišč po Sloveniji, 
odjemalci pa lahko po naročeni material pridejo tudi z lastnim prevozom. Za velike odjemalce 
je možna tudi neposredna dostava blaga z vlakom, kjer železnica vagon materiala pripelje do 
tovarne. Komercialisti sprejemajo naročila preko telefona ali telefaksa, v podjetju pa 
razmišljajo tudi o uvedbi elektronskega poslovanja. Zanimanje odjemalcev za spletno 
poslovalnico sem preveril v vprašalniku, a hkrati opozarjam, da se prodajne poti ne smejo 
podvajati. 
 
3.4. Tržno komuniciranje pri storitvah Kovintrade-a d.d. 
 
Tržno komuniciranje podjetja Kovintrade d.d. je usmerjeno v informiranje, prepričevanje, 
spominjanje in vzdrževanju odnosov z odjemalci (Potočnik, 2000, str. 125). Komercialisti v 
podjetju informirajo odjemalce o novih storitvah, ki jih podjetje nudi. Posredovanje novih 
materialov in razrezi materiala so nekatere nove storitve, ki jih je potrebno odjemalcem 
predstaviti in jih o njihovem pomenu tudi poučiti. Prepričevanje je del tržnega komuniciranja 
podjetja Kovintrade d.d., ki se ga poslužujejo v fazi zrelosti storitve in v primerih povečane 
konkurence na trgu. Spominjanje služi pri storitvah, ki imajo manjšo frekvenco uporabe in je 
namenjeno odjemalcem, s katerimi poslujejo le nekajkrat na leto. Spomniti ne pomeni 
opomniti, saj odjemalci nimajo nikakršnih obvez še naprej poslovati s podjetjem (opomin pri 
registraciji vozila), komercialisti se želijo le pozanimati o potrebah odjemalca po materialu in 
ga spodbuditi k nakupni odločitvi. Vzdrževanje odnosov komercialista s svojo bazo 
odjemalcev je seveda prav tako ključnega pomena, saj predstavljajo zvesti odjemalci številne 
prednosti za podjetje. Oglaševanje na televiziji in v ostalih medijih je v primeru trgovine na 
debelo nesmiselno (Zdešar, 1993, str. 51). Tržno komuniciranje podjetja je usmerjeno tudi v 
izobraževanje, saj so dejavnosti podjetja različne storitve. Izobraževanje zajema tako 
zaposlene, kot tudi odjemalce. Izobraževanje zaposlenih je potrebno, saj je področje delovanja 
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 podjetja specifično in zaposleni morajo poleg prodajnih prijemov poznati tudi metalurško 
področje. Samo izobraženi zaposleni lahko učinkovito opravljajo svoje delo in zvišujejo 
produktivnost in kakovost storitev podjetja Kovintrade. Izobraževanje je usmerjeno tudi na 
odjemalce, saj usposobljeni  porabnik deluje kot  »zaposlenec za polovični čas«, oziroma se 
aktivno vključi v proces storitve. Odjemalcem podjetje pošlje predstavitev svojega 
poslovanja, oznake posameznih materialov in opis podpornih storitev, ki jih nudijo. Tako 
izobraženi odjemalci se bolje znajdejo v vlogi soustvarjalca storitve, podjetje pa bo v 
prihodnje vpletenost odjemalcev še povečalo, pripravlja se namreč internetna stran podjetja, 
ki bo omogočala tudi naročanje po sistemu on line. Izobraženi porabnik se lažje odloči, lažje 
sprejme spremembe v storitvenem procesu in razvije znanja, ki so potrebna za koriščenje 
storitev. Kovintrade d.d. z izobraževanjem in komuniciranjem želi ustvariti pozitivno mnenje 
odjemalcev o svojem poslovanju, se repozicionirati glede na storitve konkurentov, spodbujati 
zvestobo svojih odjemalcev, prepričati potencialne odjemalce k prvim nakupom in zmanjšati 
negotovost ter tveganje odjemalcev z nasveti in informacijami. Tržno komuniciranje je zelo 
pomembno tudi zaradi dejstva, da povzroča četrto vrzel, ki je vzrok za nezadovoljstvo 
odjemalcev. Komercialisti podjetja ne dajejo lažnih obljub (uvoz materiala v nekaj dneh – kar 
ni mogoče), nezadovoljstvo odjemalca pa je lahko posledica neustreznega vodoravnega 
komuniciranja. Obljuba, ki je bila dana odjemalcem, ni izpolnjena zaradi slabega dela 
zaposlenih za odrom (skladiščnik pripravi in odpremi napačno blago). 
 
3.5. Zaposleni Kovintrade-a d.d. 
 
V storitvenem podjetju so zaposleni zelo pomemben del trženjskega spleta, saj odjemalci 
razumejo zaposlene kot del storitvenega procesa. Kakovost storitve je odvisna od 
učinkovitosti dela vseh zaposlenih, ki morajo biti zmožni in pripravljeni zagotoviti želeno 
kakovost storitve (Rebec, 1999, str. 24). V Kovintrade-u se zavedajo, da so v primeru 
izenačenih ponudb, prav zaposleni tisti, ki lahko odločijo v prid nakupa pri njih. V raziskavi 
bom ugotovil kvaliteto dela komercialistov, skladiščnikov in avtoprevoznikov, saj kvaliteta 
njihovega dela oblikuje mnenje odjemalcev o Kovintrade-u kot dobremu poslovnemu 
partnerju. Komercialisti so z odjemalci v stalnih stikih, z njimi želijo oblikovati tesne vezi, 
zaupanje pa poskušajo pridobiti z etičnim poslovanjem in strokovnim svetovanjem.  
 
3.6. Fizično okolje podjetja Kovintrade d.d. 
 
Fizično okolje pri trženju med podjetji nima tako pomembne vloge, kot pri prodaji končnim 
kupcem. Materiali, ki jih Kovintrade prodaja, so zaradi zaščite pred korozijo premazani z 
mastjo in oljem, zato izgled skladišč ni najlepši. Okolica skladišč je ustrezno urejena, saj so 
parkirišča za odjemalce začrtana, nakladalni terminali označeni, table pa tudi opozarjajo na 
vozila notranjega transporta. 
 
 



 

14 
 

 3.7. Postopki oziroma storitveni proces Kovintrade-a d.d.  
 
Pri trženju storitev, kjer nimamo nekega opredmetenega izdelka, tržijo podjetja kot storitve 
neke postopke, dejanja in aktivnosti, ki za odjemalca predstavljajo določeno vrednost. 
Kovintrade opravlja za odjemalce določene pred in po-prodajne aktivnosti, kot so:  

• Označevanje in embaliranje blaga 
• Predstavitve izdelkov 
• Posredovanje katalogov in izobraževanje kupcev 
• Prevozi materialov 

 
4. MEDORGANIZACIJSKI ODJEMALCI KOVINTRADE-a D.D. 
 
Medorganizacijski trg, na katerem posluje Kovintrade d.d., predstavljajo vse organizacije in 
podjetja, ki kupujejo materiale črne metalurgije z namenom nadaljne prodaje ali predelave 
danih materialov (Kotler, Armstrong, B.l., str. 169). Medorganizacijski odjemalci v nasprotju 
s končnimi kupci, v predmetih menjave iščejo koristi in ne zadovoljstva. Glede na pravno 
ureditev in njihove poslovne namene, medorganizacijske odjemalce Kovintrade-a razdelimo 
na naslednje segmente: 
 
4.1. Država in javna podjetja 
 
Poslovanje z javnimi podjetji se nekoliko razlikuje od poslovanja večine podjetij, saj cilj 
javnih podjetij ni doseganje dobička. Javna podjetja so v primerjavi z ostalimi odjemalci 
Kovintrade-a manj cenovno občutljiva, kar Kovintrade-u omogoča doseganje večjih marž pri 
prodanih materialih. Javna podjetja pričakujejo predvsem pravočasne dostave kvalitetnega 
materiala, ključ za uspeh pri poslovanju z javnimi podjetji pa so pristni stiki z njihovimi 
nabavnimi raferenti. Javna podjetja so tudi najbolj zvesti odjemalci, saj so manj dovzetni za 
konkurenčne ponudbe. Pri večjih naročilih države, kjer je potreben javni razpis v Uradnem 
listu republike Slovenije za izbiro izvajalca, Kovintrade zaprosi za razpisno dokumentacijo. V 
podjetju pripravijo ponudbo ter v primeru pridobitve naročila z državo sklenejo pogodbo. 
 
4.2. Družinska podjetja - obrtniki  
 
Manjša družinska podjetja predstavljajo največji del odjemalcev Kovintrade-a, ki naroča 
manjše količine materiala (vrednost do 250.000 sit). Večina teh odjemalcev je zaradi nizke 
dodane vrednosti (stroški materiala jim v celotnih stroških predstavljajo tudi 70 odstotni 
delež) cenovno zelo občutljivih, zato je njihovo povpraševanje velikokrat zgolj navidezno, saj 
želijo pridobiti čim več konkurenčnih ponudb. Obrtniki predstavljajo tudi segment 
odjemalcev Kovintrade-a, ki so največji neplačniki. Kovintrade d.d. takšnim odjemalcem 
začasno ustavi dobave materiala, dokler le-ti ne poravnajo svojih obveznosti. Pri prodajnem 
asortimanu niso prezahtevni, saj večinoma jemljejo standardne materiale. 
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 4.3. Industrijska podjetja  
 
Industrijska podjetja naročajo največje količine materialov in so zato deležna tudi največjih 
popustov in najdaljših odlogov plačil. Po pravni ureditvi so družbe z omejeno odgovornostjo 
in delniške družbe. Pričakujejo dobave točno določenih dimenzij in tipov železa, saj jim 
njihov proizvodni proces ne dopušča uporabe podobnih materialov. Predstavljajo segment 
odjemalcev Kovintrade-a, kjer je nujna vzpostavitev trženja na podlagi odnosov. Industrijska 
podjetja zahtevajo kakovostne storitve pri vseh vidikih poslovanja, njihovo povpraševanje pa 
je sezonsko pogojeno. 
 
4.4. Trgovska podjetja 
  
Trgovska podjetja kupujejo materiale črne metalurgije z namenom nadaljne preprodaje in 
prav zato pričakujejo širok ter globok prodajni asortiman  Kovintrade-a. Večinoma  so trgovci 
manjši odjemalci, ki oskrbujejo lokalne medorganizacijske odjemalce in končne potrošnike.  
 
Slika 1: Grafični prikaz vrednosti naročil odjemalcev Kovintrade-a d.d. 
 

vrednost naročila mat v sit

32,9%

40,0%
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Vir: Raziskava zadovoljstva odjemalcev Kovintrade-a d.d., 2004 
 
5. TRŽENJE NA PODLAGI ODNOSOV KOVINTRADE-a d.d. 
 
5.1. Trženje na podlagi odnosov z odjemalci 
 
V Kovintrade-u d.d. se morajo zavedati pomena trženja, ki temelji na odnosih, saj upravljalski 
pristop 7P danes ne prinaša več želenih rezultatov (Primc, 1997, str. 30). V panogi kjer deluje 
podjetje, pa so ti še posebej pomembni, saj zgolj izdelki in storitve ne morejo ohranjati 
zvestobe odjemalcev. Komercialisti Kovintrade-a želijo dolgoročne poslovne odnose s 
svojimi odjemalci, upoštevajo njihove želje ter potrebe, pretok informacij je vedno dvosmeren 
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 in svoje odjemalce vključujejo v procese soustvarjanja storitev (lastni prevozi). Uspešnost 
trženjskih odnosov ter posledično tudi uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od 
zadovoljevanja potreb druge strani preko interakcij (obvezno dvosmerno komuniciranje). 
Komercialisti dobro vedo, da odnosa ne morejo graditi le na materialih črne metalurgije in 
storitvah prodaje, ampak je potrebno še dobro ozračje v poslovnih odnosih z odjemalci, 
upoštevati morajo značilnosti preteklih menjav (ne smejo nuditi manj) in za odjemalca je 
potrebno prilagoditi vse elemente menjave. Uspeh trženja na podlagi odnosov je mogoč le pri 
obravnavi odjemalcev kot aktivnih udeležencev menjalnih procesov (Virant, Makovec 
Brenčič, Žabkar, 2003, str. 16). Kovintrade d.d. si kot vsako drugo podjetje želi pridobiti čim 
več zvestih odjemalcev, saj prav ti prinesejo podjetju največje dobičke. Za uspeh trženja na 
podlagi odnosov so v Kovintrade-u d.d. organizirali delo tako, da posamezen komercialist 
kupuje in prodaja neko blagovno skupino, kar podjetju omogoča veliko prožnost. 
Komercialist lahko ob prejemu povratne informacije izkoristi prednosti, ki jih ima podjetje 
(hitri odziv, ker komercialist obvladuje tako nabavo kot prodajo) in izrabi priložnost, ki se je 
ponudila na trgu. Podjetje deluje tudi po načelih elastičnosti in občutljivosti, ki sta poleg 
prožnosti dejavnika, ki določata trženje temelječe na odnosih. Komercialisti svoje odjemalce 
čez čas tudi pokličejo in povprašajo, kako so zadovoljni z materiali ter storitvami in se v 
primeru napak tudi naučijo nekaj novega (elastičnost). Povratne informacije podjetje dobiva 
preko osebnih soočenj z odjemalci, telefonskih klicev, elektronske pošte in telefaksa, kar 
predstavlja različne kanale, preko katerih Kovintrade d.d. dobiva informacije s trga na 
katerem deluje (občutljivost).  
 
Kovintrade d.d. si prizadeva za kakovostno trženje na podlagi odnosov preko socialnih vezi s 
poslovnimi partnerji (obisk), z delitvijo informacij, z zaupanjem, s sodelovanjem z odjemalci, 
z razumevanjem njihovih potreb in preko truda, ki ga vložijo v poslovne transakcije.Trženje, 
ki  temelji na odnosih, so vse dejavnosti s katerimi podjetje pridobiva, ohranja in razvija 
odnose z odjemalci (Berry, 1995, str.236). Kovintrade mora torej biti pozoren na pridobivanje 
novih odjemalcev, kot tudi na ohranjanje že obstoječih. Glede na vrsto vezi, s katerimi 
poskušamo oblikovati lojalnost odjemalcev, Berry navaja 3 ravni oziroma oblike trženja 
temelječega na odnosih med podjetji in odjemalci (Berry, 1995, str.240). Višja raven 
predstavlja večjo možnost oblikovanja trajnih konkurenčnih prednosti. 
 

1. Raven: Cenovna politika za lojalne odjemalce 

Prva raven v primeru Kovintrade-a ni učinkovita, saj vlada na trgu huda cenovna konkurenca, 
cenovna politika pa tudi ne predstavlja ubranljive prednosti, saj jo konkurenca hitro posname. 

2. Raven: Socialne vezi z odjemalci 

Dana strategija je primerna za Kovintrade, saj komercialisti pogosto komunicirajo z 
odjemalci, s posameznim odjemalcem sodeluje le en komercialist, ki prilagodi storitev 
podjetja zahtevam posameznega odjemalca. 
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 3. Raven: Strukturne rešitve za odjemalca 

Tretja raven je pri večini prodajnega programa Kovintrade-a neprimerna, saj je dodana 
vrednost pri izdelkih, ki jih posredujejo, nizka. Ta strategija je uporabna le pri dobavi 
posebnih tipov jekel (ki jih drugi dobavitelji nimajo), ker bi odjemalca, ki bi želel prekiniti 
poslovno sodelovanje s Kovintrade-om, prizadeli visoki stroški za prilagoditev njegove 
proizvodnje drugemu tipu jekla. 
 
Drugi avtorji ločijo še oblike trženja, temelječega na odnosih, glede na obliko menjave, glede 
na način sodelovanja med partnerji, glede na povezanost z drugimi strateškimi funkcijami 
podjetja in glede na različne razvojne stopnje na katerih se odnos dveh partnerjev nahaja 
(Matajič, 2001, str. 15). Obliko sodelovanja med Kovnitrade-om in odjemalcem železa 
določata kompleksnost predmeta menjave in konkurenčne razmere, ki vladajo na trgu črne 
metalurgije. Kovintrade s svojimi odjemalci ne more razviti tako tesnih odnosov, kot jih 
imajo druga medorganizacijska podjetja (proizvajalec avtomobilov in dobavitelji komponent), 
saj so predmeti menjave v črni metalurgiji izdelki z nizko dodano vrednostjo. Stanje 
konkurence na trgu pa od odjemalcev izdelkov črne metalurgije zahteva tesne odnose s 
ponudniki železa ( s Kovintrade-om), saj na slovenskem trgu črne metalurgije obstaja le nekaj 
ponudnikov, ki imajo podoben prodajni asortiman kot Kovintrade d.d.. Na razvoj odnosov 
med ponudnikom in odjemalcem na medorganizacijskem trgu vplivajo izkušnje, negotovost, 
razdalja med partnerjema (geografska, tehnološka...), zavezanost k izgradnji odnosov in 
prilagoditve obeh partnerjev. Kovintrade d.d., zaradi lastnosti panoge v kateri deluje 
(surovine), gradi odnose s svojimi odjemalci na podlagi osebnih stikov komercialistov s 
predstavniki odjemalcev. Povezave preko skupnih aktivnosti in združevanja virov tu niso 
možne, saj so večinoma predmeti menjave v tej panogi preveč osnovni (brez dodane 
vrednosti). Kovintrade mora pri razvoju trženja na podlagi odnosov upoštevati omejenost 
svojih virov, ki so mu pri tem na voljo. Koncept življenjske vrednosti odjemalcev je eden 
izmed modelov, preko katerih lahko podjetje te vire tudi razporedi. Pri danem konceptu, pa 
podjetje ne sme odjemalce ocenjevati zgolj po vrednosti naročil, ampak tudi po povratnih 
informacijah (kakovost novega tipa železa) in po številu novih odjemalcev, ki so zaradi 
dobrega mnenja že obstoječih odjemalcev začeli poslovati s Kovintrade-om (Starman, 1996, 
str. 80). Širjenje dobrega imena sem preveril tudi v prvem vprašanju ankete, kjer sem 
odjemalce spraševal, kje so izvedeli za Kovintrade. Trženje na podlagi odnosov odjemalcu 
omogoči številne koristi, ki jih razdelimo v tri skupine (Gwinner, Gremler, Bitner, 1998, str. 
101): 

• Koristi zaradi posebne obravnave odjemalca (storitev oblikovana po želji odjemalca, 
dodatne storitve, popusti s strani Kovintrade-a in prihranki časa pri izvedbi storitve) 

•  Psihološke koristi (večja varnost odjemalca v primeru reklamacij, zmanjšanje 
negotovosti zaradi zaupanja v kakovost dostavljene storitve) 

• Socialne koristi (prepoznavnost odjemalca pri Kovintrade-u, prijateljski odnosi z 
zaposlenimi). 
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 5.2. Trženje na podlagi odnosov z dobavitelji 
 
Seveda pa pri podjetju dajejo tudi pomen trženju, ki temelji na odnosih z dobavitelji 
materialov. V to so tudi »prisiljeni« zaradi tržne dinamike, ki je na področju dejavnosti črne 
metalurgije še posebej izrazita. To negotovost skušajo čim bolj zmanjšati preko sodelovanja z 
evropskimi dobavitelji, kar se doseže preko izmenjave informacij (trajanje proizvodnega 
programa, ki zagotavlja neko raven cen železa). Tako Kovintrade, kot tudi dobavitelji železa s 
katerimi podjetje sodeluje, imajo od tega načina trženja tudi koristi, saj Kovintrade od njih 
dobi kvalitetne izdelke, ki jih pozna (ni nakupnega tveganja) in popuste. Dobavitelji imajo na 
drugi strani odjemalca, ki ga poznajo (plačilna disciplina, stalno povpraševanje) in 
obveščevalca iz trga, ki jim sporoča, po katerih vrstah železa je največje povpraševanje 
(možnost večjih marž). Podjetje naj tudi razmisli o možnosti skupnih investicij s poslovnimi 
partnerji v tujini, saj se tako nadgradi vire sodelujočih podjetij, oziroma podjetji postaneta 
bolj združljivi. Skupno skladišče bi namreč še dodatno zmanjšalo potrebne čase za dobavo 
izdelkov iz tujine. Poslovni odnosi, ki so dolgoročni, temeljijo na obojestranskem zaupanju, ki 
izključuje zavajanje druge strani (dobavitelj ne proda slabe serije izdelkov Kovintrade-u). Od 
takega sodelovanja imata obe strani dolgoročne koristi. Kovintrade-u predlagam še razmislek 
o nadgradnji tesnih medsebojnih odnosov s poslovnimi partnerji preko pravnih povezav, ki bi 
natančno opredelile obveznosti vsake strani. Pravne povezave bi predstavljale trdne temelje za 
dolgoročne odnose, vendar le ob predpostavki, da ne zmanjšujejo fleksibilnosti enega ali obeh 
partnerjev. Z večjo stopnjo mrežne povezanosti lahko Kovintrade s pomočjo korporacijske 
konkurence izgradi dolgoročno ubranljive konkurenčne prednosti. Kovintrade mora pri 
odločitvi o skupnih vlaganjih preučiti ali so viri podjetja združljivi z viri dobavitelja in ali 
dana povezava koristi obema poslovnima partnerjema. Omenjeni predlog podajam na podlagi 
spoznanj skandinavske šole, ki je trženje na podlagi odnosov povezala s teorijo prednosti na 
podlagi virov, kjer se prepletajo dolgoročni odnosi, medsebojno vplivanje in konkurenčne 
prednosti (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str.346). Trženje na podlagi odnosov predstavlja 
v poslovanju Kovintrade-a zelo pomembno področje, saj podjetje poslovno sodeluje s tujimi 
dobavitelji in tu se poleg parametrov, ki določajo medorganizacijsko trženje na domačem 
trgu, sooča še z dodatnimi dejavniki, kot so: dinamika mednarodnih okolij, drugačna poslovna 
kultura, etika itd. Dodatne zahteve medorganizacijskega trženja na mednarodnih trgih so 
podjetje »prisilile« k odprtju predstavništev v državah, kjer kupujejo izdelke črne metalurgije. 
Predstavniki Kovintrade-a z znanjem jezika posamezne države in poznavanjem njihove 
kulture pripomorejo k večji stopnji zaupanja med Kovintrade-om in dobaviteljem, ter 
omogočijo ustrezen dvosmerni pretok informacij. Trženje na podlagi odnosov sestavljata 
področji medčloveških odnosov in področje virov podjetij.   
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 5.3. Medorganizacijsko trženje in trženje na podlagi odnosov v Kovintrade-u d.d.  
 
Medorganizacijsko trženje podjetja Kovintrade d.d. 
Kovintrade d.d. deluje na medorganizacijskih trgih, ki se od trgov končnih porabnikov 
razlikuje po dejstvu, da odjemalci na medorganizacijskih trgih koristijo izdelke in storitve za 
nadaljnjo obdelavo in prodajo in ne za lastno porabo. Bingham (1990, str.4) navaja, da 
medorganizacijsko trženje nastopi, ko sta izdelek ali storitev prodana za kakršnokoli drugačno 
uporabo, kot je osebna poraba. Odjemalci Kovintrade-a so proizvodna podjetja, obrtniki in 
državne institucije, ki z materiali črne metalurgije ustvarjajo nove proizvode, ki jih nato 
prodajo naprej. Pri nakupnih odločitvah za materiale Kovintrade-a jih vodi motiv koristi in ne 
zadovoljstva, saj tega iščejo končni uporabniki (Cateora, Graham, 2002, str. 376-377). 
Medorganizacijski odjemalci so bolj zahtevne stranke, kot kupci na končnih trgih, saj se na 
medorganizacijskih trgih prodaja blago večjih vrednosti, zato pri nakupnem procesu odloča 
več ljudi. Komercialisti Kovintrade-a morajo dobro poznati svoje odjemalce, oziroma poznati 
odločevalce v procesu nakupa izdelkov podjetja. Kovintrade mora pri trženju na podlagi 
odnosov upoštevati še, da je na medorganizacijskih trgih manjše število odjemalcev, ki pa so 
veliki odjemalci, dobavitelji in kupci imajo v kompleksnejšem poslovnem procesu aktivno 
vlogo, povpraševanje je izvedeno, neprožno (osebno trženje), geografsko pogojeno (zaradi 
veliko odjemalcev na Štajerskem, je v Štorah veliko skladišče) in bolj nestabilno. Kovintrade 
mora zato spremljati tudi dejavnike, ki se odvijajo v drugih panogah in prav ta nestabilnost in 
vzajemna odvisnost povečujeta potrebo po trženju na podlagi odnosov (interakcija itd).  
Specifične potrebe medorganizacijskega trga zahtevajo od podjetja drugačen pristop, kot pri 
trženju izdelkov za končno porabo. Osebne interakcije so pri medorganizacijskem trženju zelo 
pomembne, saj lahko le ustrezen pretok informacij omogoči doseganje koristi vseh subjektov 
na medorganizacijskem trgu. Komercialisti morajo biti v tesnih stikih s svojimi odjemalci 
skozi celoten nakupni proces, razumeti morajo njihove probleme, za njih poiskati ustrezne 
rešitve (primerni izdelki) ter jim nuditi ponakupne storitve. Dolgoročne poslovne odnose s 
svojimi odjemalci lahko Kovintrade gradi le na obojestranskem zaupanju, izpolnjevanju 
njihovih trenutnih potreb in predvidevanju potreb odjemalcev v prihodnosti. Dejavnik 
recipročnosti nakupov je pri poslovanju Kovintrade-a prisoten le pri prodaji blaga med trgovci 
na debelo, ko nek trgovec pridobi naročilo odjemalca, a zanj nima materiala na zalogi 
(Kovintrade kupi od Merkurja in obratno). Recipročnih nakupov med Kovintrade-om in 
njegovimi odjemalci (obrtniki) ni. Medorganizacijsko trženje zahteva usklajenost dela vseh 
oddelkov v Kovintrade-u (na zadovoljstvo odjemalcev vpliva kakovost dela vseh zaposlenih, 
kar sem tudi preveril v vprašalniku), predmeti menjave so prirejeni zahtevam posameznega 
kupca (uvoz posebnih tipov jekel), kar predstavlja tudi visoko stopnjo soodvisnosti subjektov. 
Značilnost medorganizacijskega trga je tudi visoka kompleksnost izdelkov, ki od ponudnika 
zahteva ponudbo znanj odjemalcem izdelkov (Webster, 1991, str. 14). Kovintrade d.d. pri 
novih izdelkih odjemalcem nudi tudi storitve svetovanj in storitve obdelav, kar predstavlja 
omenjena znanja, ki jih mora ponudnik na medorganizacijskih trgih dati svojim odjemalcem. 
Medorganizacijski trg zahteva ustvarjanje dodane vrednosti tako od dobavitelja, kot tudi od 
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 odjemalca,  pri tem pa je še posebej vidna vloga tehnologije, saj je zaradi specifičnih potreb 
na medorganizacijskem trgu, potrebno točno izpolniti dane zahteve. Zaradi vseh naštetih 
dejavnikov je potreba po trženju na podlagi odnosov še toliko večja. 
 
