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POVZETEK

Trgovina, ena izmed redkih dejavnosti, ki se je ohranila skozi stoletja, se je ravno zaradi
svojega obstoja venomer spreminjala in prilagajala trenutnim potrebam in navadam, bolje
rečeno razvadam ljudi, katerim je trgovina tudi dejansko namenjena.
Zgodovinski razvoj trgovine sem opisal tako, kot je javnosti tudi prikazan, tako, kot so ga
videli in obravnavali različni avtorji na različnih koncih sveta. Zgodovine se ne da
spremeniti, lahko jo le vidiš s svojimi očmi. Spoznanja nekaterih avtorjev, ki obravnavajo
različne segmente s področja trgovine v preteklosti sem strnil in jih prikazal, tudi z nekaj
lastne domišljije.
Po osamosvojitvi Slovenije je zopet eno novo obdobje v razvoju trgovine v našem okolju.
Takrat so doživeli razcvet predvsem mali trgovci, ki so vsevprek odpirali nove in nove
prodajalne. Želeli so dokazati, kako so bili zatirani v prejšnjem sistemu, ko so oskrbo
prebivalstva vršile socialistične trgovine; vsaka vas in skoraj vsaka ulica v mestu je morala
imeti trgovino, ki so bile v ponos takratni socialistični ureditvi.
Tržno gospodarstvo, kasneje globalizacija, Evropska unija, enako obravnavanje vseh
akterjev, vdor tujih trgovinskih verig v Slovenijo, je umirilo male lokalne trgovce, ki so
postali nekonkurenčni, neinovativni in za vse bolj razvajene slovenske kupce, tudi vse bolj
izpeti.
Zapiranje vrat manjših trgovin, sprva vaških, kasneje pa tudi uličnih v naseljenih krajih, ni
tangiralo nikogar, saj so, glede na število prebivalcev, bili trgovinski lokali v številčnem
porastu, vendar na drugih lokacijah, na obrobju mest, nakupovalnih središčih in drugih
odročnejših lokacijah.
Gospodarska recesija, ki je nedvomno močno prizadela tudi Slovenijo, je dodatno
obremenila manjše trgovine, ki so ali še vztrajajo s trgovinsko dejavnostjo v mestnih
ulicah ali zaselkih. Prisotnost tujih trgovskih verig, diskontov s cenenimi (vprašljivimi)
izdelki, veliki nakupovalni centri in podobne zadeve, ne dajejo, s svojo ponudbo in cenami,
malim trgovcem nobene možnosti konkuriranja.
Gospodarska recesija, boj za delo, nizki prihodki in časovna obremenitev so ljudi pripeljali
do spoznanja, da nakup vsakdanjih življenjskih potrebščin ni več vrednota ampak nuja, ki
jo moramo opraviti hitro in po možnosti spotoma, da ne kratimo čas potrebnejšim
dejavnostim. Ob dejstvu, da klasične ulične prodajalne ne morejo preživeti le s prodajo
najnujnejših življenjskih potrebščin, sem skušal avtomatiziran samopostrežni način
prodaje prikazati kot uspešno alternativo klasični prodaji.
Samopostrežni avtomatizirani način prodaje je lahko rešitev, ki bi zadovoljila potrošnike,
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predvsem tiste, ki so odvisni od oskrbe v okolju, ker zaradi različnih okoliščin nimajo vselej
možnosti opravljati nakupov v dislociranih nakupovalnih centrih. Rešitev pa lahko zadovolji
tudi trgovce, saj bi z avtomatizacijo prodaje prihranili pri stroških dela, kakor tudi pri
stroških obratovanja.