Odjemalci svoje nakupne odločitve sprejemajo na podlagi trženjskega spleta (7P) podjetja 
Kovintrade, pri tem pa upoštevajo še ekonomske, tehnološke in konkurenčne dejavnike 
poslovanja. Komercialisti Kovintrade-a se na medorganizacijskem trgu soočajo s tremi 
vrstami nakupnih odločitev odjemalcev: enako naročilo, spremenjeno naročilo in novo 
naročilo. Večinoma so nakupne odločitve odjemalcev enaka naročila, saj potrebujejo 
konstantno oskrbo z enakimi izdelki. Naročila brez modifikacij se lahko oddajo tudi preko  
avtomatskega sistema, pri tem pa se mora ohranjati kakovost obstoječe storitve. Kovintrade 
lahko omenjen sistem uvede z razvojem internetnega poslovanja. Spremenjeno naročilo 
odjemalci oddajo v primeru nezadovoljstva z izdelki, s cenovno politiko ali nezadovoljstva s 
prejeto storitvijo (zahtevajo drugačno zaščito izdelka). Nova naročila predstavljajo velik izziv 
tako za odjemalce, kot tudi za Kovintrade. Odjemalci so pri oddaji novega naročila soočeni z 
velikim tveganjem, zato nakupno odločitev sprejme več ljudi, kot pri enakem naročilu. 
Komercialisti Kovintrade-a morajo takim odjemalcem še posebej ustrezno svetovati in jim 
nuditi vse potrebne informacije, saj nova naročila s časom lahko postanejo enaka naročila, kar 
Kovintrade-u omogoča povečanje prodaje v prihodnosti. Pri novih naročilih odjemalec in 
Kovintrade na novo določita pogoje poslovanja (dobavni roki, plačilni pogoji, storitve itd.). V 
medorganizacijskem trženju se pogosto soočamo tudi s sistemskimi nakupi, kjer dobavitelj 
odjemalcu dostavi celovito rešitev njegovega problema, vendar v primeru Kovintrade-a to ni 
možno, saj je glavna dejavnost podjetja prodaja izdelkov črne metalurgije na debelo 
odjemalcem v predelovalnih dejavnostih. Sprejemanje nakupnih odločitev odjemalcev 
Kovintrade-a je odvisno od velikosti, oziroma pravne ureditve njihovih podjetij. Pri manjših 
odjemalcih (obrtniki) izdelke naročajo lastniki podjetij, ki se pred nakupom posvetujejo s 
svojimi proizvodnimi delavci. Komercialisti Kovintrade-a imajo z lastniki tesne odnose, 
ponudbe pošiljajo neposredno njim. Večji odjemalci (delniške družbe) predstavljajo večji iziv 
za delo komercialistov Kovintrade-a, saj tu na nakupno odločitev vplivajo uporabniki, 
vplivneži, kupci, odločevalci in vratarji. Uporabniki izrazijo svoje želje po izdelkih, vplivneži 
določijo specifikacije izdelkov, kupci se s Kovintrade-om pogajajo o nakupnih pogojih, 
odločevalci potrdijo odločitev kupcev (lahko je ista oseba), vratarji pa nadzirajo pretok 
informacij med Kovintrade-om in podjetjem. Pri zahtevnejših nakupnih odločitvah se 
komercialist sooči z vsemi omenjenimi osebami, podjetje tudi osebno obišče in jim posreduje 
vse zahtevane informacije. Komercialist Kovintrade-a mora poznati pomembnost 
posameznika (teža) v procesu nakupnega odločanja. Nakupni centri pri odjemalcih nimajo 
stalne strukture, število odločevalcev je odvisno od kompleksnosti nakupne odločitve. Pri 
manjših trgovskih podjetjih (segment medorganizacijskih odjemalcev Kovintrade-a)  proces 
nakupne odločitve poteka drugače, saj na nakup materiala vplivata predvsem struktura 
njihovega prodajnega asortimana in povpraševanje kupcev po določeni kategoriji materiala. 
Javna podjetja predstavljajo segment medorganizacijskih kupcev Kovintrade-a, kjer se 
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 komercialisti soočajo z veliko birokracije, zato morajo ponudbe pripraviti z vsemi potrebnimi 
dokumenti. Dolgoročno poslovanje z javnimi podjetji nima toliko neznank, kot poslovanje z 
ostalimi podjetji, saj javna podjetja obvestijo Kovintrade o svojih potrebah v prihodnosti. 
Odjemalci na medorganizacijskem trgu presojajo ponudbe podjetij po ekonomskih in osebnih 
dejavnikih. Pri izenačenih ponudbah se bo odjemalec odločil tudi na podlagi osebnih 
dejavnikov, zato v Kovintrade-u s svojimi odjemalci gojijo pristne osebne odnose. Obnašanje 
medorganizacijskih odjemalcev določa več dejavnikov  kot obnašanje kupcev na končnih 
trgih. Odločitve večjih medorganizacijski odjemalcev Kovintrade-a temeljijo na okoljskih 
dejavnikih (gibanje povpraševanja po njihovih izdelkih, hitrost tehnološki sprememb-potreba 
po novih izdelkih, pojav novih ponudnikov), organizacijskih dejavnikih (politika podjetja pri 
zalogah, procedure in organizacijska struktura), medosebnih dejavnikih (avtoriteta, status, 
moč prepričanja) in individualnih dejavnikih (starost, izobrazba, odnos do tveganja, 
osebnost). Nakupni proces odjemalcev izdelkov na medorganizacijskem trgu črne metalurgije 
zajema naslednje stopnje: prepoznava problema, grob opis lastnosti in količine potrebnih 
izdelkov, točna določitev zahtevanih lastnosti izdelkov, iskanje dobaviteljev, zbiranje ponudb, 
izbira ustreznega dobavitelja, oddaja naročila, ocena poslovne transakcije. Pri pridobivanju 
novih odjemalcev je za Kovintrade ključna stopnja oddaje ponudbe, kjer mora komercialist 
napisati ponudbo, ki ni zgolj tehnično navajanje podatkov, ampak celovita predstavitev 
tržnega potenciala Kovintrade-a. Komercialist mora poznati tudi dejavnike po katerih 
odjemalec presoja njegovo uspešnost, saj bo le tako lahko zagotovil njegov zadovoljstvo in 
dolgoročno poslovno sodelovanje (ponovno naročilo). 
 
Uporaba elektonskega poslovanja na medorganizacijskem trgu Kovintrade-a d.d. 
Podjetje ima že kar nekaj časa intranet, ki zaposlenim nudi potrebne informacije o obrestnih 
merah, izdanih naročilih izdelkov in dobavnicah. Najpomembnejša pa je baza o stanju zalog 
izdelkov in nabavnih cenah le-teh, komercialist lahko pripravi okvirno ponudbo 
zainteresiranemu odjemalcu že takoj po telefonu, kar povečuje hitrost odziva za stranko. 
Računalniški sistem je povezan z vsako enoto v Sloveniji, tako Kovintrade odjemalcu lahko 
dostavi tudi izdelke, ki jih v skladišču Črnuče ni na zalogi, so pa v nekem drugem skladišču. 
V internetni strani, ki je v postopku oblikovanja, podjetje vidi priložnost komunikacijskega 
sredstva, način za izgradnjo zaupanja odjemalcev ter orodje preko katerega se lahko zbirajo 
informacije za tržne raziskave, ki jih podjetje potrebuje (on line vprašalniki). Razvoj 
informacijske tehnologije v podjetju Kovintrade mora zajeti poslovanje z odjemalci, kot tudi 
poslovanje z dobavitelji. Odjemalci lahko na internetni strani preverijo stanje zalog izdelkov, 
ki jih potrebujejo, dobavne roke za izdelke in imajo možnost oddaje naročila izdelkov za več 
mesecev naprej. Informacije o potrebah odjemalcev so pomembna baza podatkov, s katero 
Kovintrade lahko načrtuje svoje poslovanje. Elektronska povezava z dobavitelji omogoča 
prenos podatkov o potrebah trga do dobaviteljev izdelkov črne metalurgije, kar jim omogoči 
ustrezno načrtovanje proizvodnega procesa. Kovintrade lahko z elektronsko povezavo pridobi 
več informacij o gibanju cen izdelkov (analiza trenda), z dobavitelji pa tudi razvije boljše 
poslovne odnose, ki mu omogočijo doseganje konkurenčnih prednosti. 
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 Tabela 1: Uporaba elektronskega poslovanja 
 

elektronsko poslovanje

24 28,2 28,2 28,2

28 32,9 32,9 61,2

22 25,9 25,9 87,1

11 12,9 12,9 100,0
85 100,0 100,0

da, mat želijo naročati
preko interneta
da, saj bodo tako lažje
naročali po tel ali faks
da, tako bodo lažje
primerjali cene s
konkurenco
ne
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Vir: Raziskava zadovoljstva odjemalcev Kovintrade-a d.d., 2004 
 
Trženje na podlagi odnosov podjetja Kovintrade d.d. 
Medorganizacijsko trženje je zelo specifičen proces, kjer trženje na podlagi odnosov zagotovi 
dolgoročno interakcijo, vzajemnost odnosov, zaupanje in določitev skupnih strateških ciljev, 
kar zagotovi dolgoročno uspešno poslovanje subjektov na medorganizacijskih trgih. Trženje 
na podlagi odnosov, zajema vse trženjske aktivnosti, ki so usmerjene k ustanavljanju, 
razvijanju in vzdrževanju uspešnih menjav, temelječih na odnosih. Partnerji morajo drug 
drugemu priznati status, izpolniti dane obljube, koristi in obveznosti vseh partnerjev pa 
morajo biti vzajemne. Partnerski odnos lahko obstaja samo takrat, ko imajo partnerji od njega 
koristi: uspešnost, učinkovitost in dobičkovnost (Berry, 1995, str. 236-239). 

Vidiki interakcij, ki vplivajo na medsebojno delovanje med podjetji (Ford, 1997, str. 58-59): 

1. Sposobnost in zmogljivost podjetij določata, kaj lahko eden partner nudi drugemu in 
obratno (pomen in velikost koristi za Kovintrade in dobavitelja) 

2. Ali ima Kovintrade podobne cilje in interese kot dobavitelj 

3. Ali Kovintrade in dobavitelj gojita takšne poslovne odnose, ki so drugačni, kot jih 
imata s tretjimi osebami 

4. Ali oba partnerja lahko poslujeta brez nedoslednega obnašanja, ki vodi v nesoglasja 

Ti štirje vidiki interakcij so med seboj tesno povezani, zato morata tako Kovintrade, kot tudi 
dobavitelj dobro premisliti ali bi njuno partnerstvo vzdržalo vse omenjene zahteve. 
Kovintrade d.d. mora pri vzpostavitvi trajnih in tesnih povezav s svojimi odjemalci (večje 
zadovoljstvo) skupaj z njimi iti čez pet faz (Ford, 1998, str. 30). V stadiju pred oblikovanjem 
povezave (1) odjemalec na trgu išče nove dobavitelje, saj ni najbolj zadovoljen s poslovanjem 
Kovintrade-a, oziroma išče druge storitve in izdelke. Zgodnji stadij povezave (2) nastopi, ko 
se pojavijo prvi poskusi sodelovanja med Kovintrade-om in odjemalcem, za katere so značilni 
neustaljeni vzorci. Za razvojni stadij povezave (3) so značilne prve prilagoditve obeh 
partnerjev, kar povečuje zaupanje med njima. Dolgoročni stadij povezave (4) predstavlja 
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 odnos med Kovintrade-om in odjemalcem, ki temelji na zaupanju, oba partnerja tudi spoznata 
pomembnost sodelovanja v njunem poslovnem procesu. Končni stadij povezave (5) 
predstavlja institucionalizacijo njunega sodelovanja, ki temelji na neoportunističnem 
sodelovanju obeh partnerjev. Z večino svojih odjemalcev ima Kovintrade razvite poslovne 
odnose, ki sodijo v 3. oziroma 4. fazo, za oblikovanje trajnih in tesnih povezav pa sem v 
nadaljevanju diplome (na podlagi raziskave) podal ustrezne rešitve. Trdni odnosi med 
poslovnimi partnerji omogočajo dolgoročno povezanost, kjer ima medsebojno komuniciranje 
prednost pred oglaševanjem, saj odnosi trajajo dlje časa, kot zvestoba odjemalcev do 
izdelkov. Pri poslovanju Kovintrade ima izgradnja odnosov še posebej pomembno vlogo, saj 
pri izdelkih črne metalurgije ne moremo govoriti o zvestobi odjemalcev do izdelkov, ker 
imajo izdelki črne metalurgije nizko dodano vrednost. 
 
Oliver (1990, str. 241) za nastanek odnosov med poslovnimi partnerji navaja pet razlogov. 
Vsak od razlogov lahko spodbudi razvoj odnosov med poslovnima partnerjema, pogosto pa 
gre za hkraten učinek dveh ali več razlogov. Kovintrade mora razvijati tesne odnose s svojimi 
poslovnimi partnerji zaradi dejavnikov stabilnosti in vzajemnosti. Na trgu črne metalurgije se 
Kovintrade srečuje tudi s stroški negotovosti okolja, ki jih lahko zmanjša preko dogovorov s 
poslovnimi partnerji. Pogodbe, ki zagotovijo stalno oskrbo Kovintrade-a in stabilnejše cene 
izdelkov črne metalurgije, zmanjšujejo omenjene stroške, ter omogočijo večjo stabilnost 
poslovanja. Poslovni odnosi med partnerji na trgu črne metalurgije se tudi razvijejo z 
namenom doseganja skupnih ciljev. Obe strani pričakujeta koristi, ki bodo večje od slabosti 
izgube neodvisnosti in stroškov negovanja odnosov. Vzajemnost temelji na principu dobim – 
dobiš, kar je tudi izhodišče trženja na podlagi odnosov. Preostali trije razlogi 
(neenakopravnost, uglednost in potreba), ki jih navaja Oliver za nastanek odnosov, pri 
poslovanju Kovintrade-a nimajo vpliva. Subjekti na trgu črne metalurgije namreč med seboj 
ne izvajajo pritiska, zaradi osnovnosti izdelkov, ne moremo govoriti o ugledu posameznega 
dobavitelja izdelkov, zakoni pa tudi ne predpisujejo zakonsko obveznih nakupov izdelkov ali 
storitev. Vzajemnost in stabilnost vplivata tudi na nastanek odnosov z odjemalci Kovintrade-
a. Trženje, temelječe na odnosih, je usmerjeno k celostnemu razumevanju kakovosti, ki sicer 
vključuje kakovost izdelkov in spremljajočih storitev, vendar je predvsem kakovost odnosov 
tista, ki odločilno vpliva na zaznavanje kakovosti odjemalcev. Kovintrade mora pri izgradnji 
kakovostnih odnosov s svojimi odjemalci upoštevati, da vsak stik odjemalca s komercialistom 
pomeni trenutek resnice, saj odjemalci mnenje o podjetju ustvarijo na podlagi prijaznosti, 
zanesljivosti in pozornosti njegovih komercialistov. Postopki Kovintrade-a naj bodo 
usmerjeni na potrebe odjemalca (zanesljivost, fleksibilnost) in ne na enostavnost postopkov  
za podjetje. Izdelki, ki jih Kovintrade ponuja v svojem prodajnem asortimanu, bodo 
zadovoljili odjemalce le, če jim bodo ponujali koristi, ki jih potrebujejo. Za uspešno trženje, 
ki temelji na odnosih, je potrebna usmeritev vseh funkcij podjetja na svoje poslovne partnerje. 
   
Kovintrade d.d. želi preko trženja, ki temelji na odnosih, pridobiti konkurenčne prednosti, 
preko katerih bo tekmoval in premagal konkurenco na trgu. Trženje na podlagi odnosov, kot 



 

24 
 

 vir konkurenčnih prednosti, ki izhajajo iz dolgoročnih partnerskih odnosov (dinamična 
komponenta), je zelo težko posnemati, kar predstavlja ubranljive konkurenčne prednosti 
podjetja. Seveda to ni edini cilj, ki ga zasledujejo, saj vsako podjetje želi preko trženja, ki 
temelji na odnosih doseči dolgoročni dobiček, ki je večji od dobička, ki bi ga imelo brez 
sodelovanja s partnerji. Porter meni, da podjetje lahko doseže konkurenčne prednosti le na 
podlagi doseganja nižjih stroškov, kot konkurenca ter na podlagi diferenciacije svojih 
proizvodov in storitev. Porterjevo trditev bom v nadaljevanju preveril tudi z raziskavo 
zadovoljstva oziroma pričakovanj odjemalcev Kovintrade-a. Novejša spoznanja ekonomske 
znanosti klasični teoriji konkurenčnih prednosti dodajajo potrebo po obvladovanju znanj in 
virov, ki podjetju omogočajo doseči ubranljive prednosti pred konkurenco. Kovintrade lahko 
te vire, ki so potrebni za konkurenčne prednosti, pridobi preko trženja na podlagi odnosov ter 
tako doseže večje tržne deleže in večjo dobičkovnost (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 
348).      
 
6. ZADOVOLJSTVO POSLOVNIH PARTNERJEV KOVINTRADE-a d.d.  
  
6.1. Zadovoljstvo dobaviteljev Kovintrade-a d.d. 
 
Kovintrade d.d. lahko evropskim dobaviteljem nudi informacije s trga, ker predstavlja vezni 
člen med proizvajalci in porabniki železa. Potrebe odjemalcev po določenih vrstah železa, 
(ne)zadovoljstvo z novimi tipi železa, pričakovanja porabnikov glede novih materialov so 
informacije, ki omogočijo dobavitelju prilagoditev svoje proizvodnje z namenom večje 
prodaje. Ustrezni dvosmerni pretok informacij med Kovintrade-om in dobaviteljem omogoči 
obema boljše poslovne rezultate in s tem večje zadovoljstvo. Dobavitelji od Kovintrade-a 
pričakujejo informacije o letnem povpraševanju, saj želijo čim bolj načrtovati svojo 
proizvodnjo. Zadovoljstvo dobavitelja in Kovintrade-a lahko povečajo skupne investicije ter 
pravne povezave (npr. skupno skladišče), vendar le v primeru skladnih poslovnih interesov in 
ciljev obeh podjetij. Kovintrade mora v skladu z dobrimi poslovnimi običaji na dano ponudbo 
dobavitelju odgovoriti v razumnem roku. Pri lastni organizaciji prevoza kupljenega materiala 
mora Kovintrade poskrbeti, da prevoznik ne zamudi na prevzem materiala v skladišču 
železarja. Z dobaviteljem mora vzpostaviti tudi ustrezen sistem ugotavljanja poškodb blaga, 
saj se le tako zapleti rešijo hitro in pravično. 
 
6.2. Zadovoljstvo odjemalcev Kovintrade-a d.d. 
 
V Kovintrade-u se zavedajo pomembnosti tega področja, saj so razlike med ponudniki, tudi 
zaradi lastnosti prodajnega asortimana, majhne in zadovoljstvo odjemalcev je eden ključnih 
dejavnikov dolgoročnega poslovnega sodelovanja. Zadovoljstvo odjemalcev izvira iz 
realizacije oddanega naročila s strani podjetja Kovintrade d.d. in iz pristnih poslovnih 
odnosov, ki jih posamezen komercialist goji s svojo skupino odjemalcev. Odnose z odjemalci 
komercialisti Kovintrade-a razvijajo preko telefonskih pogovorov, kot tudi preko osebnih 
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 obiskov podjetja odjemalca. Osebni kontakt med odjemalcem in komercialistom je večinoma 
profesionalen, komercialisti pa se odzovejo tudi na družabna povabila v podjetje odjemalca. 
Pri neformalnih druženjih komercialisti še bolj spoznajo svoje odjemalce, težave v poslovnem 
procesu, ki ustvarjajo nezadovoljstvo odjemalca, se lahko rešijo lažje, kot na formalnih 
sestankih (Macaulay, Cook, 1993, str. 24). Zadovoljstvo odjemalcev je povezano s kakovostjo 
storitve, ki jo trgovsko podjetje Kovintrade nudi svojim poslovnim partnerjem ter z njihovimi 
pričakovanji. Odjemalci kakovost določijo na podlagi tehničnih (kaj jim je bilo izročeno-
korodiran material) in funkcionalnih parametrov (kako jim je bilo izročeno-dostava 
poškodovanega materiala). Komercialisti se pri poslovanju z odjemalci soočajo s 
pričakovanji, ki so objektivna, subjektivna ali idealna. Kovintrade mora pri zagotavljanju 
zadovoljstva prisluhniti željam in potrebam svojih odjemalcev. Območje tolerance porabnika 
pri nihanju kakovosti storitve je majhno, saj so na voljo tudi drugi ponudniki (veliko 
konkurentov), pri naročilih posebnih materialov pa odjemalec zahteva, da podjetje tudi 
izpolni zahtevane pogoje (material, ki tem pogojem ne bi ustrezal, je za odjemalca 
neuporaben). V primeru slabe kakovosti storitev Kovintrade-a bo nezadovoljen odjemalec 
odšel h konkurentu. Območje tolerance je pri ceni večje kot pri kakovosti, a še vedno nizko, 
saj Kovintrade zaradi nizke dodane vrednosti ne more računati visokih zneskov za svoje 
storitve trgovskega posredništva. Območje tolerance se opredeli kot razlika med želeno 
storitvijo in sprejemljivo storitvijo. Želena storitev je pri odjemalcu opredeljena z njegovimi 
zahtevami (hočejo skoraj perfektno storitev) in mnenji o tem kaj je možno. Tu nekateri 
odjemalci pričakujejo, da bo Kovintrade neko specialno naročilo (nestandardni material) 
lahko izpolnil v nekaj dneh, kar seveda ni možno. V podjetju morajo biti pozorni na dejstvo, 
da se raven želene storitve oblikuje na podlagi akumuliranih izkušenj odjemalca, kar pomeni, 
da mora podjetje najmanj ohranjati kakovost svoje storitve, saj bi bili odjemalci v primeru, da 
bi dobili manj kot pri prejšnjih poslovnih transakcijah, razočarani. Pretekle izkušnje so eden 
od temeljev za napoved, kakšna bo izvedba storitve v prihodnosti (Rust, Oliver, 1994, str. 
110). Celovito zadovoljstvo odjemalcev s Kovintrade-om predstavlja seštevek zadovoljstev 
vseh preteklih nakupov. Sprejemljiva storitev je določena z dejavnostjo konkurence, ter z 
okoliščinami, ki se nanašajo na določeno transakcijo. Odličnost storitev konkurentov s 
katerimi je odjemalec nekoč posloval, ali pozna njihov poslovni proces, oblikuje zaznavo 
drugih možnosti, ki jih ima nek odjemalec Kovintrade-a. V kolikor je zaznana kakovost 
storitve Kovintrade-a pod spodnjo ravnjo sprejemljivosti te storitve, bo odjemalec občutil 
nezadovoljstvo s prejeto storitvijo in verjetno odšel h konkurenci. Pričakovanja odjemalcev ne 
določajo le pretekle izkušnje in ponudba konkurence, ampak tudi ugled Kovintrade-a in 
njegov trženjski splet. Kakovostne storitve podjetja oziroma zadovoljstvo odjemalcev, 
zmanjšujejo možnost prevzema odjemalcev s strani drugih ponudnikov (manjša občutljivost 
za dejavnosti konkurence), odjemalci širijo pozitivne informacije od ust do ust, stroški napak 
so nižji in podjetje lahko razvije ubranljive prednosti. Zvestobo svojih odjemalcev lahko v 
Kovintrade-u izmerijo s številom ponovnih nakupov, s številom preklicev naročil in s 
številom nakupov na osnovi priporočil obstoječih odjemalcev. Na zadovoljstvo odjemalcev 
vplivajo trije dejavniki: kakovost dobavljenih materialov ter storitev, zanesljivost dobav in 
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 sposobnost odziva Kovintrade-a na velike spremembe v povpraševanju (Porter, 1983, str. 
278). Nekvalitetni materiali (korozija) in storitve povzročajo zastoj proizvodnje pri 
odjemalcih (izguba), zato sem v vprašalniku preveril (ne)kvaliteto dobavljenih materialov s 
strani Kovintrade-a. Zanesljivost Kovintrade pri izpolnitvi obljub so odjemalci v vprašalniku 
ocenili s pomočjo Likertove lestvice. Sposobnost odziva Kovintrade-a na velike spremembe v 
povpraševanju predstavlja pomemben dejavnik v uspešnosti poslovanja, saj ima mnogo 
odjemalcev Kovintrade-a sezonsko proizvodnjo (veliko povečanje povpraševanja). 
Informiranost komercialistov o sezonskih  potrebah  je ključnega pomena pri zagotavljanju 
zadovoljstva odjemalcev. Odjemalci so v raziskavi tudi podali stopnjo (ne)strinjanja s 
trditvijo, da bi naročali več, če bi Kovintrade imel več materiala v svoji ponudbi. 
Dolgoročnost poslovnih odnosov med odjemalcem in Kovintrade-om je posredni pokazatelj 
zadovoljstva med obema partnerjema, saj jima tesen poslovni odnos omogoča določene 
ekonomske koristi (zanesljiva, cenovno konkurenčna dobava materiala za odjemalca). 
Odjemalec Kovintrade-a d.d. bo zadovoljen s trženjskim odnosom le v primeru ustvarjanja 
vrednosti v tem odnosu. Vrednost v odnosu predstavljajo ekonomske koristi (odjemalcu se 
znižajo stroški), strateške povezave, ki krepijo konkurenčne prednosti (nov material 
Kovintrade-a mu omogoči izdelavo novih proizvodov) in vedenjske značilnosti (osebni odnos 
s komercialistom Kovintrade-a predstavlja večjo stopnjo zaupanja odjemalca v dobavo 
kvalitetnih materialov) (Konda, 2003, str. 56). Pogosta in intenzivna nestrinjanja v tržnem 
odnosu povzročajo nezadovoljstvo Kovintrade-a in odjemalca, stalni konflikti prinašajo trajne 
negativne posledice, ki se odrazijo v razpadu tržnih odnosov. Odnos med odjemalcem in 
Kovintrade-om lahko preživi le ob ponujanju obojestranskih koristi, dobrih namenih obeh 
partnerjev, odprtih ter pogostih komunikacijah, skupnih normah ter vrednotah in ob 
spoznanju, da morajo partnerji tudi dajati in ne le sprejemati.   
 