Iz prakse poznani primeri dokazujejo, da ljudje spoznajo, kaj jim pomeni dobrina, ki jo
uživajo, v našem primeru gre za trgovino v bližnjem okolju, šele takrat, ko te dobrine ni
več. Za raziskavo, v kateri sem želel ugotoviti, kaj pomeni trgovina z vsakdanjimi
življenjskimi potrebščinami v tistem okolju, kjer grozi zaprtje klasične trgovine, sem izbral
dve lokaciji v Mariboru, kjer živijo pretežno starejši ljudje, oziroma ljudje, ki zaradi
različnih dejavnikov, potrebujejo oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami v bližnji
okolici.
Raziskava je pokazala, da ljudje v tem okolju, ne glede da je ponudba okrnjena, ne glede
da so cene višje kot v nakupovalnih centrih, vsakdanje nakupe večinoma opravljajo v teh
trgovinah. Največkrat so kot razlog navedli lokacijo. Res je, da v teh trgovinah kupijo le
najnujnejše vsakdanje potrebščine, ampak zaprtje teh prodajaln bi za njih pomenil velik
hendikep.
Raziskava je tudi pokazala, da ljudje v tem okolju slabo poznajo način prodaje iz
samopostrežnih avtomatov, zato tudi določeno število ljudi dvomi, da bi ob morebitnem
zaprtju klasične prodajalne, vsakodnevne nakupe opravljali v samopostrežnih avtomatskih
prodajalnah. Ne glede na to dejstvo pa ugotavljam, da bi postavitev samopostrežne
avtomatske prodajalne opravičilo ekonomska pričakovanja, saj primerjalni podatki, glede
stroškov in predvidevanega prometa, izkazujejo ekonomsko upravičenost.
Razlogi za skeptičnost pred uspehom tovrstne prodaje, so le zaradi nepoznavanja zadeve,
vendar, glede na uspešnost primerljivih prodajaln v drugih državah v Evropi in glede na
tehnološki razvoj tovrstne tehnologije, lahko predvidevam, da bo v prihodnosti trend
takšnih načinov prodaje tudi v Sloveniji strmo naraščal.
Rezultati raziskave so lahko spodbuda trgovcem, ki opravljajo to dejavnost v manjših
klasičnih prodajalnah, ki jim je zaradi velikih stroškov dela in tudi velikih obratovalnih
stroškov ogrožen obstoj. Pomembno je dejstvo, da ni potreben prevelik finančni vložek za
prestrukturiranje dejavnosti.
Z odprtjem samopostrežnih avtomatskih prodajaln bi zagotovili prebivalstvu na omenjenih
lokacijah najnujnejšo oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, ki bi jim bila na
razpolago vsak dan štiriindvajset ur. Kupci sami bi s svojimi vsakdanjimi nakupi kreirali
vrsto in obseg ponudbe, ki se lahko glede na potrebe in sezono spreminja in dopolnjuje.
Trgovcem pa se odpira obzorje za širitev takšne ponudbe v druga, temu primerna okolja,
trend širitve pa je odvisen od ekonomskega učinka prve tovrstne prodajalne.
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SUMMARY

The trade is one of the few activities that have been preserved through the centuries, due
to its constant changing and adapting to satisfy current human needs and (bad) habits,
which is also what it is actually designed for.
I described the historic development of trade as it was seen and treated by various
authors throughout the world and as it was presented in the public. History cannot be
changed; it can only be seen through different eyes. I combined several discoveries
about the history of trade by several authors and added a bit of my own opinion.
The emancipation of Slovenia begins a new era for the development of trade in our area.
It was a prime time for small tradespeople, who relentlessly opened up new stores. They
wanted to show the oppression they were under during the former political system, when
socialistic stores supplied the citizens; every village and every street had to have a store
that was the pride of socialistic political system of that time.
Market economy and later globalization, the European Union, equal treating of all
participants and arrival of foreign chain trades to Slovenia slowed down local small
tradespeople, who were becoming uncompetitive, regressive and unfit for more and more
spoiled Slovenian costumers.
The closing of small shops in villages and on the city streets did not concern anyone,
because in general, the number of shops in regards to the number of people was
growing. Shops moved to the suburbs and to big malls in remote areas.