Medorganizacijski odjemalci ne iščejo zadovoljstva, ampak koristi (dodelava, preprodaja), 
zato mora Kovintrade dobavljati kvaliteten, cenovno konkurenčen material. Kovintrade-ovi 
odjemalci bodo zadovoljni uporabniki storitev, če bo le-ta izpolnil njihova pričakovanja in 
zagotovil objektivno kakovost storitve. Pričakovanja porabnikov se sčasoma spreminjajo, 
vrednost storitve za odjemalca pa opredelimo kot razliko med kakovostjo storitve in ceno za 
kakovost. Kotler (1996, str.48) opredeli trženje na podlagi odnosov kot metodo, po kateri 
ustvarimo visoko stopnjo porabnikovega zadovoljstva. Zadovoljstvo odjemalcev, oziroma 
koristi, ki jim jih Kovintrade s svojimi storitvami nudi, v celoti ne določajo zvestobe 
odjemalcev, saj zadovoljstvo oziroma korist (pri medorganizacijskih odjemalcih) 
proporcionalno ne določa zvestobe odjemalcev. Na zvestobo vplivajo še osebna trdnost 
odjemalca, superiornost storitve in vrednost poslovnih odnosov v očeh odjemalca (Golob, 
2004, str. 20). Zvestobo odjemalcev bo Kovintrade dosegel le v primeru izpolnitve vseh 
njihovih pričakovanj, oziroma pri ponujanju takšnih storitev, ki bodo odjemalcem nudile 
številne koristi (prodaja kvalitetnega materiala, ki je primeren za obdelavo). Kovintrade d.d. 
mora odjemalce, pri dobavi novih tipov materiala, opozoriti na lastnosti teh materialov, saj 
odjemalci značilnosti materialov lahko presojajo  šele v procesu predelave ali po pritožbah 
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 njihovih kupcev, ki so nezadovoljni z njihovimi izdelki (zaradi neustreznega materiala 
Kovintrade-a). Dobava neustreznega materiala predelovalcem ne nudi koristi, zato bom v 
raziskavi preveril ustreznost svetovanja komercialistov, oziroma kakovost storitev svetovanja 
podjetja Kovintrade d.d..    
  
6.3. Merjenje kakovosti storitev v podjetju Kovintrade d.d. 
 
Za oceno kakovosti storitev, ki jih Kovintrade nudi svojim odjemalcem, bom uporabil lestvico 
petih dimenzij kakovosti Servqual (Potočnik, 2000, str. 169). Kakovost storitev se lahko 
presoja še z modelom 4Q, modelom vrzeli in z modelom vzajemnega odnosa med izvajalcem 
in porabnikom storitve. Mnenja odjemalcev glede kakovosti storitev  Kovintrade-a d.d. pri 
posamezni dimenziji sem primerjal s trenutno ponudbo teh storitev. Na podlagi ugotovljenih 
vrzeli, sem podal predloge za izboljšave, ki se bodo odrazile v večjem zadovoljstvu 
Kovintrade-ovih odjemalcev.  
  
Metodo ocenjevanja kakovosti storitev, s katero odjemalci ocenjujejo svoje zadovoljstvo 
preko primerjave prejete storitve z njihovimi pričakovanji, so leta 1988 razvili Parasuraman, 
Zeithaml in Berry. Omenjeni avtorji so najprej identificirali 10 dimenzij, ki so jih kasneje 
zaradi visoke stopnje korelacije skrčili na 5 osnovnih dimenzij: zanesljivost, odzivnost, 
vzbujanje zaupanja, vživljanje v položaj odjemalca in vidni dokazi storitve. Nekateri avtorji  
omenjeni model kritizirajo, saj le ta enači zaznavo kakovosti storitve z zadovoljstvom 
odjemalca. Z zaznavo kakovosti storitve namreč niso potrebne izkušnje s storitvijo, medtem 
ko je zadovoljstvo izključno izkustveno (Žabkar,1999, str. 58). Zadovoljstvo je torej 
nadrejeno kakovosti, saj je le-ta zgolj ena od dimenzij storitev, ki se vključuje v oceno 
zadovoljstva. V primeru nizkih pričakovanj odjemalcev in dostave storitve, ki ta pričakovanja 
sicer izpolni, ne moremo trditi, da ima podjetje kakovostno ponudbo storitev. 
 
6.3.1. Zanesljivost  
Kovintrade d.d. ima svoje poslovanje sistematsko urejeno (vodenje zalog z informacijskim 
sistemom), tako da komercialisti odjemalcem ne obljubljajo dobav za katere vedo, da jih pod 
danimi pogoji ni moč izpolniti. Sprejeto naročilo se računalniško obdela in pošlje po telefaksu 
skladiščniku, ki izdelke tudi pripravi. Izdelki se nato naložijo na tovornjak in avtoprevoznik 
jih v najkrajšem možnem času dostavi odjemalcu. Odjemalec lahko torej pričakuje, da bo 
Kovintrade svoje obljube tudi izpolnil. Kovintrade mora svojim odjemalcem dostaviti izdelke, 
ki so jih ti naročili. Odjemalci zanesljivost poslovanja Kovintrade-a d.d. preverjajo tudi glede 
na ustreznost izvedbe dodatnih storitev (npr. točen razrez). Dimenzijo zanesljivosti določata 
parametra zanašanja odjemalca na točnost izvedbe storitve. Zanesljivost poslovanja 
Kovintrade-a d.d. sem preveril tudi v vprašalniku, kjer so odjemalci ocenjevali zanesljivost 
dela komercialistov in avtoprevoznikov.  
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 6.3.2. Odzivnost  
Komercialisti v podjetju sodelujejo z različnimi avtoprevozniki, tako da je naročeno blago 
lahko tudi isti dan že dostavljeno odjemalcu. Kadar odjemalec potrebuje nek material, ki ga v 
podjetju nimajo na zalogi, bodo komercialisti željen material naročili pri konkurenci, saj 
podjetje želi izpolniti želje svojih odjemalcev, pa čeprav morajo pri tem opraviti posle 
nabavnega posrednika. Reševanje reklamacij je ustrezno urejeno, ker se večina nanaša na 
neustrezen (korodiran) material in podjetje tu največkrat prizna popust pri ceni, na posebno 
zahtevo pa pripelje tudi nov material. Komercialisti z odjemalci, ki ne poznajo lastnosti 
izdelkov (pri novih zlitinah), poskušajo najti ustrezno rešitev za njihov proizvodni program 
(tip izdelka, ki najbolj ustreza potrebam odjemalca). Odjemalci Kovintrade-a so v vprašalniku 
podali tudi stopnji (ne)strinjanja s trditvama, da s komercialistom hitro rešijo nesoglasja ter da 
podjetje izpolni naročila posebnega materiala, ki ga nima na zalogi. Dimenzijo odzivnosti 
sestavljata parametra hitrost in pripravljenost pomagati odjemalcu pri odzivih komercialistov 
Kovintrade-a. 
 
6.3.3. Vzbujanje zaupanja 
V Kovintrade-u d.d. so kot komercialisti zaposleni tudi diplomirani metalurgi, ki lahko 
odjemalcu prijazno razložijo lastnosti posameznega materiala, oziroma vedo ali lahko 
dostavijo material, ki bo ustrezal zahtevam odjemalca. Prav lastnosti materialov so področje, 
kjer odjemalci želijo odličnost pri poslovanju Kovintrade-a. V vprašalniku sem odjemalce 
prosil, naj podajo oceno kakovosti materiala, ki jim ga Kovintrade d.d. dobavlja. Opozorila 
komercialista o kvaliteti materiala ter etičnost poslovanja podjetja sta dejavnika, ki prav tako 
vplivata na zaupanje odjemalcev v Kovintrade, zato sem dani trditvi tudi uvrstil v vprašalnik. 
Odjemalci pričakujejo od Kovintrade-a tudi ustrezno pakiranje naročenih izdelkov, saj se pri 
razkladanju ob neustreznem pakiranju izdelki lahko raztresejo (poškodbe ljudi in izdelkov). 
Dimenzijo vzbujanje zaupanja so avtorji dobili z združitvijo poddimenzij (4 dimenzije 
serquala z 10 dimenzijami) verodostojnost, varnost, uslužnost in zmožnost. Vzbujanje 
zaupanja tako sestavljajo naslednji parametri: znanje za opravljanje storitvenega procesa 
(zmožnost), spoštovanje odjemalcev do  komercialistov Kovintrade-a, prijaznost in ugled 
komercialistov (uslužnost), zaupanje odjemalca v poštenost ponudnika storitev Kovintrade 
(verodostojnost), varnost storitve in neobstoj dvomov pri odjemalcu (varnost). 
 
6.3.4. Vživljanje v položaj odjemalca 
Kadar odjemalec nujno potrebuje nek material se mu ga poskuša dostaviti še isti dan. Material 
se naloži na zbirni tovornjak, ki pelje v smer v kateri se nahaja dani odjemalec. V kolikor se 
ne more priskrbeti prevoza isti dan, imajo odjemalci tudi možnost lastnega prevzema 
materiala v skladišču podjetja. V primeru velikega naročila, podjetje za odjemalce odpre 
skladišče tudi v soboto, tako da ti lahko odpeljejo material, ki ga nujno potrebujejo. 
Odjemalci Kovintrade-a so v vprašalniku podali tudi svojo stopnjo (ne)strinjanja s trditvijo, 
da Kovintrade upošteva želje odjemalcev po materialu. Izdelki, ki jih Kovintrade ponuja 
svojim odjemalcem, imajo različne oznake kvalitete (nacionalne oznake kvalitete, ki se 
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 uporabljajo v državi dobavitelja). Kovintrade mora svojim odjemalcem informacije o 
lastnostih izdelkov črne metalurgije predstaviti na jasen, razumljiv način (opis kvalitete 
izdelkov s slovenskimi standardi, možnost obdelave). Dimenzijo vživljanje v položaj 
odjemalca so avtorji dobili z združitvijo poddimenzij (3 dimenzije serquala z 10 dimenzijami) 
dostop, komunikacije in razumevanje odjemalca. Vživljanje v položaj odjemalca tako 
sestavljajo naslednji parametri: dostopnost, enostavnost stika odjemalca s Kovintrade-om 
(dostop), informiranost odjemalcev na njim razumljiv način, poslušanje odjemalcev 
(komunikacije), poznavanje kupcev in njihovih potreb (razumevanje odjemalca).   
 
6.3.5. Vidni dokazi storitve 
Odjemalci, ki sami pridejo prevzeti naročen material v eno izmed Kovintrade-ovih skladišč, 
stopijo v prostore komercialne službe, ki so lično urejeni, kar priča o profesionalnem načinu 
dela podjetja. Skladišče je zaradi narave dela sicer umazano, vendar so regali izdelkov 
postavljeni v vrsti in ustrezno označeni, na tleh pa so tudi začrtane poti za vozila notranjega 
transporta. Skladišče je prav tako opremljeno z vsemi opozorilnimi tablami. Avtoprevozniki s 
katerimi sodeluje Kovintrade d.d. imajo dokaj sodoben vozni park. Ti prevozi materiala do 
odjemalcev tudi predstavljajo neko interakcijo s podjetjem in izrabljeni tovornjaki 
avtoprevoznikov bi metali slabo luč na poslovanje podjetja. Uvedba internetnega poslovanja 
lahko pri odjemalcih še utrdi mnenje o kakovosti storitev Kovintrade-a d.d.. Material, ki je 
pripeljan do odjemalca, mora biti za prevoz tudi ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi, 
za kar poskrbijo skladiščni delavci. V vprašalniku sem preveril zadovoljstvo odjemalcev z 
dostavo nepoškodovanega (odgovoren avtoprevoznik) in ustrezno embaliranega materiala 
(odgovoren skladiščnik). Vidni dokazi storitve sestavljajo naslednji parametri: izgled stavb, 
strojev in komunikacijskih sredstev ter videz zaposlenih v Kovintrade-u. 
 
6.4. Konkurenčni vzvod Kovintrade-a d.d. 
 
Na zadovoljstvo odjemalcev Kovintrade-a s prejeto storitvijo vpliva tudi ponudba 
konkurence, zato sem storitve Kovintrade-a preveril z metodo konkurenčnega vzvoda. Opis 
ponudbe storitev s konkurenčnim vzvodom poda prednosti Kovintrade-a v primerjavi s 
konkurenco. Konkurenčni vzvod razdeli ponudbo storitev podjetja na jedro storitve in 
dopolnilne storitve, s katerimi lahko Kovintrade poveča zaznavo vrednosti storitev pri svojih 
odjemalcih (Lovelock, Vandermerwe, Lewis, 1999, str. 137). 
 
6.4.1. Jedro storitve 
Jedro storitve Kovintrade-a je posredovanje oziroma prodaja materiala črne metalurgije. S 
tem se jedro navezuje na osnovno korist, ki je povezana z osnovno potrebo odjemalcev po 
materialu. Ker je jedro storitve že neke vrste generični produkt (nudi ga tudi konkurenca), 
mora konkurenco Kovintrade premagati s ponudbo še drugih storitev. Odjemalci podjetje s 
katerim poslujejo, vrednotijo prav po teh storitvah. 
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 6.4.2. Storiti ali nazadovati 
Sem sodijo storitve, ki so skoraj samoumevne, saj njihov neobstoj pomeni nezadovoljstvo 
odjemalcev ali celo izgubo tržnega deleža (Kovintrade premaga konkurenca, ki te storitve 
nudi). Storitve, ki jih Kovintrade d.d. mora storiti, drugače bo nazadoval, so kreditiranje 
stalnih odjemalcev (nuditi jim mora odlog plačila), pakiranje materiala in prevoz le-tega do 
odjemalcev. Podjetje je tudi dolžno odjemalcu materiala, ki to želi, izdati izjavo o poreklu (to 
potrebujejo obrtniki, ki obdelan material izvozijo). Odjemalec, ki pride v skladiščno logistični 
center, si v komercialnem sektorju lahko ogleda kataloge materiala, kjer so opisane dimenzije 
in lastnosti materiala. Odjemalec tako pregleda vso ponudbo in se odloči (brez tveganja) za 
material, ki ga bo potreboval pri svojem delu. Na voljo so mu tudi vzorci različnih materialov. 
Podjetje mora materiale, ki niso ustrezno zaščiteni z raznimi mastmi, tudi premazati , saj je 
dobava korodiranega materiala nezaželena.  
 
6.4.3. Storitve, kjer se Kovintrade prilagaja 
Storitve, ki jih Kovintrade posnema od konkurence so hladni in vroči razrezi različnih 
materialov ter možnost krivljenja cevi pri zunanjih kooperantih. Kovintrade d.d. nudi 
odjemalcem tudi dobavo manjših količin materiala na preizkus, s tem odjemalec lahko 
ugotovi, ali mu lastnosti materiala ustrezajo, ali ne. Na podlagi rezultatov materiala se 
odjemalec odloči, ali bo ta material od Kovintrade-a jemal tudi v večjih količinah, ali s 
podjetje ne bo več sodeloval. 
  
6.4.4. Inovacije storitev   
Inovacija storitev je ključnega pomena za uspešnost Kovintrade-a d.d., saj se na podlagi njih 
podjetje diferencira napram konkurenci. Odjemalci tako podjetje obravnavajo kot pionirja, s 
katerim je vredno poslovati. Storitve, kjer je Kovintrade inovator, so posredovanje redkih 
materialov, kar podjetje doseže preko sodelovanja z zunanjimi partnerji in strokovno 
svetovanje odjemalcem na področju črne metalurgije. Inovator je podjetje tudi pri hitrosti 
dobave materialov, saj ima v Sloveniji mrežo skladišč (lastnih in najetih), kar mu omogoča 
držanje relativno velike zaloge materiala. S tem Kovintrade d.d. lahko izpolni skoraj vsako 
naročilo, saj ima naročeni material na zalogi v vsaj enem skladišču. Odjemalec tako želeni 
material lahko dobi še isti ali naslednji dan, kar konkurenca zaradi preozkega prodajnega 
asortimana ne more izpolniti (željo odjemalca sicer lahko izpolnijo, vendar morajo nek tip 
materiala najprej naročiti pri dobavitelju ali konkurenci). 
 
6.5. Odnosi z odjemalci Kovintrade-a d.d. 
 
Kovintrade d.d. si želi pridobiti čim večji krog odjemalcev, a hkrati se zaveda, da vseh 
odjemalcev nima smisla oskrbovati. Nekateri odjemalci so pač nedonosni, saj s slabo plačilno 
disciplino povzročajo izgubo podjetju. Takim težavnim odjemalcem se odprema blaga 
začasno ustavi, dokler ne poravnajo zapadlih obveznosti. Z večino odjemalcev, ki imajo 
pozitivno vrednost,  Kovintrade d.d. poslovno sodeluje na podlagi osredotočenja na odnose. Z 
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 vsakim dobrim odjemalcem si v podjetju prizadevajo dolgoročno sodelovati, kakovost 
izvedbe storitve je skrb vseh zaposlenih (komercialistov, skladiščnikov – pripravi in zaščiti 
pravo blago), močan poudarek dajejo postrežbi odjemalcev (prevoz materiala še isti dan). 
Odnose med storitveno organizacijo Kovintrade d.d. in njenimi odjemalci označujemo kot 
odnose v smislu članstva, saj ima podjetje vse svoje odjemalce zapisane v bazi podatkov. 
Tako podjetje posameznega odjemalca bolje pozna, z njim lažje komunicira in ustvari 
lojalnost. Zvestoba porabnikov ima velik pomen za podjetje, saj so ti odjemalci cenovno manj 
občutljivi (večji zaslužki za podjetje), pogosteje naročajo, potrebujejo manj informacij (nižji 
stroški) in širijo dober glas o podjetju. Zvestobo odjemalcev poskušajo v podjetju pridobiti s 
finančnimi in družabnimi vezmi, poudarek v tržnem spletu je na osebnem komuniciranju. 
 
6.6. Pritožbe odjemalcev Kovintrade-a d.d. 
 
Zadovoljstvo odjemalca ima velik pomen za njegovo zvestobo podjetju, zato so v podjetju 
zelo pozorni pri odzivu na odjemalčevo nezadovoljstvo (pritožbo). Na pritožbe v Kovintrade-
u d.d. gledajo pozitivno, saj so vir informacij s trga na katerem poslujejo. Odjemalec, ki se 
pritoži je boljši od tistega, ki se ne, ampak zaradi nezadovoljstva zamenja ponudnika in širi 
slab glas o podjetju. Odjemalce, ki se pritožijo, pri tem vodi ekonomski model odločitve za 
pritožbo, saj so tu zaznane koristi in verjetnost uspeha velike, zaznani stroški pa nizki. Ker je 
dejavnost podjetja trgovina na debelo, lahko posamezna napaka odjemalcu povzroči veliko 
škodo, zato se velika večina takoj pritoži. Vedenjski model odločitve za pritožbo tu nima 
večje vloge, saj mora nabavni referent po službeni dolžnosti oddati pritožbo, v kolikor je 
njegovo podjetje oškodovano zaradi napake Kovintrade-a. Obrtniki in podjetja pritožbo  
oddajo komercialistu, s katerim so sklenili nek poslovni dogodek, preko telefona, telefaksa ali 
elektronske pošte. Komercialist ima s strani podjetja vse pristojnosti, da pritožbo tudi reši. 
Reševanje pritožb vpliva na zvestobo odjemalcev, zato je ta proces generator dobička in ne 
stroškov. Največkrat se pritožbe nanašajo na korodiran material (dostavi se nov material ali 
prizna diskont), redkeje pa na napačno ali prepozno dostavo materiala. Prav zaradi te 
nevarnosti skladiščniki zaščitijo material s folijami, v primeru večjega naliva, pa morajo 
vozniki blago zaščititi s ponjavami. Nezadovoljen odjemalec poskuša odpraviti svoje notranje 
nelagodje, zato material, ki mu ne ustreza vrne Kovintrade-u, ali pa poišče podatke, ki mu 
povrnejo vrednost tega materiala (komercialist mu zagotovi, da je korozija zgolj površinska in 
ne vpliva na lastnosti materiala). Pri nezadovoljnem odjemalcu se zadovoljstvo in zaznana 
vrednost izdelka povečata, če njegova pritožba naleti na razumevanje pri Kovintrade-u. 
 
6.7. Pet vrzeli, ki ustvarjajo nezadovoljstvo odjemalcev 
 
Parasuraman, Zeithaml in Berry so oblikovali model presoje kvalitete storitev, ki poda glavne 
zahteve za doseganje zadovoljstva odjemalcev (kakovostne storitve). Model vrzeli opredeli 
pet vrzeli, ki povzročajo nezadovoljstvo odjemalcev (Kotler, 2003, str. 455) zato sem ga tudi 
uporabil pri pisni analizi poslovanja Kovintrade-a d.d..     
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 Prva vrzel  pri Kovintrade-u ni problematična, saj poslovodstvo dobro zazna pričakovanja 
odjemalcev. Vzdrževanje stikov z odjemalci, tržne raziskave in prenosi teh informacij do vrha 
so dobro organizirani, tako da vodilni delavci v podjetju dobro vedo kaj trg potrebuje in to 
podjetje odjemalcem tudi zagotavlja. 
  
Druga vrzel tudi ne obstaja, saj so standardi mehko postavljeni. Taka standardizacija obstaja 
zaradi potrebe po medosebnih stikih oziroma narava dela zahteva prijaznost zaposlenih do 
njihovih odjemalcev. Poslovodstvo da svojim komercialistom tudi okvirna navodila, kako naj 
delo poteka, kljub vsemu pa imajo dokaj proste roke pri pridobivanju odjemalcev. Zaposleni 
so fleksibilni, saj so pripravljeni sprejeti spremembe, če bodo te izboljšale poslovanje.  
 
Tretja vrzel, ki lahko nastane pri izvajanju storitve, večinoma ni razlog za nezadovoljstvo, 
saj imajo v podjetju koncept skupinskega dela. Med seboj sodelujejo tako komercialisti, kot 
tudi računovodja (spremlja račune) in vodja odpreme blaga, kar predstavlja ustrezni nadzorni 
sistem, ki preprečuje napake. Oddano blago je zapisano vsaj na treh mestih, komercialist 
vpiše novo stanje materiala v bazo podatkov, računovodja vodi knjigo izdanih računov (teža 
in cena materiala), vodja skladišča pa odpremo blaga zabeleži v svoj dnevnik. Za ustrezno 
izvedbo storitve poskrbi tudi motiviranje zaposlenih, komunikacija med njimi in sistem 
nagrajevanja glede na prodajno uspešnost. V redkih primerih se napaka pojavi v procesu 
komuniciranja, ko skladiščni delavec pripravi in odpremi napačen material. 
  
Četrta vrzel nastane med izvedbo storitve, komunikacijo z odjemalcem in zaznavo dobljene 
storitve. Razlog za to je neustrezna komunikacija z odjemalcem, ki lahko zajame prepozen 
rok dobave ali napačno dostavljeno blago. Kljub temu, da je material označen s standardi, se v 
posameznih lastnostih material, ki prihaja iz različnih držav proizvajalk, med seboj razlikuje. 
V primeru zagotovila komercialista Kovintrade-a, da ima material, ki bo ustrezal potrebam 
odjemalca, a dejansko ne, predstavlja to vrzel, ki ustvari nezadovoljstvo pri odjemalcu, saj je 
njegova zaznava dobljene storitve posredovanja materiala negativna. Četrta vrzel torej vpliva 
na zaznavanje dobljene storitve. 
 
Peta vrzel je razlika med pričakovano storitvijo in zaznavo dobljene storitve. Dostava 
neustreznega blaga je lahko posledica zamenjave dobavitelja, saj odjemalec, ki je začel 
sodelovati s Kovintrade-om d.d. pričakuje enake lastnosti dobavljenih materialov, kot jih je 
pred tem dobival pri konkurentu. Pričakovano storitev poleg osebnih potreb oblikujejo tudi 
pretekle izkušnje odjemalca. Peta vrzel torej pomeni negativno presojo kakovosti storitve 
Kovintrade-a d.d. s strani kupca.  
 
Podjetje mora v želji izboljšave svojih storitev posvetiti največ pozornosti tisti vrzeli, ki 
povzroča največje težave. V poslovanju Kovintrade-a je to četrta vrzel (interna gradiva 
Kovintrade-a d.d., 2003), kjer morajo komercialisti izvedeti od odjemalca vse informacije, 
tako da bodo lahko prejeto naročilo tudi korektno izpolnili.  
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 7. RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV S STORITVAMI 
KOVINTRADE-a d.d. 
 
7.1.1. Cilj raziskave  
 
V prvem delu diplome sem opisal trenutno poslovanje Kovintrade-a, z raziskavo pa želim 
ugotoviti zadovoljstvo odjemalcev s kakovostjo storitev Kovintrade-a, njihove preference in 
potrebe po novih materialih in storitvah. Prvi sklop vprašalnika se nanaša na tržno 
komuniciranje, na informiranost odjemalcev ter na zvestobo odjemalcev Kovintrade-a. V 
drugem sklopu odjemalci podajo oceno fleksibilnosti Kovintrade-a, ocenijo njegovo cenovno 
politiko, politiko prodajnega programa in podajo oceno dela avtoprevoznikov. Tretji sklop 
vprašalnika sprašuje o ročnosti poslovanja s Kovintrade-om in o preferencah odjemalcev 
glede lastnosti dobaviteljev železa. Odjemalci v tem delu vprašalnika podajo tudi celovito 
oceno dela komercialistov in oceno etičnosti poslovanja Kovintrade-a. Rezultate ankete bom 
primerjal z oceno trenutnega poslovanja. V primeru odstopanj bom podal ustrezne predloge 
za zapolnitev teh vrzeli v zadovoljstvu odjemalcev s storitvami Kovintrade-a. 
 
7.1.2. Vzorec raziskave  
 
Po pošti sem poslal 360 vprašalnikov naključno izbranim odjemalcem iz baze strank podjetja   
Kovintrade-a. Stopnja odziva anketne raziskave znaša 25 %, saj sem po pošti prejel 90 anket. 
V analizo sem vključil 85 anket, ki so bile pravilno oziroma v celoti izpolnjene. Vzorec 
odjemalcev v anketni raziskavi (ki so vrnili izpolnjene ankete) je torej reprezentativen, saj 
zajema več kot 10 % vseh odjemalcev podjetja Kovintrade. Rezultate analize lahko tako 
prenesemo na celotno populacijo odjemalcev Kovintrade-a d.d., oziroma dobimo sliko 
njihovega zadovoljstva in želja, ki jo mora podjetje upoštevati pri nadaljnjem poslovanju. 
 
7.1.3. Metodologija raziskave 
 
Podatke za analizo sem pridobil s pomočjo vprašalnika, saj je ta metoda zbiranja podatkov za 
Kovintrade in problem, s katerim se soočam, najboljša. Opazovanje odjemalcev in metoda 
telefonskega anketiranja sta v tem primeru neizvedljivi. Raziskava je bila popolnoma 
anonimna, saj sem želel pridobiti dejansko sliko podjetja Kovintrade v očeh njegovih 
odjemalcev. Vprašalniku sem priložil še spremno pismo ter povratno ovojnico z znamko in 
naslovom podjetja Kovintrade d.d., saj sem s tem želel doseči čim večji odziv. Ankete, ki so 
bile delno izpolnjene ali napačno izpolnjene (npr. cela stran enakih ocen), sem iz analize 
izločil, saj bi njihova vključitev v program SPSS  pokvarila rezultate. 
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 7.1.4. Sestava vprašalnika 
 
Vprašanja sem oblikoval tako, da sem pri nekaterih neposredno dobil željen odgovor, pri 
drugih pa sem odgovore pridobil s primerjavo dveh vprašanj. Vprašalnik je sestavljen iz 22 
vprašanj, v katerih želim pridobiti odgovore oziroma mnenje odjemalcev o področjih 
poslovanja Kovintrade-a. Vprašanja sestavljajo numerične in deskriptivne spremenljivke, 
»zahtevnost« vprašanj se stopnjuje, vendar vprašalnik odjemalcu ne vzame več kot 10 minut 
časa, kar je primerna dolžina vprašalnika. Odjemalci so pri vprašanjih obkrožili dane 
odgovore, označili stopnjo (ne)strinjanja s podanimi trditvami, pri nekaterih vprašanjih pa so 
lahko podali svoje mnenje oziroma napisali svoje zahteve. Nekatera vprašanja so namenjena 
le določenim odjemalcem (npr. vprašanje št. 14), saj so oblikovana za točno določeno 
področje poslovanja Kovintrade-a. Anketirane odjemalce, ki jim dano vprašanje ni 
namenjeno, opozorim, naj nadaljujejo pri naslednjem vprašanju. 
 
7.1.5. Omejitve raziskave  
 
Na rezultate raziskave moramo gledati z določeno mero previdnosti, saj pri raziskavi po pošti 
anketirani ni v osebnem stiku s spraševalcem. Podani odgovori so lahko namreč pretirano 
negativni, upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da je odziv pri nezadovoljnih odjemalcih večji, 
saj ti najbolj želijo izraziti svoja stališča. Na uspešnost raziskave vpliva tudi zaporedje 
vprašanj, saj vprašanja, ki so na začetku vprašalnika vplivajo na odgovore pri naslednjih 
vprašanjih. V vprašalniku sem lažja vprašanja postavil na začetek, saj sem želel ohraniti 
zanimanje odjemalcev za raziskavo. Na oceno zadovoljstva vplivata tudi nedavnost zadnjega 
nakupa in trenutno počutje anketiranega. Zadovoljstvo je namreč največje takoj po 
opravljenem nakupu, potem pa začne padati. Napačne rezultate lahko dobimo tudi zaradi 5 
stopenjske merske lestvice, saj anketiranemu z izbiro nevtralnega odgovora, ni potrebno 
zavzeti pozitivnega ali negativnega stališča. Nekateri anketiranci tudi nočejo zavzeti skrajnih 
stališč, zato se izogibajo obkrožitvi ocene 1 ali 5. Anketiranje po pošti ima dodatno slabost še 
v dejstvu, da raziskovalec ne ve, kdo v podjetju rešuje vprašalnik in ali ta oseba sploh dovolj 
pozna tematiko, o kateri raziskava sprašuje. Pri merjenju zadovoljstva se moramo zavedati, da 
visoke ocene ne pomenijo, da izboljšave niso možne. Negativne ocene za neko kategorijo 
poslovanja Kovintrade-a povedo, da so tu odjemalci nezadovoljni, nič pa o načinu kako to 
nezadovoljstvo odpraviti. 
 
7.2. Hipoteze 
 
Z raziskavo zadovoljstva odjemalcev Kovintrade-a d.d. sem želel potrditi sledeče trditve: 
Hipoteza 1                                                                                                                                               
H1:Za odjemalce je pomembno, da je ponudnik izdelkov cenovno ugoden napram konkurenci 
Hipoteza 2 
H1: Za odjemalce je pomembno, da ponudnik dobavlja kvalitetne izdelke 
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 Hipoteza 3  
H1: Za odjemalce je pomembno, da Kovintrade nudi kakovostne storitve 
Hipoteza 4    
H1: Odjemalci Kovintrade-a so zadovoljni s poslovnim sodelovanjem 
Hipoteza 5 
H1: Pretok informacij med odjemalci in komercialisti Kovintrade-a je ustrezen 
Hipoteza 6 
H1: Kovintrade se prilagaja željam odjemalcev 
Hipoteza 7  
H1: Komercialisti Kovintrade-a uživajo zaupanje pri odjemalcih 
Hipoteza 8 
H1: Kovintrade naj na dolgi rok gradi konkurenčne prednosti na podlagi diferenciacije 
storitev 
Hipoteza 9 
H1: odjemalci so zadovoljni z dostavo izdelkov avtoprevoznikov  
Hipoteza 10 
H1: Kovintrade ima hitro dostavo naročenih izdelkov, ki so na zalogi 
Hipoteza 11 
H1: Kovintrade-ovo poslovanje je odzivno in fleksibilno 
Hipoteza 12 
H1: Odjemalci so zadovoljni s cenovno politiko  
Hipoteza 13 
H1: Odjemalci menijo, da je Kovintrade cenovno konkurenčen   
Hipoteza 14 
H1: V primeru, da Kovintrade v nekem trenutku nima točno določenega izdelka, bo 
odjemalec naročil ta izdelek drugje    
Hipoteza 15 
H1: V primeru, da Kovintrade v nekem trenutku nima točno določenega izdelka, odjemalec 
ne bo prenehal poslovno sodelovati s Kovintrade-om in ne bo odšel h konkurenci 
Hipoteza 16 
H1: Odjemalci menijo, da Kovintrade je etičen poslovni partner   
Hipoteza 17  
H1: Odjemalci so zadovoljni s prodajnim programom Kovintrade-a 
Hipoteza 18 
H1: Kovintrade lahko poveča prodajo z izboljšanjem ponudbe izdelkov 

Hipoteza 19 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri mnenju o fiksnosti cene glede na 
velikost njihovih naročil 
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 Hipoteza 20 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri mnenju o prekratki zapadlosti računov 
glede na velikost njihovih naročil 
Hipoteza 21 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri mnenju o premajhnih popustih s strani 
Hipoteza 22 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri vprašanju več bi naročali, če bi 
Kovintrade imel več izdelkov v svoji ponudbi 
Hipoteza 23 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike glede prestopa h konkurenci, če bi 
Kovintrade postal predrag 
Hipoteza 24 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike glede želje po elektronskem poslovanju 
Hipoteza 25 
H1: Med odjemalci so razlike pri uporabi novih storitev, glede na ročnost poslovanja s 
Kovintrade-om 
 
7.3. Ugotovitve na podlagi raziskave zadovoljstva odjemalcev 
 
Odjemalcem Kovintrade-a je zelo pomembna cenovna konkurenčnost ponudnika izdelkov 
črne metalurgije, saj so s povprečno stopnjo strinjanja 4,6 (lestvica ocen od 1 do5) pritrdili 
pomembnosti nizkih cen izdelkov, s povprečno stopnjo strinjanja (p.s.s.) 4,8 pa so tudi 
pritrdili trditvi o odhodu h konkurenci, če bi Kovintrade postal predrag. Dane ugotovitve me 
ne presenečajo, saj sem že na praksi v podjetju spoznal kako hud cenovni boj poteka med 
ponudniki železa. Med skupinami odjemalcev Kovintrade-a glede na vrednost njihovih 
naročil ne obstajajo razlike glede prestopa h konkurenci, če bi Kovintrade postal predrag. 
SPSS analiza torej poda cenovno občutljivost tako velikih, kot majhnih odjemalcev. 
Kovintrade mora torej nameniti veliko virov podjetja za analizo gibanja cen, ugotoviti mora 
trende rasti cen, ter se v pravem trenutku odločiti za nakup izdelkov. Preko tesnih poslovnih 
odnosov z dobavitelji lahko Kovintrade posredno ugotovi povečanje povpraševanja po železu, 
kar pomeni dvig cen v prihodnosti. Kovintrade lahko s tesnim sodelovanjem z dobavitelji 
doseže cenovno ugodnejšo nabavo kot njegova konkurenca, kar predstavlja na cenovno zelo 
občutljivem trgu pomembno konkurenčno prednost. 
 
Dobava kvalitetnih izdelkov s strani Kovintrade-a je odjemalcem prav tako zelo pomembna, 
saj so tudi tu s povprečno stopnjo strinjanja 4,6 pritrdili trditvi o prestopu, če bi Kovintrade 
dobavljal nekvalitetne izdelke. Odjemalci Kovintrade-a (npr. obrtniki) potrebujejo kvalitetne 
izdelke, ker bi v nasprotnem primeru bili njihovi kupci s končnim izdelkom razočarani in bi 
tako izgubili svoje kupce. Odjemalci Kovintrade-a pričakujejo tudi ponudbo kvalitetnih 
storitev, a tu je stopnja strinjanja že nižja (3,9), kar se odrazi tudi pri kasnejših preverjanjih 
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 domnev. Trženje na podlagi odnosov je v primeru dobav kvalitetnih izdelkov izjemnega 
pomena, saj dolgoročna usmerjenost teh odnosov zagotavlja Kovintrade-u dobavo kvalitetnih 
izdelkov. Slabe serije izdelkov bo dobavitelj prodal odjemalcem, s katerimi sodeluje na 
kratkoročni osnovi. Kovintrade lahko dobavitelju sporoča informacije s trga o zadovoljstvu 
odjemalcev s kvaliteto izdelkov in s tem tudi sam nudi koristi partnerju v dvostranskem 
odnosu. 
 
Raziskava je pokazala, da so odjemalci Kovintrade-a na splošno zadovoljni s poslovnim 
sodelovanjem. Povprečna stopnja strinjanja za dano trditev znaša približno 4. Ker se mnenje 
ljudi o nekem podjetju ustvari predvsem na podlagi dejanj njenih zaposlencev, sem preveril 
tudi zaupanje odjemalcev v delo komercialistov Kovintrade-a. Komercialistom odjemalci 
zaupajo, saj jim le-ti dajo pošteno ponudbo, opozorijo jih o kvaliteti izdelkov in izpolnijo 
svoje obljube. Za dane trditve velja stopnja strinjanja 3,9. Odjemalci so tudi v stiku z 
avtoprevozniki, ki za Kovintrade opravljajo prevoze izdelkov, zato sem se odločil preveriti 
tudi kakovost njihovega dela. Anketirani so zadovoljni z delom avtoprevoznikov, a hkrati 
moram opozoriti na slabši oceni pri zaščiti izdelkov pred dežjem in pri dostavi izdelkov brez 
poškodb. Pri danih trditvah znaša povprečna stopnja strinjanja 3,4 in tu mora Kovintrade 
izvesti potrebne izboljšave (večji nadzor dela skladiščnikov, ki nalagajo izdelke na tovornjake 
in avtoprevoznikov, ki so dolžni te izdelke ustrezno zaščititi-dež, prevoz). Odjemalci so 
pozitivno ocenili Kovintrade-ovo hitrost dobave izdelkov, ki so na zalogi in točnost dostav s 
strani avtoprevoznikov, vendar so tudi tu povprečne stopnje strinjanja z danima trditvama 
nizke (3,4 in 3,3), zato mora Kovintrade izboljšati svoje logistične storitve. Kovintrade mora 
pri avtoprevoznikih popraviti tudi izgled njihovi tovornjakov, saj ima mnogo odjemalcev 
edini vizualni stik s podjetjem preko avtoprevoznikov, ki dostavijo material. Opremljanje 
tovornjakov s ponjavami Kovintrade-a izboljša tudi vizualni izgled storitvene pokrajine, saj je 
to eden izmed dejavnikov, po katerih odjemalec presoja storitveno organizacijo. Kovintrade si 
je pozitivno oceno prislužil tudi pri fleksibilnosti in odzivnosti poslovanja, saj se odjemalci 
strinjajo, da Kovintrade upošteva njihove želje po izdelkih (p.s.s.=3,54) in so zadovoljni s 
hitrostjo uvoza izdelkov, ki jih ni na zalogi - uvoz po naročilu (p.s.s.=3,36). Anketirani 
odjemalci so tudi zanikali, da za naročene (redke) izdelke vedno čakajo na poseben uvoz 
(p.s.s.=2,68), kar kaže na odzivnost komercialistov, ki zaznajo nove potrebe na trgu in te 
izdelke uvrstijo v prodajni asortiman. Trženje na podlagi odnosov z odjemalci lahko še 
poveča odzivnost in fleksibilnost, saj dvostransko komuniciranje omogoči Kovintrade-u 
boljšo informiranost o potrebah in željah odjemalcev, odjemalcem pa nudi večjo obveščenost 
o dobavnih rokih in stanju zalog izdelkov. 
 
Odjemalci so na podlagi anketne raziskave nezadovoljni s cenovno politiko Kovintrade-a, saj 
menijo, da ima Kovintrade prekratko zapadlost računov (p.s.s.=3,5), želijo si tudi večjo 
fiksnost cen (p.s.s.=4,28). Pri dani analizi posebno izstopa želja po večji fiksnosti cen, kar je 
lahko tudi posledica dejstva velikih pretresov na železarskem trgu v zadnjem letu Pri 
vprašanju, ali Kovintrade premalo upošteva redno plačevanje in naročanje izdelkov pri 
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 obračunu popustov, tega ne morem trditi pri 5 % stopnji tveganja. Med odjemalci Kovintrade-
a, ki sem jih razdelil po velikosti njihovih naročil v 4 skupine, ne obstajajo razlike pri želji o 
večji fiksnosti cen. Dani rezultat, posredno kaže na dejstvo, da si tako majhni, kot veliki 
odjemalci želijo več stabilnosti v poslovnem sodelovanju s Kovintrade-om. Med skupinami 
odjemalcev Kovintrade-a (z izjemo skupine odjemalcev, ki oddajo najnižjo vrednost naročila)  
ne obstajajo razlike pri mnenju o prekratki zapadlosti računov glede na velikost njihovih 
naročil. Skupina odjemalcev, ki vzame blago v vrednosti do 50.000 tolarjev meni, da je 
zapadlost računov ustrezna, večjim odjemalcem pa se zdi zapadlost prekratka, kar ne 
preseneča, saj se ugotovitve ujemajo s teorijo: večja vrednost naročila → večji odlog plačila. 
Med odjemalci Kovintrade-a prav tako ne obstajajo razlike pri mnenju glede velikosti 
popustov s strani Kovintrade-a, za redno plačevanje in naročanje izdelkov. Finančna politika 
podjetja mi ni poznana, zato ne morem podati predlogov za podaljšanje zapadlosti računov 
(finančne zmogljivosti podjetja ne poznam). Nezadovoljstvo zaradi nestabilnih cen lahko 
Kovintrade delno odpravi z večjo informiranostjo svojih odjemalcev. V času tedenskega 
spreminjanja cen železa je obveščenost ključnega pomena za povečanje zadovoljstva 
odjemalca, saj bo le-ta danes naročil več (na zalogo) in se tako izognil podražitvi v prihodnje. 
 
Pri domnevi, ali je Kovintrade cenovno konkurenčen, so odjemalci ocenili s povprečno 
stopnjo strinjanja 3,45, da ima Kovintrade dobro razmerje kakovosti in cene izdelkov, kar 
posredno pomeni, da je pri kvaliteti izdelkov, ki jih prodaja konkurenčen. Trditev, da je 
Kovintrade cenejši od konkurence ne morem sprejeti pri stopnji tveganja 5 % (p.s.s.=3,07), 
kar pa še ne pomeni,da ni cenovno konkurenčen (cene ima lahko tudi približno enake kot 
drugi ponudnik i- še vedno je lahko cenovno konkurenčen). Pretok informacij med 
Kovintrade-om in odjemalci je ustrezen na področju informiranosti o dobavnih rokih 
izdelkov, odjemalci pa niso zadovoljni z obveščenostjo o spremembah cen (2,5) in o stanju 
zalog izdelkov (2,7). Kovintrade naj razmisli vsaj o večji informiranosti odjemalcev glede 
stanja zalog, kar lahko doseže z uporabo spletne tehnologije. Odjemalci bodo verjetno tudi v 
prihodnosti neobveščeni o spreminjanju cen, saj je politika Kovintrade-a takšna, da se ceno 
poda le na podlagi povpraševanja. Kovintrade so odjemalci v anketi ocenili pozitivno tudi na 
področju prilagajanja željam strank, saj ta upošteva njihove želje po izdelkih ter doda kakšen 
tip izdelka v prodajni program, tako da odjemalcem ni potrebno vedno čakati na posebne 
uvoze. Dolžnost Kovintrade-a kot etičnega poslovnega partnerja je, da odjemalca obvesti o 
bodočem dvigu cene, tako da ta lahko naroči večje količine blaga kot bi jih sicer. Med 
odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike glede želje po elektronskem poslovanju. Za 
naročanje izdelkov preko interneta so najbolj zavzeti odjemalci, ki jemljejo od 250.001 sit do 
500.000 sit (znotraj skupine tistih, ki želijo naročati preko interneta predstavljajo 45,8 %) 
izdelkov, sledijo pa jim odjemalci, ki jemljejo nad 500.000 sit izdelkov (znotraj skupine tistih, 
ki želijo naročati preko interneta predstavljajo 33,3 %). Od vseh anketiranih odjemalcev jih 
12,9 %, ki želijo izdelke naročati preko interneta, sodi v skupino naročil od 250.001 do 
500.000 sit in 9,4 %, ki želijo izdelke naročati preko interneta, sodi v skupino odjemalcev, ki 
naročijo za več kot 500.000 sit. Odjemalci v skupini vrednosti naročil od 50.001 sit do 
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 250.000 sit  želijo naročati izdelke preko interneta v 26,3 % primerov. Kovintrade-u kljub 
rezultatom t testa o preživetju na dolgi rok z diferenciacijo storitev, tega ne morem svetovati, 
saj je odjemalcem Kovintrade-a nizka cena izdelkov zelo pomembna (stopnja strinjanja 4,7 je 
pri nizki ceni večja kot stopnja strinjanja pri diferenciaciji storitev 3,9), zato bi prevelika 
diferenciacija storitev preveč povečala stroške, kar bi povečalo prodajne cene izdelkov. 
Podjetje mora zato najti ustrezen kompromis med nizkimi stroški in diferenciacijo. Tudi pri 
nadaljnih testih glede storitev se potrdi prepričanje, da podjetje na dolgi rok ne sme iti zgolj v 
diferenciacijo napram konkurenci, saj bi dodatne storitve preveč zmanjšale cenovno 
konkurenčnost Kovintrade-a. Dolgoročno preživetje zgolj s čisto diferenciacijo storitev 
napram konkurenci v panogi, v kateri deluje Kovintrade, ni možno, saj odjemalci večinoma 
naročajo izdelke, ki nimajo dodane vrednosti in tako se rezultati ankete tudi ujemajo z 
ekonomsko teorijo.                
 
Tabela 2: Odziv odjemalcev na uvajanje novih storitev Kovintrade-a  
 

uvajanje novih storitev kovintrade

6 7,1 7,1 7,1

2 2,4 2,4 9,4

68 80,0 80,0 89,4

9 10,6 10,6 100,0

85 100,0 100,0

te storitve ne bodo
uporabljali, zadovoljni so
z obstoječimi
te storitve ne bodo
uporabljali, ker
obstoječe tudi ne
te storitve bodo koristili,
če ne bodo povečale cen
te storitve bodo koristili
in jih bodo plačali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Vir: : Raziskava zadovoljstva odjemalcev Kovintrade-a d.d., 2004 
 
Med skupinami odjemalcev po vrednosti naročil ni razlik pri uporabi novih storitev, glede na 
ročnost (kratkoročno/dolgoročno) poslovanja s Kovintrade-om. Največ odjemalcev 
Kovintrade-a (80 %), bi nove storitve uporabljalo, če te ne bi povečale nabavnih cen izdelkov 
(sem sodi 27,1 % s kratkoročnim poslovnim sodelovanjem, 40 % z dolgoročnim poslovnim 
sodelovanjem, ker nočejo tvegati in 12,9 % z dolgoročnim sodelovanjem, ker jim partnerstvo 
veča dobiček). Največ odjemalcev (26,7 %) znotraj svoje skupine ročnosti sodelovanja, ki so 
za nove storitve pripravljeni plačati višje cene izdelkov, sodi v skupino dolgoročno 
usmerjenega sodelovanja, ki jim veča dobiček. Dani rezultat ni presenetljiv, saj so za to 
skupino značilne potrebe po medsebojnem prilagajanju dobavitelja in odjemalca, ki poslovni 
odnos okrepita na dodatnih operacijah. Pri odjemalcih, ki jim dolgoročno poslovno 
sodelovanje s Kovintrade-om veča dobiček nihče ni obkrožil, da novih storitev ne bo 
uporabljal. Zaradi nizkega odstotka odjemalcev, ki so za nove storitve pripravljeni plačati 
višje cene izdelkov, Kovintrade-u ne morem svetovati, da naj bo pri ponujanju dodatnih 
storitev inovator. Pomen nizkih cen je v tej dejavnosti premočan, zato podjetju na prodajnih 
programih z nizko dodano vrednostjo, pri uvajanju novih storitev, svetujem strategijo 
posnemanja. Kovintrade mora svojim odjemalcem nuditi tiste nove storitve, ki jih nudi tudi 
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 konkurenca, saj bi drugače začel izgubljati odjemalce. V primeru, da Kovintrade v nekem 
trenutku nima točno določenega izdelka, bo odjemalec naročil ta izdelek drugje. Odjemalci se 
ne strinjajo, da bi v primeru praznih zalog oddali naročilo Kovintrade-u in čakali na uvoz tega 
izdelka (p.s.s.=2,06). Prav tako se odjemalci ne strinjajo s trditvijo, da bi v tem primeru vzeli 
podoben izdelek (npr. 1 mm debelejšo pločevino), ki ga Kovintrade ima na zalogi 
(p.s.s.=1,76). Odjemalci so v povprečju s stopnjo strinjanja 4,47 v anketi tudi obkrožili, da 
takrat vzamejo izdelek pri konkurenci. Na podlagi danih rezultatov zavračam trditve 
komercialistov, da odjemalci v primeru pomanjkanja želenega izdelka, vzamejo pri 
Kovintrade-u podoben izdelek. Podjetju svetujem, da skrbno nadzira stanje zalog, saj 
pomanjkanje želenih izdelkov predstavlja izgubljeno prodajo. Anketirani odjemalci so s 
povprečno stopnjo nestrinjanja 1,93 zavrnili trditev, da bi v primeru nezmožnosti izpolnitve 
naročila (ko točno določenega izdelka ni na zalogi) prenehali sodelovati s Kovintrade-om in 
odšli h konkurenci. Naročilo, ki ga Kovintrade ne more izpolniti, torej pomeni le izgubo 
prodaje (odjemalec naroči pri konkurenci), ne pomeni pa tudi izgube odjemalca (odjemalec 
zato  ne odide h konkurenci). Trženje na podlagi odnosov z dobavitelji in odjemalci je za 
Kovintrade ključnega pomena, saj le ustrezne komunikacijske poti (uvedba elektronskega 
poslovanja) omogočajo pravočasno dobavo želenih izdelkov.  
 
Odjemalci Kovintrade-a menijo, da je Kovintrade etičen poslovni partner, saj jim 
komercialisti dajo pošteno ponudbo, jih obravnavajo kot enakovredne poslovne partnerje in 
jih opozorijo o kvaliteti izdelkov. Na podlagi rezultatov ankete lahko trdim, da bi odjemalci 
(stopnja strinjanja 3,49) naročali več, če bi bila ponudba večja. To se tudi ujema z rezultati  
hipoteze 14, kjer odjemalci zaradi premajhne ponudbe naročajo izdelke pri konkurenci, kar 
predstavlja izgubljeno prodajo. Pri pet odstotnem tveganju pa ne morem trditi, da odjemalci 
ne bi naročali več, če bi bila kvaliteta izdelkov boljša. Povečanje ponudbe izdelkov, ob 
skrbnem načrtovanju nabav izdelkov pri dobaviteljih, ne predstavlja višjih stroškov 
financiranja, če zna podjetje pravilno oceniti povpraševanje trga. Uvedba elektronskih poti 
poslovanja (internetno zbiranje naročil), bi omogočila  dostave blaga, ki ne sodi v redni 
prodajni program v zadnjem trenutku (JIT), kar bi Kovintrade-u omogočilo povečanje prodaje 
in večjo vezavo odjemalcev, brez povečanja zalog. Zbiranje naročil  posebnih izdelkov na 
spletni strani podjetja za več mesecev naprej, omogoči Kovintrade-u izpolnitev teh naročil v 
pravem času, kar predstavlja povečanje prodaje (brez držanja velikih zalog) in povečanje 
zadovoljstva odjemalcev. Odjemalci pa so na splošno zadovoljni s prodajnim programom 
Kovintrade-a, saj menijo, da ima širok ter globok izdelčni izbor, poleg tega pa Kovintrade 
tudi upošteva njihove želje po izdelkih v prodajnem programu. Za dane trditve velja 
povprečna stopnja strinjanja 3,5. 
 
7.4. Rezultati analize posameznih vprašanj raziskave  
 
Pri  vprašanju, kje so odjemalci izvedeli za Kovintrade, je najpogostejši odgovor odgovor b) 
preko znancev, sledita pa mu odgovor c) preko klica komercialista in odgovor a) preko 
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 oglasov. Kovintrade mora zato ohranjati dober sloves pri vseh odjemalcih, saj je v tej 
dejavnosti pomemben »dober glas«, ki se širi od ust do ust. Podjetje mora pri teoriji 
življenjske vrednosti odjemalca upoštevati tudi število novih odjemalcev, ki jim jih je pridobil 
obstoječi odjemalec z dobrim mnenjem o Kovintrade-u. Neposredno trženje oziroma osebni 
kontakt (klic komercialista) je pri medorganizacijskem trženju bolj pomemben, kot splošno 
oglaševanje, kar  potrdijo tudi rezultati analize. Trženje na podlagi odnosov predstavlja 
stroškovno učinkovit in dolgoročen sistem za ohranjanja obstoječih odjemalcev in za 
pridobivanje novih. 
 