The Economic recession that largely affected Slovenia, put another burden on small
tradesmen that still persevered in villages and on some city streets. Foreign chain trades
with cheap (questionable) goods and big shopping malls with their special offers and low
prices present too big a competition for small tradesmen.
Economic recession, fighting for work, low income and lack of time lead people to believe
that purchasing necessities of life is no longer a value, but a necessity that must be done
quickly and if possible on the way, so that we do not waste too much time. Given the fact
that classical street shops cannot survive by offering bare life necessities, I tried to
present the self-service automatic sale as a successful alternative to classical sale.
Self-service automatic sale can be a solution to satisfy consumers, especially those who
do not always have the chance to shop in remote shopping centres. Automation can also
be beneficial to salesmen, because of the reduction of working and operational costs.
Practical cases show us that people usually realize what is of value (in this case a near-by
vi

store) once they lose it. For my research about what a store that sells necessities of life
means to people in the areas, where classical stores may soon be closed, I chose two
locations in Maribor, which are mostly populated by elder people or people who, due to
various factors, need a store with necessities of life in their vicinity.
The research showed that people in this area still make their daily purchases in those
stores regardless of the fact that there is a smaller variety of products and that the prices
are higher than in shopping centres. The biggest factor in this case is the convenient
location. It is true that they only purchase bare necessities, but closing these shops would
still be a big obstacle for these people.
The research also showed that people of that area aren’t familiar with self-service
automatic sale, which is why a certain number of people doubt, they would purchase their
goods at a vending machine if their classical store closed. Nevertheless, I still find that
setting up self-service automatic stores would meet economic expectations, because
comparative data of costs and expected turnover show economic justification.
The only reason for scepticism for this kind of trade is the lack of knowledge. However, in
regards to the success of similar stores in other European countries and in regards to
technological development, I can foresee a growing trend of this kind of stores in Slovenia
in the future.
The results of this research can motivate small salesmen who practice this activity in
smaller classical stores and whose existence is threatened by high working and
operational costs. It is important that reconstruction of such activity only demands a small
financial input.
By opening self-service automatic shops, we would assure the residents of before
mentioned areas, a supply of basic necessities of life, which would be at their disposal
twenty four hours a day and seven days a week. The customers alone would with their
daily purchases create the range and quantity of the offer, which could change and
supplement according to the season and consumer’s needs. The salesmen have the
prosperity to spread their offer to other, convenient areas, the trend of which depends on
the economic effect of the first such store.
Keywords: trade, recession, classical stores, shopping centres, automatic stores, elder
people, technological development.
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1 UVOD
Zgodovino in razvoj trgovine sem opisal s pomočjo različnih avtorjev, ki so že v preteklosti
predstavili javnosti to tematiko in dodal videnje z lastnega zornega kota, to mislim
predvsem na novejšo zgodovino razvoja trgovine, predvsem na obdobje po osamosvojitvi
Slovenije.
V magistrski nalogi sem skušal opredeliti stanje na področju trgovine z mešanim blagom s
poudarkom na živilih oziroma vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami. Osredotočil sem se
predvsem na gibanje ponudbe po osamosvojitvi in predstavil, kakšno je trenutno stanje
na tem področju.
Ko smo v Sloveniji prešli na tržno gospodarstvo, je tudi trgovina doživela razcvet, saj so
bili pogoji za ustanavljanje podjetij enkratni, dosegljivi praktično vsem. Po letu 1991 so iz
dneva v dan rasle nove trgovine, predvsem male ulične prodajalne, ki so jih odpirali
zasebniki praktično v vsaki ulici, tudi v garažah in podobnih prostorih. Takrat je za
potrošnika veljal zelo ugoden čas, saj je bila izbira blaga zelo široka, konkurenca zelo
ostra in praktično na domačem pragu.