Pri drugem vprašanju je največ odjemalcev odgovorilo, da v Kovintrade-u kupuje izdelke 
standardnih dimenzij (80 %), 11,8 % jih jemlje sicer izdelke standardnih dimenzij, vendar 
imajo zaradi rezanja veliko odpadka, samo 8,2 % pa jih potrebuje izdelke posebnih, točno 
določenih dimenzij. S slednjimi mora Kovintrade imeti še posebno dober pretok informacij 
(odjemalec jih mora zaradi daljših dobavnih rokov nestandardiziranih dolžin izdelkov v 
naprej obvestiti, kdaj bo potreboval novo pošiljko izdelkov), saj lahko le tako pravilno in 
pravočasno izpolni njihova naročila. Konkurenčno okolje in tehnološki napredek silita 
podjetje k uvedbi novih prodajnih poti, kot je prodaja preko interneta. Velika večina 
odjemalcev (87 %) si želi možnost elektronskega poslovanja, vendar moram pri tem opozoriti, 
da bi le 28,2 % anketiranih izdelke tudi dejansko naročalo preko interneta. Največ anketiranih 
(32,9 %) si želi uporabo interneta za lažje naročanje izdelkov preko telefona/telefaksa (večja 
informiranost). Velika je tudi skupina odjemalcev, ki želijo uporabo internetne strani 
Kovintrade-a (25,9 %) za primerjavo konkurenčnosti cen, kar pa ne ustreza politiki podjetja, 
saj cene podajajo individualno. Pri odločitvi za izgradnjo spletne poslovalnice mora podjetje 
vzeti v zakup visoke stroške, nova prodajna pot pa tudi ne sme podvajati že obstoječih (2 
prodajni poti za 1 segment) prodajnih poti. Po drugi strani pa jim računalniška tehnologija 
omogoča obdelavo različnih podatkov (odjemalci posebnih izdelkov, lahko že mesece v 
naprej oddajo naročilo za izdelke, za katere so potrebni dolgi dobavni roki-tako bo dobava 
pravočasna), prodaja preko interneta pa lahko za odjemalce predstavlja tudi dodatne storitve 
Kovintrade-a kot trgovca na debelo. Ker je odstotek odjemalcev, ki bi preko interneta 
dejansko naročali material, nižji od pričakovanega, podjetju pred odločitvijo o postavitvi 
elektronske poslovalnice predlagam natančno analizo. Možnost oddaje naročil za posebne 
izdelke in boljši pregled nad ponudbo železa sta argumenta, ki jih pri analizi stroškov ter 
koristi ne moremo upoštevati neposredno (numerično merjenje), a je njun pomen pri soočenju 
argumentov za ter proti tako močan, da ju iz analize upravičenosti investicije elektronskega 
poslovanja ne smemo izpustiti. 
 
Odgovori anketiranih odjemalcev pri vprašanju 4 kažejo na zvestobo odjemalcev podjetja, saj 
66 % odjemalcev večino naročil za izdelke, ki jih potrebujejo, odda pri Kovintrade-u (s 
konkurenco verjetno sodelujejo občasno na programih, ki jih Kovintrade nima), k njim pa 
moramo prišteti še 12,9 % anketiranih odjemalcev, ki sodelujejo le s Kovintrade-om. 
Odjemalci, ki pri Kovintrade-u sicer jemljejo izdelke, a manj kot pri konkurenci (21,2 %), 
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 niso zvesti, saj pri Kovintrade-u vzamejo izdelke le takrat, ko je ta cenejši oziroma, ko ga 
konkurent nima. Največ odjemalcev, ki naroča izdelke črne metalurgije še pri konkurenci, 
jemlje železo pri Merkurju, ostali ponudniki imajo majhne deleže. Najpogostejša vzroka za 
naročanje pri konkurentih sta ponudba izdelkov, ki jih Kovintrade nima in cenovno ugodnejša 
ponudba (največ odgovorov na pločevini). Večjo vezavo odjemalcev lahko Kovintrade doseže 
s tesnejšimi odnosi, saj bo tako bolj poznal njihove potrebe, kar mu omogoči izboljšanje 
ponudbe izdelkov. Vezani kupci so tudi bolj dobičkonosni, saj so manj občutljivi na 
konkurenčne ponudbe. Pri oceni dela avtoprevoznikov (vprašanje 7) je 7 odjemalcev napisalo, 
da ima lasten prevzem, ostali pa so avtoprevoznike ocenili ustrezno, le pri zaščiti izdelkov so 
dobili nižji oceni. Oglasne ponjave za tovornjake Kovintrade-a, bi poleg večje prepoznavnosti 
podjetja zagotovile tudi boljšo zaščito izdelkov pred vremenskimi vplivi.  
 
Pri vprašanju 8 so odjemalci menili, da jim Kovintrade včasih izpolni naročilo posebnih 
izdelkov, ki jih ni v zalogi, včasih pa ne. Rezultati so relativno dobri, saj podjetje ni izpolnilo 
naročil manj kot 5 % anketiranim odjemalcem. Vzroki ležijo v terminskih načrtih proizvodnje 
železarjev (določen tip železa se proizvaja sezonsko), prodajnem programu Kovintrade-a 
(nekaterih tipov železa ne prodajajo), itd. Uporaba internetnega poslovanja (večja 
informiranost o potrebah odjemalcev) in povezave z železarji (skupno skladišče materiala), bi 
Kovintrade-u omogočili izpolnitev večjega deleža naročil odjemalcev. Največ odjemalcev  
(40 %) naroči pri Kovintrade-u izdelke v vrednosti od 250.001 SIT do 500.000 SIT, sledijo 
jim odjemalci z naročili nad 500.000 SIT (32,9 %) in odjemalci z naročili izdelkov od 50.001 
SIT do 250.000 SIT. Odjemalci, ki naročijo do 50.000 SIT izdelkov predstavljajo samo 4,7 % 
anketiranih odjemalcev Kovintrade-a. Struktura odjemalcev je za Kovintrade dokaj ugodna, 
saj so večji odjemalci predvsem predelovalna podjetja, ki si želijo nadgradnje poslovnih 
odnosov (elektronsko poslovanje), velikost njihovih naročil pa tudi pokrije stroške prevoza. 
Tudi sicer je največ odjemalcev (43 %) zadovoljnih z obstoječim izborom izdelkov v 
prodajnem programu, zanimiva pa je kategorija odjemalcev, ki stalno potrebujejo nek izdelek 
(23,5 %), ki ga Kovintrade nima (največ debele pločevine in okroglih jekel). Ti odjemalci 
predstavljajo stalno povpraševanje, ki Kovintrade-u omogoča doseči večjo prodajo v 
prihodnosti. Kovintrade lahko poleg večjega zaslužka doseže tudi popolno vezavo teh 
odjemalcev nase, saj ne bodo več imeli potrebe po naročanju tega izdelka pri konkurenci. 
Tako bodo ti odjemalci postali tudi manj dovzetni na konkurenčne ponudbe pri izdelkih, ki jih 
imajo vsi ponudniki črne metalurgije, kar bo Kovintrade-u omogočilo tudi večjo dobičkovnost 
prodaje na vseh programih (odjemalec, kateremu nudiš vse kar potrebuje, bo tudi celotno 
naročilo oddal pri enem ponudniku in tak odjemalec ni seznanjen s konkurenčnimi 
ponudbami, saj jemlje le pri enem ponudniku). Pri vprašanju o uvedbi novih storitev bi velika 
večina odjemalcev (80 %) nove storitve koristila le, če te ne bi povečale nabavnih cen 
izdelkov, oziroma iz tega lahko sklepam, da za njih niso pripravljeni plačati. Samo 10,6 % 
odjemalcev, potrebuje nove storitve Kovintrade-a in so jih pripravljeni tudi plačati. 
Odjemalci, ki iz različnih razlogov ne bodo koristili morebitne nove storitve, predstavljajo  
9,4 % vzorca. Kovintrade lahko konkurenčne prednosti (brez lastne diferenciacije storitev) 
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 pridobi tudi preko trženja na podlagi odnosov, kjer posedovanje lastniških virov ni pogoj za 
doseganje prednosti na trgu pred konkurenco.  
 
Pri vprašanju 14 me je zanimalo povpraševanje po pocinkani pločevini, saj ta predstavlja 
dobičkonosen prodajni program in dobil sem sledeče odgovore: Kar 40 % anketiranih 
odjemalcev Kovintrade-a potrebuje pocinkano pločevino, kar kaže na veliko povpraševanje 
po temu tipu izdelka znotraj metalurškega trga. Po pričakovanjih več odjemalcev (kar 91,2 %) 
potrebuje vroče pocinkano pločevino, saj se ta uporablja pri večjih izdelkih. Odjemalci 
pocinkane pločevine najbolj povprašujejo po debelini 1 mm (26,5 %), sledijo pa debeline 0,6 
mm, 1,25 mm, 1,5 mm itd. Na vprašanje o debelini pocinkane pločevine je odgovorilo 34 
odjemalcev. Največ odjemalcev (52,9 %) potrebuje pocinkano pločevino v dimenziji 
1000x2000 mm, sledijo jim odjemalci (29,4 %), ki potrebujejo dimenzijo 1250x2500 mm, 
najmanj pa je odjemalcev, ki naročajo dimenzijo 1500x3000 mm (17,6 %). 
 
Poslovno sodelovanje s Kovintrade-om (vprašanje 15) si je dolgoročno zastavilo 67 % 
anketiranih. Odjemalci, ki ne želijo menjati dobavitelja materiala (tveganja), predstavljajo 
največjo skupino (49,4 %) in so zelo zanimiv segment. Tem odjemalcem je nemoten poslovni 
proces zelo pomemben (točne dobave, kvalitetni izdelki itd.) in so zato verjetno manj 
občutljivi na višino cene ter tako predstavljajo dobičkonosen segment odjemalcev 
Kovintrade-a. Kupce, ki jim poslovno sodelovanje s Kovintrade-om veča dobiček (17,6 %), 
lahko štejemo kot priznanje podjetju, saj to posredno kaže na kakovost poslovanja 
Kovintrade-a. Odjemalci, ki iščejo najugodnejše ponudbe na trgu predstavljajo 32,9 % 
anketiranih, saj je njihovo poslovno sodelovanje s Kovintrade-om usmerjeno kratkoročno 
(naročijo, ko je Kovintrade najcenejši). Takšni odjemalci ne predstavljajo dobičkonosnega 
segmenta. Večina odjemalcev ima s Kovintrade-om dolgoročne poslovne odnose, kar 
predstavlja dobro osnovo za nadgradnjo teh odnosov s pomočjo novih investicij. Uvedba 
internetnega poslovanja se zdi smiselna, saj bi ta nova prodajna pot na dolgi rok povečala 
zadovoljstvo vseh strank v poslovnem procesu, dolgoročna naravnanost poslovnih odnosov pa 
prav tako omogoča ekonomsko upravičenost nove investicije. Oddaja naročila izdelka za več 
mesecev naprej, z ustrezno pravno formalno povezavo, zmanjšuje oportunistično obnašanje 
odjemalcev, saj ti tako ne morejo odstopiti od naročila in sprejeti ponudbo konkurence. 
  
Pri 19. vprašanju sem želel izvedeti, kakšno je povpraševanje po storitvi razreza med 
odjemalci Kovintrade-a in dobil sem sledeče rezultate: največ odjemalcev (49,4 %) storitve 
razreza ne potrebuje, sledijo pa jim odjemalci (23,5 %), ki so z razrezom zadovoljni - ga 
koristijo. Odjemalci za katere razrez ni dovolj natančen (11,8 %) predstavljajo poleg tistih 
odjemalcev, ki razrez že koristijo, segment, ki bi ob investiciji Kovintrade-a v boljše rezalne 
stroje, to nadgrajeno storitev verjetno tudi koristili. Odjemalci, ki se jim že obstoječi razrez 
zdi predrag (na preprostih strojih) pa predstavljajo 15,3 %  anketiranih.    
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 8. SKLEP    
 
V diplomskem delu sem pregledal poslovanje podjetja Kovintrade d.d., enota metalurgija 
veleprodaja, ter pri tem izpostavil probleme, s katerimi se podjetje sooča. Za dane probleme 
sem preko anketne raziskave (slika Kovintrade-a v očeh odjemalcev) pridobil podatke, ki sem 
jih s pomočjo statistične analize pretvoril v predloge za rešitve danih problemov.  
 
Kovintrade mora svojim odjemalcem nuditi cenovno konkurenčne in kvalitetne izdelke. 
Odjemalci so na splošno zadovoljni s poslovanjem Kovintrade-a, za katerega menijo, da je 
etičen in fleksibilen poslovni partner. Komercialistom v Kovintrade-u odjemalci zaupajo, 
malo manj pa so zadovoljni z delom avtoprevoznikov. Pri prodajnem asortimanu je 
Kovintrade dobil dobre ocene s strani odjemalcev. Kljub temu pa svetujem poslovodstvu, da 
naj doda še kakšen izdelek v ponudbo, saj odjemalci v primeru nezmožnosti izpolnitve 
naročila Kovintrade-a naročijo izdelek pri konkurenci. Rezultati ankete so tudi pokazali, da bi 
odjemalci pri Kovintrade-u naročali več, če bi bila ponudba večja (vrste izdelkov so podane v 
prilogi). Negativno oceno je Kovintrade dobil pri cenovni politiki, saj ta pušča vse skupine 
odjemalcev v precejšnji negotovosti. Večjo informiranost odjemalcev bi podjetje lahko 
doseglo z uvedbo internetnega poslovanja, za katerega se najbolj zavzemajo večji in veliki 
odjemalci podjetja. Pri tem mora Kovintrade upoštevati načelo nepodvajanja tržnih poti za isti 
segment in odstotek tistih, ki bi dejansko naročali preko interneta. V kolikor želi podjetje 
uvesti nove storitve, jih moram pri tem opozoriti, da velika večina odjemalcev zanje ni 
pripravljena dodatno plačati, upoštevati pa je treba tudi močno cenovno občutljivost 
odjemalcev v tej panogi. 
 
Kovintrade-u na podlagi rezultatov raziskave priporočam razvoj modela trženja na podlagi 
odnosov, ki mu omogoča doseganje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v prihodnosti 
(diferenciacija storitev). S tesnejšimi povezavami z dobavitelji lahko Kovintrade pridobi 
številne vire (čeprav ti niso v njegovi lasti), ki mu omogočijo izboljšavo njegovih storitev. 
Hitre dobave kvalitetnih izdelkov, obveščenost o proizvodnem načrtu in upoštevanje potreb 
podjetja so koristi, ki jih lahko ima Kovintrade zaradi tesnih stikov z dobavitelji železa. 
Trženje na podlagi odnosov z odjemalci (zaupanje, interakcija...) pripomore k večjemu 
razumevanju potreb trga, večja fleksibilnost Kovintrade-a pri dobavi izdelkov (sodelovanje z 
dobavitelji) pa podjetju omogoči doseganje visoke konkurenčnosti, kar je potreben pogoj za 
dolgoročno uspešno poslovanje Kovintrade-a. Pri ohranjanju in nadgrajevanju odnosov z 
odjemalci (ter dobavitelji) bi veliko pripomogla uvedba elektronskega poslovanja, saj lahko 
Kovintrade z večjo stopnjo informiranosti o potrebah odjemalcev (fleksibilnost) nadomesti 
potrebo po velikih zalogah izdelkov. Trženje na podlagi odnosov predstavlja orodje, s katerim 
lahko Kovintrade d.d. doseže večje konkurenčne prednosti in večje zadovoljstvo odjemalcev, 
kar mu omogoči dolgoročno uspešno poslovanje na trgu črne metalurgije.  
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 Na podlagi danih ugotovitev zavračam začetno tezo diplomskega dela o graditvi 
konkurenčnih prednosti z izključno diferenciacijo storitev, saj lahko Kovintrade pridobi 
dolgoročne prednosti tudi preko trženja na podlagi odnosov, kjer posedovanje virov ni nujen 
pogoj. Dolgoročni razvoj podjetja le z diferenciacijo lastnih storitev ni prava strategija, saj 
odjemalci (v tej cenovno občutljivi panogi) zanje niso pripravljeni plačati. Kovintrade-u se 
namreč te investicije dolgoročno ne bi povrnile. Konkuriranje na trgu z absolutno najnižjimi 
cenami (konkurenčne prednosti na podlagi nizkih stroškov) tudi ne more biti dolgoročno 
uspešna strategija za Kovintrade, saj sta odjemalcem kakovost izdelkov in kakovost storitev 
zelo pomembna dejavnika poslovanja.   
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11. PRILOGE  

11.1.1. Primer modela ocenjevanja dobaviteljev podjetja Kovintrade d.d.    

Tabela 3: Ocena 3 dobaviteljev Kovintrade-a d.d. 

parametri Max. ocena Dobavitelj A Dobavitelj B Dobavitelj C 

Cenovna 
konkurenčnost  

35 20 25 22 

Odlog plačila 10 7 8 6 

 45 27 33 28 

Ugled dobavitelja  5 3 3 4 

Država izdelave 5 3 2 4 

Kakovost blaga 20 14 16 18 

 30 20 21 26 

Pravočasnost 
dostave 

10 7 8 6 

Storitve  5 2 3 3 

Upoštevanje želja 10 6 5 6 

 25 15 16 15 

TOTAL 100 62 70 69 

Vir: Dokumentacija podjetja Kovintrade d.d.                                                                              

Glede na oceno po metodi vsota 100 je najboljši dobavitelj B. Podjetje se lahko poslužuje tudi 
drugačnih metod ocenjevanja dobaviteljev, kot je npr. metoda  ocenjevanja z utežmi. V tem 
primeru dobavitelje ocenimo po sistemu ∑ Ij * Pij.  

Kadar ima odjemalec posebne zahteve (npr. zahteva zelo kvalitetne izdelke) mora podjetje 
upoštevati predvsem ocene, ki se nanašajo na kvaliteto, druge pa manj, saj v tem primeru le te 
niso tako pomembne. 

11.1.2. Primer izračuna optimalne količine naročila in najnižjih celotnih stroškov 

Qopt. = √ ( 2 D * S / V ) 
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Podjetje mora poznati letno količino povpraševanja (D), nabavne cene za količine X (NC), 
strošek posameznega naročila (S) in letni strošek enote blaga na zalogi (V). 

TC = ( Q / 2 ) * V + ( D / Q ) * S + D * NC 

Podjetje se mora odločiti za naročilo takšne količine izdelkov, ki predstavljajo najnižje 
celotne stroške (to ni nujno optimalna količina). V praksi je ta izračun zelo težak, saj se 
nabavne cene izdelkov črne metalurgije spreminjajo na tedenski ravni, težko pa je tudi oceniti 
letno povpraševanje po izdelkih s strani odjemalcev Kovintrade-a.     

11.2. Materialni tokovi  

KOZ = prodaja / povpr. Zaloga 

Koeficient obračanja zalog pove kolikokrat na leto se v povprečju zaloge obrnejo. Vsako 
podjetje si seveda želi, da je ta koeficient čim večji, saj so tako stroški skladiščenja nižji. V 
panogi, kjer deluje Kovintrade pa je še posebej prisotna izguba vrednosti blaga, ki je na 
zalogi, saj so nekateri izdelki skladiščeni zunaj (brez strehe). Ti izdelki pa zaradi zunanjih 
vplivov (dež, vlaga) korodirajo in so vsak dan vredeni manj. Podjetje mora tako zalogo 
izdelkov prodati čim prej, saj lahko le za nepoškodovane izdelke iztrži polno ceno. Korodirani 
izdelki namreč predstavljajo izgubo (prodaja pod nabavno ceno) in pritožbe odjemalcev. Pri 
zalogah so seveda vedno prisotni tudi stroški izgubljenih obresti (velik del stroškov zalog), saj 
je denar vezan v skladišču. Vsi ti dejavniki prisilijo podjetje k doseganju čim višjega 
koeficienta obračanja zalog. Edini dejavnik, ki nasprotuje tem spoznanjem je večja nabava 
izdelkov, saj podjetje tako doseže količinske popuste – izdelke nabavi torej ceneje (nižje 
nabavne cene, a večje zaloge). Podjetje mora zato poiskati optimalno kombinacijo vseh teh 
dejavnikov.     

DVZ = 365 / KOZ 

Dnevi vezave zalog nam povedo v povprečju koliko dni je nek izdelek podjetja ležal v 
skladišču. Dnevi vezave zalog morajo biti čim krajši (nižji kazalec). 

11.3.1. Obrat terjatev in dnevi vezave terjatev do odjemalcev 

KOTK = prodaja / povprečne terjatve 

Koeficient obračanja terjatev do kupcev nam pove kolikokrat na leto se obrnejo terjatve do 
odjemalcev Kovintrade-a. Finančni oddelek v podjetju Kovintrade si mora prizadevati, da je 
ta koeficient čim višji.  

DVTK = 365 / KOTK 

Dnevi vezave terjatev do kupcev pa nam povedo v koliko dneh so odjemalcev Kovintrade-a 
d.d. v povprečju poravnale svoje obveznosti. Podjetje si seveda želi, da je število teh dni čim 
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krajše, a hkrati mora pri politiki zaračunavanja tudi upoštevati redno plačevanje odjemalcev, 
količino izdelkov, ki jih odjemalci vzamejo in odlog plačila, ki jim ga nudi konkurenca.  

11.3.2. Kreditna politika 

Kovintrade d.d. mora pri svoji kreditni politiki točno določiti roke kreditiranja, kreditne 
standarde (značaj odjemalca, sposobnost plačila, finančna moč, zavarovanje, ekonomski 
pogoji odjemalca), popuste in politiko izterjave. Podjetje lahko s svojo kreditno politiko 
močno vpliva na dobičkonosnost poslovanja. V primeru liberalne kreditne politike se prodaja 
poveča, a podjetje ima tudi več slabih terjatev, torej višje stroške izterjave.Kovintrade lahko 
ob liberalni kreditni politiki proda tone železa, ki pa verjetno ne bo nikoli plačano. 

Pri odločitvah o kreditni politiki mora finančnik Kovintrade-a izračunati najprej dneve vezave 
terjatev kot tehtano povprečje rokov plačil posameznih odjemalcev (T). Kot uteži se uporabi 
delež odjemalcev, ki plačajo v roku posameznega plačilnega roka (W).  

DVTK = W1 * T1 + ... + Wn * Tn                                                                                    

Znesek popustov, ki jih Kovintrade nudi odjemalcem izračunamo po naslednjem obrazcu: 
Znesek popustov = prodaja na kredit * ( 1 – delež slabih kreditov ) * odstotek popusta 

Potrebno je tudi izračunati obseg slabih kreditov:                                                                 
Znesek slabih kreditov = delež slabih kreditov * prodaja                                                                     

Stroški financiranja za Kovintrade znašajo:                                                                              
SF = DVTK * dnevna prodaja na kredit * delež VC * obrestna mera   

Naloga finančnika je torej za vsako finančno politiko na podlagi zgornjih izračunov sestaviti 
delni izkaz uspeha, ker pa čisti dobiček posamezne kreditne politike ni dovolj za presojo 
ustreznosti le te, mora finančnik izračunati še znesek dodatnih potrebnih terjatev do 
odjemalcev in jih primerjati z dodatno ustvarjenim dobičkom (NI). Na podlagi sledečih 
izračunov lahko torej Kovintrade d.d. določi optimalno kreditno politiko do odjemalcev.      

Terjatve do odjemalcev = dnevna prodaja * DVTK                                                                  
Donosnost kreditne politike = sprememba NI / sprememba terjatev do odjemalcev                                            

11.4.1. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev in koeficient obračanja obveznosti do 
dobaviteljev 

DVOD = 365 / ( prodaja / povprečne obveznosti ) 

Kazalec dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev nam pove povprečno število dni v katerem 
Kovintrade d.d. poravna svoje obveznosti. Kovintrade d.d. si mora prizadevati, da so plačilni 
roki dobaviteljem čim daljši, saj se s tem podjetje delno financira s strani dobaviteljev, a to 
velja le ob predpostavki, da je kreditiranje s strani dobaviteljev cenejše od drugih oblik 
financiranja poslovanja. 
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KOOD = 365 / DVOD 

Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev nam pove kolikokrat na leto v povprečju 
podjetje poravna svoje obveznosti. Velikost KOOD je čim manjša, ko je DVOD čim večji.    

11.4.2. Izračun ugodnosti financiranja s strani dobaviteljev       

Naloga finančnega oddelka v podjetju je seveda tudi upravljanje s kratkoročnimi finančnimi 
naložbami, zato mora finančnik tehtati ugodnost financiranja s strani dobavitelja napram 
financiranju podjetja s strani banke (ko podjetje v danem trenutku nima dovolj denarja). 

Dobavitelj nudi plačilo po sistemu 5/15 neto 100, banka pa nudi kredit s 14 % obr. mero, 
četrtletno, dekurzivna metoda                                              

Dobavitelj: EAR = ( 1 + 5% / 95 % ) 
365 / 85 

-1 = 0,2464 = 24,64 % 

Banka: EAR = ( 1 + 0,14 / 4 ) 
4
 -1 = 0,1475 = 14,75 % 

Finančnik naj pri banki najame kredit, dobavitelju mora plačati 15 dan in tako bo podjetje tudi 
izkoristilo popust dobavitelja (plačati pred 15 dnem ni smiselno). Financiranje s strani banke 
je za podjetje ugodnejše, kot s strani dobavitelja. V primeru, ko je EAR banke večja od 
dobaviteljeve, potem podjetje ne izkoristi popusta, ampak se financira s strani dobavitelja. 

11.5. Dnevi vezave denarja 

DVD = DVZ + DVTK – DVOD 

Dnevi vezave denarja nam povedo število dni, ko je denar povprečno vezan v poslovanju 
podjetja. Na premici nam to predstavlja razdaljo od trenutka ko Kovintrade plača dobavitelju  
(železarju)  in ko kupec (obrtnik) plača Kovintrade-u za preprodan material. Kovintrade d.d. 
mora to razdaljo na premici čim bolj skrajšati, saj bo tako bolje posloval (Berk, Lončarski, 
Zajc, 2002, str. 256). 

                                   Kovintrade plača                        Kovintrade proda 

*________________________*_________________________*___________________* 

Kovintrade kupi                                                                                                 Odjemalec plača                         

Dnevi vezave denarja                >------------------------------------------------------------------< 

Podjetje se lahko primerja s preostalimi podjetji v panogi na podlagi zgornjih kazalcev 
oziroma s panogo kot celoto, ter tako posredno ugotovi »uspešnost« svojega poslovanja glede 
na dejavnike, ki so značilni za to panogo. 
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11.6. Rezultati SPSS analize 

Pri vseh tabelah in slikah je vir podatkov raziskava zadovoljstva odjemalcev s storitvami 
Kovintrade-a d.d, 2004.  

Za Kovintrade d.d. so odjemalci izvedeli preko-rezultati analize 1. vprašanja 

Najpogostejši odgovor je odgovor b) preko znancev (43,5 %), sledita pa mu odgovor c) preko 
klica komercialista (30,6%) in odgovor a) preko oglasov (14,1 %). Kovintrade mora zato 
ohranjati dober sloves pri vseh odjemalcih, saj je v tej dejavnosti pomemben »dober glas«, ki 
se širi od ust do ust. Neposredno trženje oziroma osebni kontakt (klic komercialista) je pri 
medorganizacijskem trženju bolj pomemben, kot splošno oglaševanje (Kovintrade je sponzor 
RK Pivovarna Laško), kar  potrdijo tudi rezultati SPSS analize.   
 
V Kovintrade-u  odjemalci kupujejo izdelke standardnih dimenzij-rezultati analize 
2. vprašanja 
 
Največ odjemalcev v Kovintrade-u kupuje izdelke standardnih dimenzij (80%), 11,8 % jemlje 
sicer izdelke standardnih dimanzij, ampak imajo zaradi rezanja veliko odpadka, samo 8,2 % 
pa potrebuje izdelke posebnih, točno določenih dimenzij. S slednjimi mora Kovintrade imeti 
dober pretok informacij (odjemalec jih mora zaradi daljših dobavnih rokov nestandardiziranih 
dolžin izdelkov v naprej obvestiti, kdaj bo potreboval novo pošiljko izdelkov), saj lahko le 
tako pravilno in pravočasno izpolni njihova naročila. Poslovodsvo naj tudi razmisli o 
smiselnosti nakupa novih rezalnic za material (izračun donosnosti investicije), s katerimi bi 
lahko nudili boljši razrez odjemalcem, ki imajo veliko odpadka pri rezanju izdelkov.   
 
Tabela 4: Kupovanje izdelkov standardnih dimenzij   

kupovanje stand mat

68 80,0 80,0 80,0

10 11,8 11,8 91,8

7 8,2 8,2 100,0

85 100,0 100,0

da
da, ampak imamo
zaradi rezanja odpa
ne, ker potrebujem
točne dimenzije ma
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Ali odjemalci želijo tudi možnost elektronskega poslovanja-rezultati analize 3. vprašanja 
 
Konkurenčno okolje in tehnološki napredek silita podjetje k uvedbi novih prodajnih poti, kot 
je prodaja preko interneta. Velika večina odjemalcev (87 %) si želi možnost elektronskega 
poslovanja, vendar moram pri tem opozoriti, da bi le 28,2 % anketiranih izdelke tudi dejansko 
naročalo preko interneta. Največ anketiranih (32,9 %) si želi uporabo interneta za lažje 
naročanje izdelkov preko telefona/telefaksa (večja informiranost). Velika je tudi skupina 
odjemalcev, ki želijo uporabo internetne strani Kovintrade-a (25,9 %) za primerjavo 
konkurenčnosti cen, kar pa ne ustreza politiki podjetja, saj cene podajajo individualno. Pri 
odločitvi za izgradjo spletne poslovalnice mora podjetje vzeti v zakup visoke stroške, nova 
prodajna pot pa tudi ne sme podvajati že obstoječih (2 prodajni poti za 1 segment) prodajnih 
poti. Po drugi strani pa jim računalniška tehnologija omogoča obdelavo različnih podatkov     
(odjemalci posebnih izdelkov, lahko v naprej oddajo naročilo za izdelek, za katerega so 
potrebni dolgi dobavni roki-tako bo dobava pravočasna), prodaja preko interneta pa lahko za 
odjemalce predstavlja dodatne storitve Kovintrade-a kot trgovca na debelo. Ker je odstotek 
odjemalcev, ki bi preko interneta dejansko naročali material nižji od pričakovanega, podjetju 
pred odločitvijo o postavitvi elektronske poslovalnice, predlagam natančno cost benefit 
analizo.   
 
Tabela 5: Uporaba elektronskega poslovanja 
 

elektronsko poslovanje

24 28,2 28,2 28,2

28 32,9 32,9 61,2

22 25,9 25,9 87,1

11 12,9 12,9 100,0
85 100,0 100,0

da, mat želijo naročati
preko interneta
da, saj bodo tako lažje
naročali po tel ali faks
da, tako bodo lažje
primerjali cene s
konkurenco
ne
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Kje odjemalci naročajo izdelke črne metalurgije-rezultati analize 4. vprašanja 
 
Tabela 6: Kje odjemalci Kovintrade-a naročajo materiale črne metalurgije 

kje kupuje material

11 12,9 12,9 12,9

56 65,9 65,9 78,8

18 21,2 21,2 100,0
85 100,0 100,0

da, samo pri kovintrade-u
da, ampak tudi pri
konkurenci
da, a več pri konkurenci
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Odgovori anketiranih odjemalcev pri 4. vprašanju kažejo na zvestobo odjemalcev podjetja, saj 
66 % odjemalcev večino naročil izdelkov, ki jih potrebujejo odda pri Kovintrade-u (s 
konkurenco verjetno sodelujejo občasno na programih, ki jih Kovintrade nima), k njim pa 
moramo prišteti še 12,9 % anketiranih odjemalcev, ki sodelujejo le z Kovintrade-om. 
Odjemalci, ki pri Kovintrade-u sicer jemljejo izdelke, a manj kot pri konkurenci (21,2 %), 
niso zvesti, saj pri Kovintrade-u vzamejo izdelke le takrat, ko je ta cenejši oziroma, ko ga 
konkurent nima.  
 
Pri katerih ponudnikih odjemalci Kovintrade-a še naročajo izdelke- rezultati analize 5. 
vprašanja 
 
Odjemalci Kovintrade-a, ki naročajo izdelke še pri drugih ponudnikih na trgu, največkrat 
vzamejo pri Merkurju. Pri katerem ponudniku še naročajo izdelke je odgovorilo 50 
anketiranih, 35 pa ne. Odjemalcem, ki naročajo le pri Kovintrade-u to vprašanje ni bilo 
namenjeno, nekateri odjemalci, ki naročajo izdelke tudi drugje pa na dano vprašanje niso 
hoteli odgovoriti (poslovna skrivnost). 
 
Tabela 7: Kje odjemalci Kovintrade-a še naročajo izdelke črne metalurgije 

kje še kupuje mat

36 42,4 72,0 72,0
1 1,2 2,0 74,0
1 1,2 2,0 76,0
3 3,5 6,0 82,0
1 1,2 2,0 84,0
4 4,7 8,0 92,0
1 1,2 2,0 94,0
1 1,2 2,0 96,0
2 2,4 4,0 100,0

50 58,8 100,0
31 36,5

4 4,7
35 41,2
85 100,0

merkur
alpos
impol
metra
exterfer
inpos
beroha
krisper
tujina
Total

Valid

99
999
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
Zakaj odjemalci Kovintrade-a naročajo tudi pri drugih ponudnikih-rezultati analize 5. 
vprašanja 
 
Odjemalci Kovintrade-a naročajo še pri Konkurenci, ker je ta cenovno ugodnejša ali pa ima 
na zalogi izdelke, ki jih Kovintrade nima (oba 41,8 % tistih ki so napisali zakaj). Odjemalci, 
ki so napisali razlog zaradi storitev, ki jih Kovintrade ne nudi predstavljajo 7,5 %, ostali 
razlogi so posamično dobili manj kot 5 %.   
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Tabela 8: Zakaj odjemalci Kovintrade-a naročajo še pri konkurenci 
zakaj kupuje pri konkurenci

28 32,9 41,8 41,8

28 32,9 41,8 83,6

3 3,5 4,5 88,1

1 1,2 1,5 89,6

5 5,9 7,5 97,0

2 2,4 3,0 100,0

67 78,8 100,0
14 16,5

4 4,7
18 21,2
85 100,0

cenovno ugodnejši
ima na zalogi mat, ki
ga kovintrade nima
dobavitelja poznajo,
kovintrade pa slabo
kovintrade ni prisoten
na našem območju
dobavitelj nudi storitve,
ki jih kovintrade nima
dobavitelj nudi
kakovostnejše dodatne
storitve
Total

Valid

99
999
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Konkurenca je cenovno ugodnejša pri naslednjih izdelkih -rezultati analize 5. vprašanja 
 
Tabela 9: Izdelki, ki jih konkurenca ponuja ugodneje kot Kovintrade (po mnenju odjemalcev)  

 

cenejši na katerem materialu

2 2,4 15,4 15,4
1 1,2 7,7 23,1
6 7,1 46,2 69,2
1 1,2 7,7 76,9
1 1,2 7,7 84,6
1 1,2 7,7 92,3
1 1,2 7,7 100,0

13 15,3 100,0
20 23,5
52 61,2
72 84,7
85 100,0

ploščato jeklo
profili
pločevina
palično jeklo za struženje
črna pločevina
HVT
pocinkana pločevina
Total

Valid

99
999
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Odjemalci Kovintrade-a, ki naročajo izdelke tudi pri konkurenci menijo, da je ta cenejša pri 
pločevini, ploščatem jeklu itd. Na podlagi podatkov tabele ne morem narediti zaključka, saj je 
samo 13 od 33 odjemalcev, ki kupujejo tudi pri konkurenci napisalo tip izdelka, kjer je ta 
cenejša. 
 
Konkurenca ima na zalogi izdelke, ki jih Kovintrade nima-rezultati analize 5. vprašanja   
 
Anketirani odjemalci jemljejo pri konkurenci naslednje izdelke, ki jih Kovintrade nima: 
debele cevi, okrogla jekla (oba 21,7 %), tv profile itd. Tudi pri manjkajočih izdelkih ne 
morem podati sklepa, saj je le 14 od 29 odjemalcev, ki jemljejo te manjkajoče izdelke drugje 
odgovorilo na dano vprašanje. 
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Tabela 10: Izdelki, ki jih Kovintrade nima 

ima mat ki ga kovintrade nima

1 1,2 7,1 7,1
1 1,2 7,1 14,3
2 2,4 14,3 28,6
3 3,5 21,4 50,0
1 1,2 7,1 57,1
1 1,2 7,1 64,3
3 3,5 21,4 85,7
1 1,2 7,1 92,9
1 1,2 7,1 100,0

14 16,5 100,0
15 17,6
56 65,9
71 83,5
85 100,0

profili
hvt fepo3
tv profili
debele cevi
nerjaveči materiali
ploščata jekla
okrogla jekla
Al Cu
pocinkane cevi
Total

Valid

99
999
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Informiranost odjemalcev s strani Kovintrade-a-rezultati analize 6. vprašanja 
 
Tabele11-14: Prikaz informiranosti odjemalcev 

Statistics

85 85 85
0 0 0

2,5059 2,6824 3,4824
,13138 ,13307 ,10534
2,0000 3,0000 3,0000

2,00a 3,00 3,00
1,21129 1,22680 ,97115

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation

ve za
spemembe

cene

ve za zalogo
mat ki ga
naroča

ve za dobavne
roke mat

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

ve za spemembe cene

20 23,5 23,5 23,5
25 29,4 29,4 52,9

25 29,4 29,4 82,4

7 8,2 8,2 90,6
8 9,4 9,4 100,0

85 100,0 100,0

sploh se ne strinjam
se ne strinjam
niti se ne strinjam, niti
se strinjam
se strinjam
popolnoma se strinjam
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

X

ve za zalogo mat ki ga naroča

16 18,8 18,8 18,8
24 28,2 28,2 47,1

25 29,4 29,4 76,5

11 12,9 12,9 89,4
9 10,6 10,6 100,0

85 100,0 100,0

sploh se ne strinjam
se ne strinjam
niti se ne strinjam, niti
se strinjam
strinjam se
popolnoma se strinjam
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ve za dobavne roke mat

4 4,7 4,7 4,7
3 3,5 3,5 8,2

40 47,1 47,1 55,3

24 28,2 28,2 83,5
14 16,5 16,5 100,0
85 100,0 100,0

sploh se ne strinjam
se ne strinjam
niti se ne strinjam, niti
se strinjam
strinjam se
popolnoma se strinjam
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Tabela 15: Izračun statistike za spremenljivke o informiranosti odjemalcev 
 

One-Sample Statistics

85 2,5059 1,21129 ,13138

85 2,6824 1,22680 ,13307

85 3,4824 ,97115 ,10534

ve za spemembe cene
ve za zalogo mat ki ga
naroča
ve za dobavne roke mat

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 16: Enostranski test za spremenljivke o informiranosti odjemalcev   

One-Sample Test

-3,761 84 ,000 -,4941 -,7554 -,2328

-2,387 84 ,019 -,3176 -,5823 -,0530

4,579 84 ,000 ,4824 ,2729 ,6918

ve za spemembe cene
ve za zalogo mat ki ga
naroča
ve za dobavne roke mat

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi testa sem ugotovil, da odjemalci ne vedo za spremembe cen, prav tako jim ni 
poznano stanje zalog izdelka, ki ga naročajo. Sklep postavljam pri stopnji značilnosti P=0,000 
(Cene) in pri P=0,0095 (zaloga). Odjemalci na področju informiranosti vedo le za dobavne 
roke izdelkov, ta sklep pa podajam pri stopnji značilnosti P=0,000. 
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Kakovost dela avtoprevoznikov, ki odjemalcem dostavljajo izdelke-rezultati analize 7. 
vprašanja 
 
Manjkajoči odgovori predstavljajo odjemalce (7), ki imajo lasten prevzem naročenih 
izdelkov.  
 
Tabela 17: Izračun statistike za spremenljivke o delu avtoprevoznikov 

One-Sample Statistics

78 3,2949 1,15217 ,13046
78 4,0897 ,88547 ,10026

78 3,3590 1,27894 ,14481

78 3,4103 1,07433 ,12164

78 4,3205 ,90444 ,10241

dostava mat brez zamud
prijaznost avtoprevoznika
mat je zaščiten pred
dežjem
mat je dostavljen
nepoškodovan
priloži dokumentacijo ob
dostavi

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Na podlagi T-testa sem statistično dokazal, da avtoprevozniki izdelke dostavijo brez zamud 
(P=0,0135), so prijazni do odjemalcev (P=0,000), izdelki so zaščiteni pred dežjem 
(P=0,0075), izdelke dostavijo nepoškodovane (P=0,0005) in ob dostavi predložijo potrebno 
dokumentacijo (P=0,000). 
 
Tabela 18: Enostranski test za spremenljivke o delu avtoprevoznikov 
 

One-Sample Test

2,260 77 ,027 ,2949 ,0351 ,5546
10,869 77 ,000 1,0897 ,8901 1,2894

2,479 77 ,015 ,3590 ,0706 ,6473

3,373 77 ,001 ,4103 ,1680 ,6525

12,895 77 ,000 1,3205 1,1166 1,5244

dostava mat brez zamud
prijaznost avtoprevoznika
mat je zaščiten pred
dežjem
mat je dostavljen
nepoškodovan
priloži dokumentacijo ob
dostavi

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Izpolnitev naročil izdelkov, ki jih Kovintrade nima na zalogi-rezultati analize 8. 
vprašanja  
 
Najpogostejši odgovor odjemalcev pri izpolnitvi naročil je bil c) včasih da, včasih ne. 
Rezultati so dobri, saj podjetje ni izpolnilo naročil manj kot 5 % anketiranih odjemalcev. 
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Vzroki ležijo v terminskih planih proizvodnje železarjev (določen tip železa se proizvaja 
sezonsko), prodajnem programu Kovintrade-a (nekaterih tipov železa ne prodajajo) itd. 
 
Tabela 19: Izpolnitev naročil izdelkov, ki jih Kovintrade nima na zalogi 

izpolnitev naročila mat ki ga ni

4 4,7 4,7 4,7
6 7,1 7,1 11,8

37 43,5 43,5 55,3
26 30,6 30,6 85,9
12 14,1 14,1 100,0
85 100,0 100,0

nikoli
redko
včasih da, včasih ne
večinoma
vedno
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Odjemalci vzamejo pri Kovintrade-u blago v vrednosti-rezultati analize 11. vprašanja 
 
Odjemalci so vrednost svojih naročil (v 90 % primerov) razvrstili v 4 skupine. Največ 
odjemalcev Kovintrade-a v 90 % primerov naroča izdelke v vrednosti od 250.001 sit do 
500.000 sit. 
 
Slika 2: Grafični prikaz s tablicami za 11. vprašanje   

vrednost naročila mat v sit

vr
ed

no
st

 n
ar

oč
ila

 m
at

 v
 s

it

do 50.000 sit

od 50.001 sit do 250

od 250.001 sit do 50

nad 500.000 sit

Frequency

403020100

 
 
 
Ali naj Kovintrade poveča izbor izdelkov v prodajnem programu-rezultati analize 12 
vprašanja  
 
Največ odjemalcev (43 %) je zadovoljnih z obstoječim izborom izdelkov v prodajnem 
programu, zanimiva pa je kategorija odjemalcev, ki stalno potrebujejo nek izdelek (23,5 %), 
ki ga Kovintrade nima. Ti odjemalci predstavljajo stalno povpraševanje, ki Kovintrade-u 
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omogoča doseči večjo prodajo v prihodnosti. Kovintrade lahko poleg večjega zaslužka doseže 
tudi popolno vezavo teh odjemalcev nase, saj ne bodo več imeli potrebe po naročanju tega 
izdelka pri konkurenci. Tako bodo ti odjemalci postali tudi manj dovzetni na konkurenčne 
ponudbe pri izdelkih, ki jih imajo vsi ponudniki črne metalurgije, kar bo Kovintrade-u 
omogočilo tudi večjo dobičkovnost prodaje na vseh programih (odjemalec, kateremu nudiš 
vse kar potrebuje, bo tudi celotno naročilo oddal pri enem ponudniku in tak odjemalec ni 
seznanjen s konkurenčnimi ponudbami, saj jemlje le pri enem ponudniku).   
 
Slika 3: Grafični prikaz s tablicami za 12. vprašanje-frekvence      
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Odjemalci stalno potrebujejo različne tipe izdelkov, vendar je število odjemalcev, ki 
potrebujejo nek tip izdelka premajhno, da bi lahko svetoval kateri izdelek naj Kovintrade 
doda svojemu prodajnemu programu. Tabelo prilagam za komercialiste, ki bolj poznajo 
potrebe odjemalcev na slovenskem trgu črne metalurgije. Pri odjemalcih, ki občasno 
potrebujejo izdelek, ki ga Kovintrade nima, prevladujejo tisti, ki potrebujejo inox pločevino, 
nerjaveče profile, brezšivne debele cevi itd. Tudi ta tabela naj služi zgolj za nadaljni 
razmislek, saj je število odjemalcev pri posameznem izdelku nizko. 
 
Uvajanje novih storitev s strani Kovintrade-a-rezultati analize 13. vprašanja 
 
Velika večina odjemalcev (80 %) bi nove storitve koristila le, če te ne bi povečale nabavnih 
cen izdelkov, oziroma iz tega lahko sklepam, da za njih niso pripravljeni plačati. Samo 10,6 
% odjemalcev, potrebuje nove storitve Kovintrade-a in so jih pripravljeni tudi plačati. 
Odjemalci, ki iz različnih razlogov ne bodo koristili morebitne nove storitve, predstavljajo 9,4 
% vzorca.  
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Prodaja pocinkane pločevine-rezultati analize 14. vprašanja 
 
Tabela 20: Kateri tip pocinkane pločevine odjemalci bolj potrebujejo  

tip pocinkane pločevine

31 36,5 91,2 91,2
3 3,5 8,8 100,0

34 40,0 100,0
51 60,0
85 100,0

vroče pocinkana
elektro pocinkana
Total

Valid

999Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Kar 40 % anketiranih odjemalcev Kovintrade-a potrebuje pocinkano pločevino, kar kaže na 
veliko povpraševanje po temu tipu izdelka znotraj metalurškega trga. Po pričakovanjih več 
odjemalcev (kar 91,2 %) potrebuje vroče pocinkano pločevino, saj se ta uporablja pri večjih 
izdelkih. Odjemalci pocinkane pločevine najbolj povprašujejo po debelini 1 mm (26,5 %), 
sledijo pa debeline 0,6 mm, 1,25 mm, 1,5 mm itd. Na vprašanje o debelini pocinkane 
pločevine je odgovorilo 34 odjemalcev. Največ odjemalcev (52,9 %) potrebuje pocinkano 
pločevino v dimenziji 1000x2000 mm, sledijo jim odjemalci (29,4 %), ki potrebujejo 
dimenzijo 1250x2500 mm, najmanj pa je odjemalcev, ki naročajo dimenzijo 1500x3000 mm 
(17,6 %). 
 
Poslovno sodelovanje odjemalcev s Kovintrade-om je-rezultati analize 15. vprašanja 
 
Poslovno sodelovanje s Kovintrade-om si je dolgoročno zastavilo 67 % anketiranih. 
Odjemalci, ki ne želijo menjati dobavitelja izdelkov (tveganja), predstavljajo največjo skupino 
(49,4 %) in so zelo zanimiv segment. Tem odjemalcem je očitno nemoten poslovni proces 
zelo pomemben (točne dobave, kvaliteta izdelkov itd) in so zato verjetno manj občutljivi na 
višino cene, ter tako predstavljajo dobičkonosen segment odjemalcev Kovintrade-a. 
Odjemalce, ki jim poslovno sodelovanje s Kovintrade-om veča dobiček (17,6 %), lahko 
štejemo kot priznanje podjetju, saj to posredno kaže na kakovost poslovanja Kovintrade-a. 
Odjemalci, ki iščejo najugodnejše ponudbe na trgu predstavljajo 32,9 % anketiranih, saj je 
njihovo poslovno sodelovanje s Kovintrade-om usmerjeno kratkoročno (naročijo, ko je 
Kovintrade najcenejši). Takšni odjemalci ne predstavljajo dobičkonosnega segmenta. 
 
Uporaba storitve razreza v skladiščih Kovintrade-a-rezultati analize 19. vprašanja 
 
Največ odjemalcev (49,4 %) storitve razreza ne potrebuje, sledijo pa jim odjemalci (23,5 %), 
ki so z razrezom zadovoljni-ga koristijo. Odjemalci za katere razrez ni dovolj natančen 
(11,8%) predstavljajo poleg tistih odjemalcev, ki razrez že koristijo, segment, ki bi ob 
investiciji Kovintrade-a v boljše rezalne stroje to nadgrajeno storitev tudi koristili. Odjemalci, 
ki se jim že obstoječi razrez zdi predrag (na preprostih strojih) pa predstavljajo 15,3 % 
anketiranih.     
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Preverjanje domnev 
 
Hipoteza 1                                                                                                                                              
Ho: Za odjemalce ni pomembno, ali je ponudnik izdelkov cenovno ugoden napram 
konkurenci                     
H1:Za odjemalce je pomembno, da je ponudnik izdelkov cenovno ugoden napram konkurenci 
 
Tabela 21: Pomen cenovne konkurenčnosti ponudnika izdelkov 

One-Sample Statistics

85 4,6353 ,66988 ,07266

85 4,7529 ,53242 ,05775

dobavlja naj cenovno
ugoden mat
prestop v primeru
podražitev

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 22: Preizkus trditev o cenovni konkurenčnosti ponudnika 

One-Sample Test

22,507 84 ,000 1,6353 1,4908 1,7798

30,354 84 ,000 1,7529 1,6381 1,8678

dobavlja naj cenovno
ugoden mat
prestop v primeru
podražitev

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa sem statistično dokazal, da je odjemalcem cenovna konkurenčnost 
ponudnika zelo pomembna (zavrnem Ho), saj odjemalci pričakujejo cenovno ugodene izdelke 
(sklep postavljam pri stopnji značilnosti P=0,000), v primeru podražitev, pa bi prestopili h 
konkurenci (sklep postavljam pri stopnji značilnosti P=0,000).    
  
Hipoteza 2 
Ho: Za odjemalce ni pomembno, ali ponudnik dobavlja kvalitetene izdelke 
H1: Za odjemalce je pomembno, da ponudnik dobavlja kvalitetene izdelke 
 
Tabela 23: Pomembnost dobav kvalitetnih izdelkov 

One-Sample Statistics

85 4,5647 ,56583 ,06137

85 4,5882 ,71204 ,07723

ponudnik naj dobavlja
kvaliteten mat
prestop v primeru
nekvalitnega mat

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Tabela 24: Preizkus trditev o dobavi kvalitetnih izdelkov 
One-Sample Test

25,495 84 ,000 1,5647 1,4427 1,6868

20,565 84 ,000 1,5882 1,4347 1,7418

ponudnik naj dobavlja
kvaliteten mat
prestop v primeru
nekvalitnega mat

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa sem statistično dokazal, da je odjemalcem dobava kvalitetnih izdelkov 
zelo pomembna (zavrnem Ho), saj odjemalci pričakujejo od ponudnika dobavo kvalitetnih 
izdelkov (sklep postavljam pri stopnji značilnosti P=0,000), h konkurenci Kovintrade-a pa bi 
prestopili v primeru dobav nekvalitetnih izdelkov (sklep postavljam pri stopnji značilnosti 
P=0,000).  
 
Hipoteza 3  
Ho: Za odjemalce ni pomembno, ali Kovintrade nudi kakovostne storitve 
H1: Za odjemalce je pomembno, da Kovintrade nudi kakovostne storitve 
 
Tabela 25: Pomembnost nudenja kakovostnih storitev 

One-Sample Statistics

85 3,9529 1,13290 ,12288

85 3,8353 1,08942 ,11816

nudi naj kvalitetne storitve
prestop v primeru
premalo storitev

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 26: Preizkus trditev o pomembnosti nudenja kakovostnih storitev  

One-Sample Test

7,755 84 ,000 ,9529 ,7086 1,1973

7,069 84 ,000 ,8353 ,6003 1,0703

nudi naj kvalitetne storitve
prestop v primeru
premalo storitev

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa sem statistično dokazal, da je odjemalcem pomembno, ali dobavitelj nudi 
kakovostne stroritve (sklep postavljam pri stopnji značilnosti P=0,000), saj bi v nasprotnem 
primeru prestopili h konkurenci (sklep postavljam pri stopnji značilnosti P=0,000). Tudi v tem 
primeru zavrnem ničelno hipotezo. 
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Hipoteza 4    
Ho: Odjemalci Kovintrade-a niso zadovoljni s poslovnim sodelovanjem 
H1: Odjemalci Kovintrade-a so zadovoljni s poslovnim sodelovanjem 
 
Tabela 27: Pomembnost zadovoljstva v poslovnih odnosih 

One-Sample Statistics

84 4,0357 ,78305 ,08544

85 3,9412 ,86400 ,09371

85 3,9059 ,78108 ,08472

komercialistu kupci
zaupajo
komercialist izpolni
svoje obljube
komercialist da
pošteno ponudbo

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 28: Preizkus trditev o zadovoljstvu odjemalcev Kovintrade-a 

One-Sample Test

12,122 83 ,000 1,0357 ,8658 1,2056

10,043 84 ,000 ,9412 ,7548 1,1275

10,693 84 ,000 ,9059 ,7374 1,0744

komercialistu kupci
zaupajo
komercialist izpolni
svoje obljube
komercialist da
pošteno ponudbo

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa sem statistično dokazal, da so odjemalci Kovintrade-a zadovoljni s 
poslovanim sodelovanjem. Ničelna hipoteza je torej zavrnjena, saj so odjemalci pri stopnji 
značilnosti P=0,000 potrdili, da komercialistom Kovintrade-a zaupajo, komercialisti izpolnijo 
svoje obljube in jim dajo pošteno ponudbo.   
 