V urbanih naseljih je skoraj vsak blok imel svojo prodajalno, zato ljudje niso porabili veliko
časa za nakupovanje vsakdanjih življenjskih potrebščin, množičnost prodajaln v okolju pa
je botrovalo dobri založenosti, veliki izbiri in nizkim cenam.
Ob trendu odpiranja velikih nakupovalnih centrov po Sloveniji pa se je začela situacija
spreminjati. Lepa nakupovalna središča, velike količine uvoženega blaga, postranska
ponudba, ki so jih ponujali nakupovalni centri, so silili ljudi k spremembi nakupovalnih
navad. Nakupovanje v velikih nakupovalnih centrih ni več le potreba po oskrbi, temveč
postane točka sprostitve, večurna paša za oči, pohajkovanja, druženja v kava barih in
restavracijah…
Dokaj hitro smo Slovenci prevzeli nove nakupovalne navade. Tudi takratni ugodni časi so
prispevali k temu, da so potrošniki vedno bolj opravljali nakupe v nakupovalnih centrih, v
svojih »domačih« prodajalnah pa so se oskrbovali le z izdelki, ki so jih pozabili kupiti v
centru ali pa z izdelki, ki so jih nujno potrebovali.
Male ulične prodajalne so postajale vedno bol neprijazne do svojih kupcev. Niso bile
sposobne konkurirati velikim nakupovalnim centrom niti po izbiri niti po cenah. Male ulične
prodajalne so začele zapirati vrata ena za drugo. Takrat se je določeni populaciji ljudi
življenje precej poslabšalo.
V magistrski nalogi sem predstavil rešitev, ki bi lahko zadovoljila tako potrošnike,
predvsem tiste, ki so odvisni od oskrbe v okolju, ker zaradi različnih okoliščin nimajo vselej
možnosti nakupov izvajati v nakupovalnih centrih. Rešitev bi lahko zadovoljila tudi
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prodajalce, saj bi z avtomatizacijo prodaje prihranili pri stroških dela, kakor tudi pri
stroških obratovanja, kar bi pomenilo upravičenost naložbe in tudi ekonomsko
upravičenost poslovanja avtomatizirane prodajalne.
Tržno gospodarstvo v Sloveniji, poplava velikih nakupovalnih centrov po vzoru zahodnih
držav, liberalno razmišljanje politike in tudi nezainteresiranost države, je pripeljalo do
situacije, da ostaja določena populacija prebivalstva v neenakem položaju, lahko rečem
postajajo celo ogroženi na področju osnovne oskrbe z vsakdanjimi življenjskimi
potrebščinami.
Gre za ljudi, ki živijo v pretežno strnjenih blokovskih naseljih, do koder zaradi urbanistične
ureditve veliki nakupovalni centri niso uspeli prodreti. Zaradi prevladujočega položaja
velikih nakupovalnih centrov, so manjše klasične ulične prodajalne usojene na propad.
Stroški dela, ki so v klasičnih prodajalnah največji problem ter obratovalni stroški, ki
nastajajo zaradi velikih obremenitev na zakonski podlagi, je prevelika obremenitev, da bi
lahko takšne klasične prodajalne dostojno konkurirale velikim nakupovalnim centrom.
Ljudje, ki živijo v pretežno strnjenih blokovskih naseljih so potrošniki, ki so bili predmet
raziskave. To so tista vrsta potrošnikov, ki so po zaslužkih oziroma prejemkih v spodnjem
rangu potrošnikov. Ti ljudje si ne morejo privoščiti, da bi ob svojih skromnih zaslužkih
kupovali predrago nekonkurenčno blago v bližnjih prodajalnah, nimajo pa možnosti ob
vsakem času obiskovat nakupovalne centre, ki so precej oddaljeni.
Predmet raziskave je bilo proučitev obstoječih razmer, oris dejanskega stanja s poudarkom
na obravnavi populacije potrošnikov, ki so zaradi določenih življenjskih pogojev (starost,
niso mobilni, težko hodijo,…) ogroženi pri oskrbi z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami.