Hipoteza 5 
Ho: Pretok informacij med odjemalci in komercialisti Kovintrade-a ni ustrezen 
H1: Pretok informacij med odjemalci in komercialisti Kovintrade-a je ustrezen 
  
Tabela 29: Pretok informacij Kovintrade-a z odjemalci 

One-Sample Statistics

85 2,5059 1,21129 ,13138

85 2,6824 1,22680 ,13307

85 3,4824 ,97115 ,10534

85 3,7059 ,92355 ,10017

ve za spemembe cene
ve za zalogo mat ki ga
naroča
ve za dobavne roke mat
pretok info s kupci je
dober

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Tabela 30: Preizkus trditev o informiranosti odjemalcev 

One-Sample Test

-3,761 84 ,000 -,4941 -,7554 -,2328

-2,387 84 ,019 -,3176 -,5823 -,0530

4,579 84 ,000 ,4824 ,2729 ,6918

7,047 84 ,000 ,7059 ,5067 ,9051

ve za spemembe cene
ve za zalogo mat ki ga
naroča
ve za dobavne roke mat
pretok info s kupci je
dober

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi rezultatov T-testa lahko le delno zavrnem ničelno hipotezo. Odjemalci so ustrezno 
ocenili splošen pretok informacij, vedo tudi za dobavne roke materialov. Za obe trditvi velja 
stopnja značilnosti P=0,000. Ničelne hipoteze pa ne morem zavrniti pri informiranosti 
odjemalcev glede spremembe cen (P=0,000) in pri informiranosti o stanju zalog izdelkov, ki 
ga potrebujejo (P=0,0095). odjemalci ne vedo za spremembe cen zaradi politike podjetja, ki 
ceno odjemalcem poda na podlagi posamičnega povpraševanja (to politiko sem že opisal v 
diplomi).   
 
Hipoteza 6 
Ho: Kovintrade se ne prilagaja željam odjemalcev 
H1: Kovintrade se prilagaja željam odjemalcev 
 
Tabela 31: Prilagajanje željam odjemalcev 

One-Sample Statistics

85 3,5412 ,94558 ,10256

78 2,6795 1,20058 ,13594

kovintrade upošteva
želje po mat
nar mat vedno
čakamo na uvoz

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 32: Preizkus trditev o prilagajanju željam odjemalcem s strani Kovintrade-a 

One-Sample Test

5,277 84 ,000 ,5412 ,3372 ,7451

-2,358 77 ,021 -,3205 -,5912 -,0498

kovintrade upošteva
želje po mat
nar mat vedno
čakamo na uvoz

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3
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Na podlagi T-testa lahko zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Kovintrade se 
prilagaja željam strank, saj upošteva njihove želje po izdelkih (P=0,000), odjemalci pa so tudi 
zavrnili trditev, da morajo vedno čakati na poseben uvoz izdelkov (ki jih ni na zalogi), ki jih 
potrebujejo (P=0,0105). 
 
Hipoteza 7  
Ho: Komercialisti Kovintrade-a ne uživajo zaupanja pri strankah 
H1: Komercialisti Kovintrade-a uživajo zaupanje pri strankah 
 
Tabela 33: Zaupanje komercialistom 

One-Sample Statistics

85 3,9412 ,86400 ,09371

85 3,9059 ,78108 ,08472

85 3,7059 1,10004 ,11932

komercialist izpolni
svoje obljube
komercialist da
pošteno ponudbo
komercialist opozori
o kvaliteti mat

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 34: Preizkus trditev o zaupanju strank komercialistom 

One-Sample Test

10,043 84 ,000 ,9412 ,7548 1,1275

10,693 84 ,000 ,9059 ,7374 1,0744

5,916 84 ,000 ,7059 ,4686 ,9432

komercialist izpolni
svoje obljube
komercialist da
pošteno ponudbo
komercialist opozori
o kvaliteti mat

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa lahko zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Komercialisti 
uživajo zaupanje strank, saj anketirani v povprečju s stopnjo 3,94 (na lestvici od 1 do 5) 
menijo, da komercialist izpolni svoje obljube. Anketirani  v povprečju s stopnjo 3,91 menijo, 
da jim komercialist da pošteno ponudbo in da jih komercialist opozori o kvaliteti izdelkov 
(stopnja strinjanja 3,71). Za vse tri trditve velja stopnja značilnosti P=0,000.  
 
Hipoteza 8 
Ho: Kovintrade naj na dolgi rok ne gradi konkurenčnih prednosti na podlagi diferenciacije 
storitev 
H1: Kovintrade naj na dolgi rok gradi konkurenčne prednosti na podlagi diferenciacije 
storitev 
 
Na podlagi T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Anketirani bi v 
povprečju s stopnjo strinjanja 3,84 prestopili h konkurenci, če bi Kovintrade nudil premalo 
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storitev, s povprečno stopnjo stinjanja 3,95 pa tudi pričakujejo od ponudnika izdelkov črne 
metalurgije, da nudi kvalitetne storitve. Sklep postavljam ob stopnji značilnosti P=0,000. 
Glede na rezultate prve hipoteze, pa tu ne morem sprejeti Porterjevega načela preživetja 
podjetja na dolgi rok preko diferenciacije napram konkurenci. Zavedati se moramo, da je 
odjemalcem Kovintrade-a nizka cena izdelkov zelo pomembna (stopnja strinjanja 4,7 je pri 
nizki ceni večja kot pri diferenciaciji storitev 3,9), zato bi prevelika diferenciacija storitev 
preveč povečala stroške, kar bi povečalo prodajne cene izdelkov. Podjetje mora zato najti 
ustrezen kompromis med nizkimi stroški in diferenciacijo.   
 
Tabela 35: Konkurenčne prednosti na podlagi diferenciacije storitev 

One-Sample Statistics

85 3,8353 1,08942 ,11816

85 3,9529 1,13290 ,12288

prestop v primeru
premalo storitev
nudi naj kvalitetne storitve

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 
Tabela 36: Preizkus trditev o diferenciaciji storitev 

One-Sample Test

7,069 84 ,000 ,8353 ,6003 1,0703

7,755 84 ,000 ,9529 ,7086 1,1973

prestop v primeru
premalo storitev
nudi naj kvalitetne storitve

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Hipoteza 9 
Ho: Odjemalci niso zadovoljni z dostavo izdelkov avtoprevoznikov 
H1: Odjemalci so zadovoljni z dostavo izdelkov avtoprevoznikov  
 
Tabela 37: Dostava izdelkov odjemalcem 

One-Sample Statistics

78 4,0897 ,88547 ,10026

78 3,3590 1,27894 ,14481

78 3,4103 1,07433 ,12164

78 4,3205 ,90444 ,10241

prijaznost avtoprevoznika
mat je zaščiten pred
dežjem
mat je dostavljen
nepoškodovan
priloži dokumentacijo ob
dostavi

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Na podlagi T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Odjemalci so 
zadovoljni z dostavo izdelkov avtoprevoznikov, saj so ti prijazni do njihovih zaposlenih 
(P=0,000), izdelki so zaščiteni pred dežjem (P=0,0075), izdelki so dostavljeni nepoškodovani 
(P=0,0005) in avtoprevoznik ob dostavi predloži tudi vso dokumentacijo (P=0,000). Kljub 
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vsemu pa moram izpostaviti nižji stopnji strinjanja anketiranih pri zaščiti izdelkov pred 
dežjem (3,36) in pri dostavi nepoškodovanih izdelkov (3,41). Podjetje bi moralo tu doseči 
višje ocene. 
 
Tabela 38: Preizkus trditev o dostavi izdelkov 

One-Sample Test

10,869 77 ,000 1,0897 ,8901 1,2894

2,479 77 ,015 ,3590 ,0706 ,6473

3,373 77 ,001 ,4103 ,1680 ,6525

12,895 77 ,000 1,3205 1,1166 1,5244

prijaznost avtoprevoznika
mat je zaščiten pred
dežjem
mat je dostavljen
nepoškodovan
priloži dokumentacijo ob
dostavi

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Hipoteza 10 
Ho: Kovintrade nima hitre dostave naročenih izdelkov, ki so na zalogi 
H1: Kovintrade ima hitro dostavo naročenih izdelkov, ki so na zalogi 
 
Tabela 39: Dostava izdelkov, ki so na zalogi 

One-Sample Statistics

85 3,4353 ,99340 ,10775

78 3,2949 1,15217 ,13046

kovintrade ima hito
dostavo mat
dostava mat brez zamud

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 40: Preizkus trditev o hitri dostavi izdelkov, ki so na zalogi  

One-Sample Test

4,040 84 ,000 ,4353 ,2210 ,6496

2,260 77 ,027 ,2949 ,0351 ,5546

kovintrade ima hito
dostavo mat
dostava mat brez zamud

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Odjemalci so 
zadovoljni z hitrostjo dostave izdelkov, saj menijo (P=0,000), da ima Kovintrade hitro 
dostavo izdelkov (ko se naročilo odda), zadovoljni pa so tudi s točnostjo (P=0,0135) 
dogovorjenih dostav s strani avtoprevoznikov. Tu moram opozoriti na nizki stopnji strinjanja, 
zato podjetju svetujem izboljšave na področju hitrosti dobav materialov. 
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Hipoteza 11 
Ho: Kovintrade-ovo poslovanje ni odzivno in ni fleksibilno 
H1: Kovintrade-ovo poslovanje je odzivno in fleksibilno 
 
Tabela 41: Odzivno in fleksibilno poslovanje 

One-Sample Statistics

78 2,6795 1,20058 ,13594

77 3,3636 ,87222 ,09940

85 3,5412 ,94558 ,10256

nar mat vedno
čakamo na uvoz
hitrost uvoza mat po
naročilu
kovintrade upošteva
želje po mat

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 42: Preizkus trditev o odzivnosti in fleksibilnosti poslovanja 

One-Sample Test

-2,358 77 ,021 -,3205 -,5912 -,0498

3,658 76 ,000 ,3636 ,1657 ,5616

5,277 84 ,000 ,5412 ,3372 ,7451

nar mat vedno
čakamo na uvoz
hitrost uvoza mat po
naročilu
kovintrade upošteva
želje po mat

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa lahko zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Odjemalci 
menijo, da Kovintrade upošteva njihove želje po izdelkih (P=0,000, p.s.s.=3,54) in  so 
zadovoljni z hitrostjo uvoza izdelka, ki ga ni na zalogi-uvoz po naročilu (P=0,000, 
p.s.s.=3,36). Anketirani odjemalci so tudi zanikali, da za naročeni (redki) izdelek vedno 
čakajo na poseben uvoz (p.s.s.=2,68, P=0,0105), kar kaže na odzivnost komercialistov, ki 
zaznajo nove potrebe na trgu in te izdelke uvrstijo v prodajni program. 
 
Hipoteza 12 
Ho: Odjemalci niso zadovoljni s cenovno politiko   
H1: Odjemalci so zadovoljni s cenovno politiko  
 
Tabela 43: Cenovna politika Kovintrade-a 

One-Sample Statistics

82 3,1829 1,14534 ,12648

84 3,5000 1,24668 ,13602

83 4,2771 1,00381 ,11018

premalo popusta
za redno plač
prekratka
zapadlost računov
večja fiksnost cen

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Tabela 44: Preizkus trditev o zadovoljstvu odjemalcev s cenovno politiko Kovintrade-a 
One-Sample Test

1,446 81 ,152 ,1829 -,0687 ,4346

3,676 83 ,000 ,5000 ,2295 ,7705

11,591 82 ,000 1,2771 1,0579 1,4963

premalo popusta
za redno plač
prekratka
zapadlost računov
večja fiksnost cen

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi rezultatov T-testa lahko delno potrdim, da odjemalci niso zadovoljni s cenovno 
politiko Kovintrade-a. Odjemalci menijo, da ima Kovintrade prekratko zapadlost računov 
(P=0,000, p.s.s.=3,5) in želijo si večjo fiksnost cen (P=0,000, p.s.s.=4,28). Pri vprašanju ali 
Kovintrade premalo upošteva redno plačevanje in naročanje izdelkov pri obračunu popustov, 
tega ne morem trditi pri 5 % stopnji tveganja.  
 
Hipoteza 13 
Ho: Odjemalci menijo, da Kovintrade ni cenovno konkurenčen   
H1: Odjemalci menijo, da je Kovintrade cenovno konkurenčen   
 
Tabela 45: Cenovna konkurenčnost Kovintrade-a 

One-Sample Statistics

84 3,0714 ,87517 ,09549

85 3,4471 ,80926 ,08778

kovintrade je
cenejši od konkur
dobro razmerje
kakovost/cena

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 46: Preizkus trditev o cenovni konkurenčnosti Kovintrade-a 

One-Sample Test

,748 83 ,457 ,0714 -,1185 ,2614

5,093 84 ,000 ,4471 ,2725 ,6216

kovintrade je
cenejši od konkur
dobro razmerje
kakovost/cena

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 

Na podlagi rezultatov t testa lahko zavrnem delno zavrnem ničelno hipotezo in potrdim 
alternativno. Odjemalci so ocenili s povprečno stopnjo strinjanja 3,45, da ima Kovintrade 
dobro razmerje kakovosti in cene izdelkov, kar posredno pomeni, da je pri kvaliteti izdelkov, 
ki jih prodaja konkurenčen. Trditev, da je Kovintrade cenejši od konkurence ne morem 
sprejeti pri stopnji tveganja 5% (P=0,457, p.s.s.=3,07), kar pa še ne pomeni,da ni cenovno 
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konkurenčen (cene ima lahko tudi približno enake kot drugi ponudniki-še vedno je lahko 
cenovno konkurenčen).   
 
Hipoteza 14 
Ho: V primeru, da Kovintrade v nekem trenutku nima točno določenega izdelka, odjemalec 
ne bo naročil tega izdelka drugje    
H1: V primeru, da Kovintrade v nekem trenutku nima točno določenega izdelka, bo 
odjemalec naročil ta izdelek drugje    
 
Tabela 47: Kje odjemalec naroči izdelek, ki ga Kovintrade nima 

One-Sample Statistics

85 2,0588 1,22817 ,13321

85 1,7647 1,00767 ,10930

85 4,4706 ,82503 ,08949

naročilo kovintradu
in čakanje na uvoz
naročilo kovintradu
za podoben mat
naročilo mat pri
konkurenci

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 48: Preizkus domnev o naročilu materiala, ki ga Kovintrade trenutno nima na zalogi 

One-Sample Test

-7,065 84 ,000 -,9412 -1,2061 -,6763

-11,302 84 ,000 -1,2353 -1,4526 -1,0179

16,434 84 ,000 1,4706 1,2926 1,6485

naročilo kovintradu
in čakanje na uvoz
naročilo kovintradu
za podoben mat
naročilo mat pri
konkurenci

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Odjemalci se ne 
strinjajo, da bi v primeru praznih zalog oddali naročilo Kovintrade-u in čakali na uvoz tega 
izdelka (P=0,000, povprečna stopnja strinjanja=2,06). Prav tako se Odjemalci ne strinjajo s 
trditvijo, da bi v tem primeru vzeli podoben izdelek (npr. 1 mmm debelejšo pločevino), ki ga 
Kovintrade ima na zalogi (P=0,000, p.s.s.=1,76). Odjemalci so pri stopnji značilnosti 
P=0,000, v povprečju s stopnjo strinjanja 4,47 v anketi obkrožili, da takrat vzamejo izdelek 
pri konkurenci. Na podlagi danih rezultatov zavračam trditev, da odjemalci, če nekega 
materiala ni, potem vzamejo pri Kovintrade-u podoben izdelek. Svetujem podjetju, da skrbno 
nadzira stanje zalog, saj prazne zaloge pomenijo izgubljeno prodajo. 
 
Hipoteza 15 
Ho: V primeru, da Kovintrade v nekem trenutku nima točno določenega izdelka, bo 
odjemalec prenehal poslovno sodelovati s Kovintrade-om in bo odšel h konkurenci    
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H1: V primeru, da Kovintrade v nekem trenutku nima točno določenega izdelka, odjemalec 
ne bo prenehal poslovno sodelovati s Kovintrade-om in ne bo odšel h konkurenci 
 
Tabela 49: Odhod h konkurenci 

One-Sample Statistics

85 1,9294 1,23238 ,13367odhod h konkurenci
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
   
Tabela 50: Preizkus domneve o izgubi odjemalca 

One-Sample Test

-8,009 84 ,000 -1,0706 -1,3364 -,8048odhod h konkurenci
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Anketirani odjemalci 
so s povprečno stopnjo nestrinjanja 1,93 zavrnili trditev, da bi v tem primeru prenehali 
sodelovati s Kovintrade-om in odšli h konkurenci. Naročilo, ki ga Kovintrade ne more 
izpolniti pomeni le izgubo prodaje (odjemalec naroči pri konkurenci), ne pomeni pa tudi 
izgube odjemalca (odjemalec zato  ne odide h konkurenci).  
 
Hipoteza 16 
Ho: Odjemalci menijo, da Kovintrade ni etičen poslovni partner   
H1: Odjemalci menijo, da Kovintrade je etičen poslovni partner   
 
Tabela 51: Etičnost poslovanja Kovintrade-a 

One-Sample Statistics

85 3,9059 ,78108 ,08472

85 4,0471 ,89849 ,09745

85 3,7059 1,10004 ,11932

85 3,6706 ,76202 ,08265

komercialist da
pošteno ponudbo
smo enakovredni
partnerji
komercialist opozori
o kvaliteti mat
kovintrade je odličen
posl partner

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Na podlagi rezultatov T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Sklep 
podajam pri stopnji značilnosti P=0,000, povprečne stopnje strinjanja so podane v tabeli. 
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Odjemalci za Kovintrade menijo, da je etičen poslovni partner, saj jim komercialisti dajo 
pošteno ponudbo, komercialisti jih imajo za enakovredne poslovne partnerje, opozorijo jih o 
kvaliteti izdelkov, Kovintrade pa si je v očeh odjemalcev tudi prislužil pozitivno oceno.  
 
Tabela 52: Preizkus domnev o etičnem poslovanju Kovintrade-a 
 

One-Sample Test

10,693 84 ,000 ,9059 ,7374 1,0744

10,744 84 ,000 1,0471 ,8533 1,2409

5,916 84 ,000 ,7059 ,4686 ,9432

8,113 84 ,000 ,6706 ,5062 ,8350

komercialist da
pošteno ponudbo
smo enakovredni
partnerji
komercialist opozori
o kvaliteti mat
kovintrade je odličen
posl partner

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Hipoteza 17  
Ho: Odjemalci niso zadovoljni s prodajnim programom Kovintrade-a 
H1: Odjemalci so zadovoljni s prodajnim programom Kovintrade-a 
 
Tabela 53: Prodajni program Kovintrade-a 

One-Sample Statistics

85 3,5294 ,86724 ,09407

85 3,4235 ,85044 ,09224

85 3,5412 ,94558 ,10256

kovintrade ima širok
izdelčni izbor
kovintrade ima
globok izdelčni izbor
kovintrade upošteva
želje po mat

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 54: Preizkus domnev o zadovoljstvu s prodajnim programom Kovintrade-a 

One-Sample Test

5,628 84 ,000 ,5294 ,3424 ,7165

4,591 84 ,000 ,4235 ,2401 ,6070

5,277 84 ,000 ,5412 ,3372 ,7451

kovintrade ima širok
izdelčni izbor
kovintrade ima
globok izdelčni izbor
kovintrade upošteva
želje po mat

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi rezultatov T-testa zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. Sklep 
podajam pri stopnji značilnosti P=0,000, povprečne stopnje strinjanja so podane v tabeli. 
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Odjemalci so zadovoljni s prodajnim programom Kovintrade-a, saj menijo, da ima širok ter 
globok izdelčni izbor, poleg tega pa Kovintrade tudi upošteva njihove želje glede izdelkov.  
 
Hipoteza 18 
Ho: Kovintrade ne more povečati prodaje z izboljšanjem ponudbe izdelkov 
H1: Kovintrade lahko poveča prodajo z izboljšanjem ponudbe izdelkov 
 
Tabela 55: Izboljšanje ponudbe izdelkov 

One-Sample Statistics

85 3,4941 1,07597 ,11670

84 2,9048 1,00143 ,10927

več bi naročili, če
je ponudba večja
več bi naročili, če
je kvaliteta boljša

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 56: Preizkus domnev o povečanju prodaje z izboljšanjem ponudbe izdelkov 

One-Sample Test

4,234 84 ,000 ,4941 ,2620 ,7262

-,872 83 ,386 -,0952 -,3126 ,1221

več bi naročili, če
je ponudba večja
več bi naročili, če
je kvaliteta boljša

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 
Na podlagi rezultatov T-testa pri stopnji značilnosti P=0,000 trdim, da odjemalci v povprečju 
s stopnjo strinjanja 3,49 menijo, da bi naročali več, če bi bila ponudba večja. To se tudi ujema 
z rezultati 14 hipoteze, kjer odjemalci zaradi premajhne ponudbe naročujejo izdelke pri 
konkurenci, kar predstavlja izgubljeno prodajo. Pri 5% tveganju pa ne morem trditi, da 
odjemalci ne bi naročali več, če bi bila kvaliteta izdelkov boljša. 
 
Hipoteza 19 
Ho: Med odjemalci Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri mnenju o fiksnosti cene glede na 
velikost njihovih naročil 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri mnenju o fiksnosti cene glede na 
velikost njihovih naročil 
 
Na podlagi rezultatov testa Anova ne morem zavrniti ničelne domneve. Med odjemalci 
Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri želji o večji fiksnosti cen, glede na velikost njihovih 
naročil. V rezultatih obdelav je navedena vrednost P=0,917. Preveril sem tudi, ali obstajajo 
razlike pri željah o večji fiksnosti cen med najštevilčnejšima skupinama odjemalcev glede 
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vrednosti naročil in tudi tu je rezultat enak. Razlik med tema skupinama ni. Izračun je 
prikazan v nadaljevanju. 
 
Tabela 57: Povprečne ocene želja o fiksnosti cen za skupine odjemalcev 

Descriptives

večja fiksnost cen

4 4,0000 1,41421 ,70711 1,7497 6,2503 2,00 5,00

19 4,2105 1,18223 ,27122 3,6407 4,7803 1,00 5,00

34 4,2941 ,93839 ,16093 3,9667 4,6215 1,00 5,00

26 4,3462 ,93562 ,18349 3,9682 4,7241 1,00 5,00
83 4,2771 1,00381 ,11018 4,0579 4,4963 1,00 5,00

do 50.000 sit
od 50.001 sit
do 250.000 sit
od 250.001 sit
do 500.000 sit
nad 500.000 sit
Total

N Mean
Std.

Deviation Std. Error
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence Interval
for Mean

Minim
um

Maxi
mum

 
 
Tabela 58: Levenov test 

Test of Homogeneity of Variances

večja fiksnost cen

,625 3 79 ,601

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
Tabela 59: Test Anova za spremenljivko želja po večji fiksnosti cen 
 

ANOVA

večja fiksnost cen

,525 3 ,175 ,168 ,917
82,101 79 1,039
82,627 82

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Tabela 60: Povprečni vrednosti spremenljivke pri dveh skupinah kupcev 

Group Statistics

34 4,2941 ,93839 ,16093

26 4,3462 ,93562 ,18349

vrednost naročila mat v sit
od 250.001 sit do 500.000
sit
nad 500.000 sit

večja fiksnost cen
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 
Tabela 61: Test dveh neodvisnih vzorcev 
 

Independent Samples Test

,084 ,773 -,213 58 ,832 -,0520 ,24416 -,54078 ,43671

-,213 54,033 ,832 -,0520 ,24407 -,54135 ,43728

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

večja fiksnost cen
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Hipoteza 20 
Ho: Med odjemalci Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri mnenju o prekratki zapadlosti 
računov glede na velikost njihovih naročil 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri mnenju o prekratki zapadlosti računov 
glede na velikost njihovih naročil 
 
Tabela 62: Povprečne ocene za prekratko zapadlost računov po skupinah odjemalcev 

Descriptives

prekratka zapadlost računov

4 2,2500 1,50000 ,75000 -,1368 4,6368 1,00 4,00

19 3,6316 1,34208 ,30789 2,9847 4,2784 1,00 5,00

34 3,5000 1,13485 ,19462 3,1040 3,8960 1,00 5,00

27 3,5926 1,24836 ,24025 3,0988 4,0864 1,00 5,00
84 3,5000 1,24668 ,13602 3,2295 3,7705 1,00 5,00

do 50.000 sit
od 50.001 sit
do 250.000 sit
od 250.001 sit
do 500.000 sit
nad 500.000 sit
Total

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

Minim
um

Maxi
mum

 
 
Tabela 63: Levenov test 

Test of Homogeneity of Variances

prekratka zapadlost računov

,244 3 80 ,865

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
Tabela 64: Test Anova za spremenljivko prekratka zapadlost računov 

ANOVA

prekratka zapadlost računov

6,810 3 2,270 1,486 ,225
122,190 80 1,527
129,000 83

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve. Med odjemalci 
Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri mnenju o prekratki zapadlosti računov glede na velikost 
njihovih naročil. Stopnja značilnosti je P=0,225. V rezultatih sem opazil manjšo vrednost 
povprečja stopnje strinjanja z anketnim vprašanjem pri skupini odjemalcev, ki vzamejo do 
50.000 sit blaga, zato bom naredil še preizkus neodvisnih vzorcev. 
 
Tabela 65: Povprečni vrednosti spremenljivke pri dveh skupinah odjemalcev(do 50.000 in nad 
500.000 sit) 

Group Statistics

4 2,2500 1,50000 ,75000
27 3,5926 1,24836 ,24025

vrednost naročila mat v sit
do 50.000 sit
nad 500.000 sit

prekratka
zapadlost računov

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Na podlagi testa dveh neodvisnih vzorcev sem ugotovil, da obstajajo razlike med dvema 
skupinama odjemalcev (naročila do 50.000 sit in naročila nad 500.000 sit) pri mnenju o 
prekratki zapadlosti računov glede na velikost njunih naročil. Sklep postavljam pri stopnji 
značilnosti P=0,0295. 
 