Obravnaval sem nakupovalne navade, ki trenutno prevladujejo v Sloveniji, primerjal
konkurenčnost med velikimi nakupovalnimi centri in klasičnimi uličnimi prodajalnami.
Izpostavil sem rešitev, ki bi na eni strani zadovoljila potrebe omenjene populacije
potrošnikov pri oskrbi z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami, na drugi strani pa dokazal
ekonomsko upravičenost naložbe in poslovanja avtomatizirane prodajalne v strnjenem
blokovskem naselju.
Postavil sem štiri hipoteze, ki sem jih nato na podlagi rezultatov raziskav preveril in tudi
potrdil.
Prva hipoteza (H1):

Obstoječi način obratovanja klasičnih
nekonkurenčen in ekonomsko neupravičen.

uličnih

prodajaln

Druga hipoteza (H2): Z uvedbo male avtomatizirane ulične prodajalne so stroški
obratovanja v primerjavi s klasično ulično prodajalno nižji.
Tretja hipoteza (H3): Z uvedbo male avtomatizirane ulične prodajalne, dostopne
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je

potrošnikom vsak dan, 24 ur na dan, je potrošnikom zagotovljena
oskrba z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami, v za njih lahko
dostopnem okolju.
Četrta hipoteza (H4): Plačevanje z gotovino ali plačilno kartico na prodajnih avtomatih
potrošnikom ne predstavlja velik problem.
Namen raziskave v okviru magistrske naloge je predstavitev problema, s katerim se
srečujejo klasične ulične prodajalne v konkurenci z velikimi nakupovalnimi centri.
Predstavitev stanja klasične ulične prodajalne , problem stroška delovne sile in prikaz vseh
stroškov, ki vplivajo na obratovanje klasične ulične prodajalne v primerjavi z malo
avtomatizirano ulično prodajalno.
Moj namen je bil tudi predstaviti ogroženost določene populacije ljudi, ki so na
kakršenkoli način hendikepirani z oskrbo z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami ob
morebitnem zaprtju prodajalne v njihovem okolju. Namen raziskave je bil tudi ponuditi
alternativno rešitev klasični ulični prodajalni, ki bo zadovoljila potrošnike in zagotovila
ekonomsko upravičenost. Cilji raziskave so bili:
•
•
•
•
•
•
•
•

ugotoviti, kakšno je stanje na področju trgovine v Sloveniji;
ugotoviti, kakšno je stanje z zagotavljanjem oskrbe ljudi v določenih urbanih
okoljih, kjer ni velikih nakupovalnih centrov;
ugotoviti, kakšno je stanje v klasičnih prodajalnah v urbanih-blokovskih naseljih;
ugotoviti, kakšne so sedanje organizacijske rešitve;
ugotoviti, kakšne so alternativne rešitve za klasične ulične prodajalne,
ugotoviti ekonomsko upravičenost alternativnih rešitev z uvedbo male
avtomatizirane ulične prodajalne v strnjenem blokovskem naselju;
alternativne rešitve – male avtomatizirane ulične prodajalne v urbanih okoljih primerjati z nekaterimi evropskimi državami;
ugotoviti zadovoljstvo potrošnikov z uvedbo male avtomatizirane ulične prodajalne.

Ob pregledovanju dostopnega gradiva v službenih arhivih, specializiranih knjižnicah
posameznih fakultet, domačih in tujih revijah in časopisih, COBISS bazi in na spletnih
straneh sem ugotovil, da je na področju oskrbe potrošnikov napisanega veliko. Napisanih
je veliko študij, kako zadovoljiti potrošnike, veliko je napisanega o nakupovalnih navadah
Slovencev, tudi o ekonomski upravičenosti velikih nakupovalnih centrov, ki so povezani v
verige, je napisanega veliko. Ugotovil sem, da se, predvsem v mestih ali okoljih, kjer je
velika frekvenca ljudi, še vedno forsirajo večji nakupovalni centri, ki so zaradi svoje široke
in vsestranske ponudbe še vedno vaba za potrošnika. Velikim nakupovalnim centrom so
namenjena tudi vsa promocijska in oglaševalska sredstva, kajti tu se še vedno, kljub
recesiji, kujejo veliki dobički.