Tabela 66: Test dveh neodvisnih vzorcev 
 

Independent Samples Test

,368 ,549 -1,963 29 ,059 -1,34 **** -2,74 ,05634

-1,705 3,643 ,170 -1,34 **** -3,62 ,93117

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

prekratka
zapadlost računov

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df

Sig.
(2-taile

d)

Mean
Differ
ence

Std.
Error
Diffe
renc

e
Low
er Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Hipoteza 21 
Ho: Med odjemalci Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri mnenju o premajhnih popustih s 
strani Kovintrade-a, glede na redno plačevanje in naročanje 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri mnenju o premajhnih popustih s strani 
Kovintrade-a, glede na redno plačevanje in naročanje 
 
Tabela 67: Povprečne ocene skupin odjemalcev za mnenje o premajhnih popustih  

Descriptives

premalo popusta za redno plač

4 2,7500 1,70783 ,85391 ,0325 5,4675 1,00 5,00

19 3,1579 1,16729 ,26780 2,5953 3,7205 1,00 5,00

33 3,1515 1,09320 ,19030 2,7639 3,5391 1,00 5,00

26 3,3077 1,15825 ,22715 2,8399 3,7755 1,00 5,00
82 3,1829 1,14534 ,12648 2,9313 3,4346 1,00 5,00

do 50.000 sit
od 50.001 sit
do 250.000 sit
od 250.001 sit
do 500.000 sit
nad 500.000 sit
Total

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

Minim
um

Maxi
mum

 
 
Tabela 68: Levenov test 

Test of Homogeneity of Variances

premalo popusta za redno plač

,345 3 78 ,793

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 



 

XXXI

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve. Med odjemalci 
Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri mnenju o premajhnih popustih s strani Kovintrade-a, 
glede na redno plačevanje in naročanje. Sklep postavljam pri P=0,828. Tudi pri testu dveh 
neodvisnih vzorcev (odjemalci do 50.000 in odjemalci nad 500.000) dobim enak rezultat-
razlike ne obstajajo. 
 
Tabela 69: Test Anova za spremenljivko premajhi popusti glede na redno plačevanje in 
naročanje 
 

ANOVA

premalo popusta za redno plač

1,199 3 ,400 ,297 ,828
105,057 78 1,347
106,256 81

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Tabela 70: Povprečni vrednosti spremenljivke pri dveh skupinah odjemalcev (do 50.000 in 
nad 500.000 sit) 

Group Statistics

4 2,7500 1,70783 ,85391
26 3,3077 1,15825 ,22715

vrednost naročila mat v sit
do 50.000 sit
nad 500.000 sit

premalo popusta
za redno plač

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
Tabela 71: Test dveh neodvisnih vzorcev 

Independent Samples Test

,759 ,391 -,845 28 ,405 -,5577 ,6600 -1,90974 ,79436

-,631 3,438 ,567 -,5577 ,8836 -3,17770 2,062

Equal
varian
ces
assu
med
Equal
varian
ces
not
assu
med

premalo popusta
za redno plač

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df

Sig.
(2-tail
ed)

Mean
Differe

nce

Std.
Error
Differ
ence Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Hipoteza 22 
Ho: Med odjemalci Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri vprašanju več bi naročali, če bi 
Kovintrade imel več izdelkov v svoji ponudbi 
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H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike pri vprašanju več bi naročali, če bi 
Kovintrade imel več izdelkov v svoji ponudbi 
 
Tabela 72: Povprečno strinjanje skupin odjemalcev s trditvijo, da bi naročali več, če bi 
Kovintrade imel večjo ponudbo 

Descriptives

več bi naročili, če je ponudba večja

4 3,5000 1,29099 ,64550 1,4457 5,5543 2,00 5,00

19 3,3684 ,76089 ,17456 3,0017 3,7352 2,00 5,00

34 3,5882 1,23381 ,21160 3,1577 4,0187 1,00 5,00

28 3,4643 1,07090 ,20238 3,0490 3,8795 1,00 5,00
85 3,4941 1,07597 ,11670 3,2620 3,7262 1,00 5,00

do 50.000 sit
od 50.001 sit
do 250.000 sit
od 250.001 sit
do 500.000 sit
nad 500.000 sit
Total

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence Interval
for Mean

Minim
um

Maxim
um

 
 
Tabela 73: Levinov test 

Test of Homogeneity of Variances

več bi naročili, če je ponudba večja

1,794 3 81 ,155

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
Tabela 74: Test Anova za spremenljivko naročali bi več, če bi Kovintrade imel večjo ponudbo 

ANOVA

več bi naročili, če je ponudba večja

,626 3 ,209 ,175 ,913
96,621 81 1,193
97,247 84

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve. Med odjemalci 
Kovintrade-a ne obstajajo razlike pri mnenju, da bi naročali več, če bi Kovintrade povečal 
svojo ponudbo izdelkov. Sklep podajam pri P=0,913. 
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Hipoteza 23 
Ho: Med odjemalci Kovintrade-a ne obstajajo razlike glede prestopa h konkurenci, če bi 
Kovintrade postal predrag 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike glede prestopa h konkurenci, če bi 
Kovintrade postal predrag 
 
Tabela 75: Povprečno strinjanje skupin odjemalcev s trditvijo, da bi prestopili h konkurenci, 
če bi Kovintrade postal predrag 

Descriptives

prestop v primeru podražitev

4 4,7500 ,50000 ,25000 3,9544 5,5456 4,00 5,00

19 4,8947 ,31530 ,07234 4,7428 5,0467 4,00 5,00

34 4,6471 ,64584 ,11076 4,4217 4,8724 3,00 5,00

28 4,7857 ,49868 ,09424 4,5923 4,9791 3,00 5,00
85 4,7529 ,53242 ,05775 4,6381 4,8678 3,00 5,00

do 50.000 sit
od 50.001 sit
do 250.000 sit
od 250.001 sit
do 500.000 sit
nad 500.000 sit
Total

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence Interval
for Mean

Minim
um

Maxim
um

 
 
Tabela 76: Levenov test 

Test of Homogeneity of Variances

prestop v primeru podražitev

4,059 3 81 ,010

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
Tabela 77: Test Anova za spremenljivko prestop v primeru podražitev  

ANOVA

prestop v primeru podražitev

,793 3 ,264 ,931 ,430
23,018 81 ,284
23,812 84

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve. Med odjemalci 
Kovintrade-a ne obstajajo razlike glede prestopa h konkurenci, če bi Kovintrade postal 
predrag. Sklep postavljam pri P=0,430. 
 
Hipoteza 24 
Ho: Med odjemalci Kovintrade-a ne obstajajo razlike glede želje po elektronskem poslovanju 
H1: Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike glede želje po elektronskem poslovanju 
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Prva skupina odjemalcev-majhni odjemalci (do50.000sit) je obkrožila:  
• 50% bi internet uporabljalo za lažje naročanje po telefonu 
• 50% ne bo uporabljalo interneta  

 
Druga skupina odjemalcev (od 50.001 do 250.000 sit) je obkrožila: 

• 26,3 % bi material naročevalo preko interneta 
• 10,5 % bi internet uporabljalo za lažje naročanje materiala po telefonu 
• 47,4 % bi internet uporabljalo za primerjavo cen s cenami konkurentov 
• 15,8 % jih interneta ne bo uporabljalo 

 
Tretja skupina odjemalcev (od 250.001 sit do 500.000 sit) je obkrožila: 

• 32,4 % bi material naročevalo preko interneta 
•  44,1 % bi internet uporabljalo za lažje naročanje materiala po telefonu 
•  20,6 % bi internet uporabljalo za primerjavo cen s cenami konkurentov 
•  2,9 % jih interneta ne bo uporabljalo 

 
Četrta skupina odjemalcev-veliki odjemalci (nad500.000 sit) je obkrožila: 

• 28,6 % bi material naročevalo preko interneta 
•  32,1 % bi internet uporabljalo za lažje naročanje materiala po telefonu 
•  21,4 % bi internet uporabljalo za primerjavo cen s cenami konkurentov 
•  17,9 % jih interneta ne bo uporabljalo 

 
Za naročanje izdelkov preko interneta so najbolj zavzeti odjemalci, ki jemljejo od 250.001 sit 
do 500.000 sit (znotraj skupine tistih, ki želijo naročati preko interneta predstavljajo 45,8 %) 
izdelkov, sledijo pa jim odjemalci, ki jemljejo nad 500.000 sit izdelkov (znotraj skupine tistih, 
ki želijo naročati preko interneta predstavljajo 33,3 %). Od vseh anketiranih odjemalcev jih 
12,9 %, ki želijo izdelke naročati preko interneta, sodi v skupino naročil od 250.001 do 
500.000 sit in 9,4 %, ki želijo izdelke naročati preko interneta sodi v skupino odjemalcev, ki 
naročijo za več kot 500.000 sit. 
 
Anketirani odjemalci so se razvrstili po velikosti nakupa v štiri skupine: 
 

• Do 50.000 sit 4,7 % 
• Od 50.001 do 250.000 sit 22,4 % 
• Od 250.001 do500.000 sit 40 % 
• Nad 500.000 sit 32,9 % 
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Tabela 78: Želja po elektronskem poslovanju glede na vrednost naročil odjemalcev 
 

elektronsko poslovanje * vrednost naročila mat v sit Crosstabulation

5 11 8 24

20,8% 45,8% 33,3% 100,0%

26,3% 32,4% 28,6% 28,2%

5,9% 12,9% 9,4% 28,2%
2 2 15 9 28

7,1% 7,1% 53,6% 32,1% 100,0%

50,0% 10,5% 44,1% 32,1% 32,9%

2,4% 2,4% 17,6% 10,6% 32,9%
9 7 6 22

40,9% 31,8% 27,3% 100,0%

47,4% 20,6% 21,4% 25,9%

10,6% 8,2% 7,1% 25,9%
2 3 1 5 11

18,2% 27,3% 9,1% 45,5% 100,0%

50,0% 15,8% 2,9% 17,9% 12,9%

2,4% 3,5% 1,2% 5,9% 12,9%
4 19 34 28 85

4,7% 22,4% 40,0% 32,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,7% 22,4% 40,0% 32,9% 100,0%

Count
% within elektronsko
poslovanje
% within vrednost
naročila mat v sit
% of Total
Count
% within elektronsko
poslovanje
% within vrednost
naročila mat v sit
% of Total
Count
% within elektronsko
poslovanje
% within vrednost
naročila mat v sit
% of Total
Count
% within elektronsko
poslovanje
% within vrednost
naročila mat v sit
% of Total
Count
% within elektronsko
poslovanje
% within vrednost
naročila mat v sit
% of Total

da, mat želijo naročat
preko interneta

da, saj bodo tako lažje
naročali po tel ali faks

da, tako bodo lažje
primerjali cene s
konkurenco

ne

elektronsko
poslovanje

Total

do 50.000 sit
od 50.001 sit

do 250.000 sit
od 250.001 sit
do 500.000 sit

nad
500.000 sit

vrednost naročila mat v sit

Total

 
 
Tabela 79: Razlike v željah po elektronskem poslovanju med skupinami odjemalcev 

Chi-Square Tests

18,427a 9 ,031
20,175 9 ,017

1,638 1 ,201

85

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,52.

a. 

 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo in sprejmem alternativno. 
Med odjemalci Kovintrade-a obstajajo razlike glede želje po elektronskem poslovanju. 
Trditev postavljam pri stopnji značilnosti P=0,0155. 
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Hipoteza 25 
Ho: Med odjemalci ni razlik pri uporabi novih storitev, glede na ročnost poslovanja s 
Kovintrade-om 
H1: Med odjemalci so razlike pri uporabi novih storitev, glede na ročnost poslovanja s 
Kovintrade-om 
 
Največ odjemalcev Kovintrade-a (80 %), bi nove storitve uporabljalo, če te ne bi povečale 
nabavnih cen izdelkov (sem sodi 27,1 % s kratkoročnim poslovnim sodelovanjem, 40 % z 
dolgoročnim poslovnim sodelovanjem, ker nočejo tvegati in 12,9 % z dolgoročnim 
sodelovanjem, ker jim partnerstvo veča dobiček). Največ odjemalcev (26,7 %) znotraj svoje 
skupine ročnosti sodelovanja, ki so za nove storitve pripravljeni plačati višje cene izdelkov, 
sodi v skupino dolgoročno usmerjenega sodelovanja, ki jim veča dobiček. Dani rezultat ni 
presenetljiv, saj so za to skupino značilne potrebe po medsebojnem prilagajanju dobavitelja in  
stranke, ki poslovni odnos okrepita na dodatnih operacijah. Pri odjemalcih, ki jim dolgoročno 
poslovno sodelovanje s Kovintrade-om veča dobiček nihče ni obkrožil da novih storitev ne bo 
uporabljal. 
 
Tabela 80: Želja po novih storitvah glede na ročnost poslovanja 
 

uvajanje novih storitev kovintrade * poslovno sodelovanje s kovintrade Crosstabulation

2 4 6

33,3% 66,7% 100,0%

7,1% 9,5% 7,1%

2,4% 4,7% 7,1%
2 2

100,0% 100,0%

4,8% 2,4%

2,4% 2,4%
23 34 11 68

33,8% 50,0% 16,2% 100,0%

82,1% 81,0% 73,3% 80,0%

27,1% 40,0% 12,9% 80,0%
3 2 4 9

33,3% 22,2% 44,4% 100,0%

10,7% 4,8% 26,7% 10,6%

3,5% 2,4% 4,7% 10,6%

28 42 15 85

32,9% 49,4% 17,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

32,9% 49,4% 17,6% 100,0%

Count
% within uvajanje novih
storitev kovintrade
% within poslovno
sodelovanje s kovintrade
% of Total
Count
% within uvajanje novih
storitev kovintrade
% within poslovno
sodelovanje s kovintrade
% of Total
Count
% within uvajanje novih
storitev kovintrade
% within poslovno
sodelovanje s kovintrade
% of Total
Count
% within uvajanje novih
storitev kovintrade
% within poslovno
sodelovanje s kovintrade
% of Total

Count
% within uvajanje novih
storitev kovintrade
% within poslovno
sodelovanje s kovintrade
% of Total

te storitve ne bodo
uporabljali, zadovoljni so
z obstoječimi

te storitve ne bodo
uporabljali, ker
obstoječe tudi ne

te storitve bodo koristili,
če ne bodo povečale cen

te storitve bodo koristili
in jih bodo plačali

uvajanje
novih
storitev
kovintrade

Total

kratkoročno
usmerjeno

dolgoročno
usmerjeno,
ker nočejo

menjat
dobavitelja

mat

dolgoročno
usmerjeno,
ker jim to

veča dobiček

poslovno sodelovanje s kovintrade

Total
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Tabela 81:  Razlike v uporabi novih storitev med skupinami odjemalcev glede ročnosti 
poslovanja 
 

Chi-Square Tests

8,582a 6 ,199
9,634 6 ,141

1,059 1 ,304

85

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,35.

a. 

 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve. Med odjemalci ni razlik 
pri uporabi novih storitev, glede na ročnost poslovanja s Kovintrade-om. Sklep postavljam pri 
P=0,0995. 
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Vprašalnik za odjemalce Kovintrade-a 
 
Pozdravljeni, pošiljamo Vam vprašalnik s katerim želimo ovrednotiti podobo podjetja 
Kovintrade d.d. v očeh naših odjemalcev. Na podlagi Vaših odgovorov želimo odpraviti 
morebitne pomanjkljivosti oziroma še izboljšati naše poslovanje, ter s tem zagotoviti 
zadovoljstvo odjemalcev. Prosimo Vas, da pri vsakem vprašanju obkrožite le en odgovor. Za 
sodelovanje se Vam v naprej  najlepše zahvaljujemo! 
Kovintrade d.d. – partner znanja in zaupanja 
 
1.  Za Kovintrade d.d. smo izvedeli preko  

a) Oglasov 
b) Znancev  
c) Klica s strani komercialista Kovintrade-a 
d) Obiskov sejmov/razstav 

  
2. V Kovintrade-u kupujemo izdelke standardnih dimenzij (npr. pločevina 1000 X 2000,                
cevi 6m itd) 

a) Da 
b) Da, a imamo zaradi rezanja veliko odpadka 
c) Ne, ker potrebujemo točno določene dimenzije izdelkov 

 
3. Pri poslovnem sodelovanju s Kovintrade-om si želimo tudi možnost elektronskega 
poslovanja preko interneta 

a) Da, izdelke želimo naročati preko interneta oz. spletne strani Kovintrade-a 
b) Da, tako bomo lažje naročali izdelke preko telefona ali telefaksa (prikaz ponudbe na 

internetu) 
c) Da, tako bomo lažje primerjali izdelke s cenami konkurence 
d) Ne 

 
4. Izdelke črne metalurgije in aluminija kupujem pri podjetju Kovintrade 

a) Da, samo pri Kovintrade-u 
b) Da, ampak tudi pri konkurenci 
c) Da, a več pri konkurentih ( pri konkurenci  vzamem večje vrednosti izdelkov v 

časovnem obdobju ) 
 
5. Če ste pri vprašanju št. 4. obkrožili odgovor a) nadaljujte z vprašanjem št. 6. 

         Tisti, ki pa ste obkrožili odgovor b) ali odgovor c), pa nam prosim odgovorite na spodnje 
vprašanje: 
  
Izdelke kupujemo tudi pri drugem dobavitelju (navedite ime 
podjetja)_____________________________, 
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ker je (obkrožite le 1 odgovor): 
 
a) Cenovno ugodnejši (navedite pri katerih 

izdelkih)_________________________________________ 
b) Ima na zalogi izdelke, ki jih Kovintrade nima (navedite katere 

izdelke)_________________________  
c) Ker dobavitelja poznamo, Kovintrade pa bolj slabo 
d) Ker Kovintrade ni prisoten na našem območju 
e) Ker drugi dobavitelj nudi dodatne storitve, ki jih Kovintrade nima   
f) Ker drugi dobavitelj nudi dodatne storitve, ki pri Kovintrade-u niso tako kakovostne 

 
6. V okencih označite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami o informiranosti kupcev s 
strani Kovintrade-a 

    Lestvica ocen poteka od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 
strinjam 

                                                                                                              
 1 2 3 4 5 
Vemo za bodoče spremembe cen      
Stanje zalog izdelkov, ki jih naročamo nam je 
poznano 

     

Vemo za dobavne roke izdelkov      
 
 7. Prosimo Vas za oceno dela avtoprevoznikov, ki Vam dostavijo izdelke.                                                    

   
 1 2 3 4 5 
Naročen izdelek avtoprevoznik dostavi brez zamud       
Avtoprevoznik je prijazen do naših delavcev      
Dostavljen izdelek je zaščiten pred dežjem      
Izdelki so vedno dostavljeni nepoškodovani      
Dokumentacija (npr. dobavnica) je ob dostavi vedno 
priložena   

     

 
8. Kadar naročimo izdelek, ki ga Kovintrade nima na zalogi, nam komercialist, s katerim 

sodelujemo, to naročilo izpolni 
a) Nikoli                                                    d)Večinoma          
b) Redko                                                    e) Vedno         
c) Včasih da, včasih ne 
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9. Če ste pri vprašanju 8. obkrožili odgovor a) nadanjujte z vprašanjem 10.   
    Če ne, prosim odgovorite na spodnje trditve v tabeli.  
    Lestvica ocen poteka od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 

strinjam 
 

 1 2 3 4 5 
Uvoz izdelka in dostava sta bili hitri in učinkoviti      
Kakovost izdelka, ki ga je Kovintrade uvozil le zame 
je bila dobra 

     

Izdelki, ki jih naročamo, Kovintrade nima nikoli na 
zalogi, zato vedno čakamo uvoz 

     

 
10. Cenovna politika Kovintrade-a   

 
 1 2 3 4 5 
Premalo upošteva redno plačevanje in obseg 
naročanja pri obračunavanju popustov za odjemalce 

     

Dnevi zapadlosti računov so prekratki      
Želeli bi si večjo fiksnost cen (cene naj veljajo za 
daljše časovno obdobje)   

     

Kovintrade je cenejši od konkurence      
 
11. V 90-ih odstotkih primerov vzamemo pri Kovintrade-u blago v vrednosti (vrednost enega 

naročila): 
a )    do 50.000 sit 
b )    od 50.001 do 250.000 sit 
c )    od 250.001 do 500.000 sit 
d )    nad 500.000 sit 
 

12. Ali naj  Kovintrade d.d. poveča izbor izdelkov v prodajnem programu? 
a) ne, ima vse kar potrebujemo 
b) da, stalno potrebujemo (prosim navedite skupino izdelkov, ki jo potrebujete) 

___________________ 
c) da, včasih potrebujemo (prosim navedite skupino izdelkov, ki jo potrebujete) 

___________________  
 

13. Pri uvajanju novih storitev Kovintrade-a d.d.  naše podjetje: 
 a)     te storitve ne bo uporabljalo, saj smo zadovoljni s sedanjimi storitvami 
 b)     te storitve ne bo uporabljalo, saj tudi obstoječih storitev ne koristimo  
 c)     bo nove storitve koristilo, če ne bodo povečale nabavnih cen 
 d)     bo nove storitve koristilo in je za njih pripravljeno tudi plačati  
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14. Pri izdelku pocinkane pločevine potrebujemo – obkrožite najpogostejši tip, debelino in 
dimenzijo (odgovarjajo le odjemalci pocinkane pločevine, ostali prosim nadaljujte pri 
vprašanju št. 15):  

 
Tip pocinkane pločevine                   vroče pocinkana                              elektro pocinkana
 
Debelina (mm)  0.4     0.5       0.55        0.6        0.75       0.8       1.0       1.25      1.5         2 

 
Dimenzija (mm)                    1000 x 2000              1250 x 2500                      1500 x 3000 

 
15. Poslovno sodelovanje našega podjetja s Kovintrade-om d.d. je: 

a )    kratkoročno usmerjeno (kupujemo, ko ima Kovintrade najcenejše izdelke)  
b )    dolgoročno usmerjeno (ne želimo tvegati z menjavo dobavitelja izdelkov) 
c )    dolgoročno usmerjeno (sodelovanje s Kovintrade-om veča dobiček)  
  

16. Pri naslednjih navedbah Vas prosimo za oceno  Kovintrade-a d.d. kot trgovskega podjetja. 
      Lestvica ocen poteka od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 

strinjam 
        

 1 2 3 4 5 
Podjetje ima dobro razmerje cena / kakovost izdelka      
Dobro pokriva naše področje dejavnosti      
Dobavlja kakovostne izdelke      
Izdelki so ustrezno embalirani       
Komercialisti dobro svetujejo      

 
17. Prosimo, da pri trditvah ovrednotite kakovost odnosa s predstavnikom Kovintrade-a d.d. 
s katerim poslujete.  Lestvica ocen poteka od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 
pa popolnoma se strinjam 

  
 1 2 3 4 5 
Komercialistu zaupamo (opis kvalitete izdelka)      
Z njim imamo tesne stike      
Pretok informacij je dober         
Izpolni svoje obljube      
Nesoglasja z njim hitro in ustrezno rešimo       
Da nam pošteno ponudbo      
Ima nas za enakovredne partnerje, ne počutimo se 
zapostavljene   

     

Opozori o kvaliteti izdelka      
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18. Prosimo, da pri naslednjih trditvah  v okencih ocenite kakovost storitev Kovintrade-a d.d.   
 

 1 2 3 4 5 
Ima hitro dostavo izdelkov        
Kovintrade ponuja (širok izdelčni izbor) dovolj 
različnih skupin izdelkov (npr. cevi, pločevina, profili, 
palice itd)  

     

Znotraj ene skupine izdelka (npr. cevi) ima dovolj 
različic le teh (globok izdelčni izbor)   

     

 Upošteva naše želje po izdelkih (tipi izdelkov, 
lastnosti) 

     

 Kovintrade je odličen poslovni partner      
Več bi naročali, če bi Kovintrade imel več izdelkov v 
svoji ponudbi 

     

Več bi naročali, če bi Kovintrade dobavljal 
kvalitetnejše izdelke 

     

 
19. Naše podjetje potrebuje storitev razreza izdelkov v skladiščih Kovintrade-a 

a) Sploh ne potrebujemo 
b) Da, zadovoljni smo s storitvijo razreza 
c) Razrez se nam zdi predrag 
d) Storitev razreza za naše potrebe ni dovolj natančna 

 
20. Pri nakupu izdelkov črne metalurgije želimo, da ponudnik (označite stopnjo pomembnosti 

dejavnikov):   
 

 1 2 3 4 5 
Dobavi kvalitetne izdelke      
Dobavi cenovno ugodene izdelke      
Nudi kvalitetne storitve (npr.: natančni razrezi, 
pakiranje) 

     

Nudi hitro dostavo izdelkov      
Ima prijazne komercialiste      
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21. H konkurenci bi prestopili, če bi Kovintrade d.d. (označite stopnjo pomembnosti prestopa 
pri trditvah): 

            
 1 2 3 4 5 
Dobavljal nekvalitetne izdelke      
Dobavil izdelek z napako (rja) in ne bi priznal krivde 
(popust) 

     

Postal predrag      
Nudil premalo storitev      
Postal nezanesljiv pri obljubah      

 
22. V primeru da Kovintrade nima želenega izdelka, naše podjetje: 
 

 1 2 3 4 5 
Naroči izdelek pri Kovintrade-u in počaka na uvoz le 
tega  

     

Naročimo podoben izdelek (npr. 1mm debelejšo 
pločevino)  

     

V tem primeru naroči izdelek pri konkurenci      
Prenehali bi poslovati s Kovintrade-om in odšli h 
konkurenci  
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Spremno pismo 
 
Kovintrade d.d. 
Divizija metalurgije-veleprodaja 
Brnčičeva ulica 45 
1000 Ljubljana-Črnuče 
 
                                                                                                                       Črnuče, 24.3.2004 
Naslov podjetja 
 
Zadeva: Raziskava zadovoljstva naših odjemalcev 
 
Spoštovani! 
 
Poslali smo Vam vprašalnik o oceni kakovosti storitev podjetja Kovintrade d.d. – veleprodaja 
metalurgije. Izbrani ste bili iz naše baze odjemalcev po naključnem modelu, saj želimo na 
podlagi vzorca odjemalcev pridobiti sliko zadovoljstva naših odjemalcev izdelkov črne 
metalurgije. Na podlagi rezultatov raziskave želimo izboljšati naše poslovanje, ponuditi našim 
odjemalcem več in s tem tudi doseči večje zadovoljstvo odjemalcev. Zaradi želje po 
nadgraditvi našega poslovnega sodelovanja Vas naprošamo, da nam izpolnjen vprašalnik 
pošljete nazaj na zgornji naslov. Vprašalnik je popolnoma anonimen, prosimo pa Vas za 
dejansko oceno stanja, saj lahko morebitne pomanjkljivosti v našem poslovanju odpravimo le 
na podlagi Vaše ocene. V prilogi Vam pošiljamo vprašalnik ter pisemsko ovojnico z znamko 
in našim naslovom. 
 
Če Vam katero vprašanje ni razumljivo, ali imate glede vprašalnika kakršno koli vprašanje, 
Vam bomo željene informacije z veseljem posredovali na telefonu: 
 
031/399 147  Mitja Boncelj   
 
Že v naprej se Vam zahvaljujem za Vaš trud. 
 
S spoštovanjem, 
 
                                                                                                                  Matjaž Božič   
                                                                                                                      direktor 
 
Prilogi: 
1 vprašalnik 
2 ovojnica z znamko in naslovom 
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