Nisem pa zasledil, da bi kdo usmeril pozornost na problem potrošnikov oziroma ljudi, ki so
vezani na svoje okolje. Nisem zasledil, da bi kdo obravnaval problem oskrbe ljudi, ki
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nimajo možnosti vsakodnevnih obiskov velikih nakupovalnih centrov. Nisem zasledil,
želenih odgovorov v zvezi, kako obdržati prodajalca z osnovnimi življenjskimi
potrebščinami v potrošnikovem okolju, zato menim, da je bila izbrana tema aktualna in
primerna za obdelavo v magistrski nalogi.
Ocena dosedanjega stanja je, da do prijave teme magistrskega dela, zadevna tema na
predlagan način ni bila celovito raziskana, obdelana ter predstavljena javnosti.
Pri raziskavi izbranega področja oziroma pri izdelavi magistrske naloge sem uporabil več
vrst raziskovalnih metod, s katerimi sem poskušal priti do rešitev problemov, ki sem jih
nakazal. Uporabil sem predvsem:
Metodo deskripcije – ta metoda daje prednost opisu (deskripciji) in uporabil sem jo
predvsem za opisovanje stanja in ugotovitev.
Metoda kompilacije – s katero sem povzemal opazovanja, spoznanja, stališča in sklepe
drugih avtorjev, ki so preučevali področje, ki sem ga raziskoval.
Raziskava je bila zasnovana z metodo anketiranja, s katero sem pridobil podatke,
informacije, stališča in mišljenja o raziskovalnem predmetu. Anketiranje sem izvedel s
pomočjo anketnega vprašalnika, ki je poleg samih vprašanj vseboval tudi kratek nagovor
anketirancem, z namenom pridobitve njihove pozornosti, ter osnovne seznanitve s
predmetom raziskave. Navedeni predgovor naj bi anketirance motiviral k visoki odzivnosti
ter pridobitvi jasnih, natančnih, zanesljivih in popolnih odgovorov. Poleg tega so bili
anketiranci v predgovoru seznanjeni z naravo zbiranja podatkov.
Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabil tudi druge pomožne metode, po katerih se je
pokazala potreba ob sami izdelavi raziskave, oziroma izdelave magistrske naloge. S
pomočjo statistične metode sem grafično prikazal ugotovljeno dejansko stanje, s
pomočjo primerjalne metode sem primerjal predlagano rešitev s posamezni primeri v
nekaterih drugih evropskih državah.
Pri proučevanju problema in njegovem reševanju sem uporabil predvsem tudi svoja
praktična znanja in izkušnje, ki sem jih pridobil pri dosedanjem delu.
Čeprav je v Sloveniji na področju trgovine , potrošnikov in oskrbe ljudi veliko zapisanega
in postorjenega, bo potrebno vložiti še veliko truda. V veliki meri se sledi smernicam iz
zahodnih držav. Boj za čim večji zaslužek in čim višji položaj na trgu velikokrat prevladata
nad socialnimi problemi ljudi. Rezultati raziskave so pokazali, da je število ljudi, ki
potrebujejo oskrbo z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami v svojem okolju veliko,
predvsem v strnjenih blokovskih naseljih, kjer so razdalje do nakupovalnih središč
precejšnje.
Rezultati raziskave o izbiri alternativne ponudbe – avtomatizirane prodajalne, so pokazali,
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da so ljudje pripravljeni sprejeti alternativo, ki bo predstavljala modernejši pristop, ob
upoštevanju ekonomske upravičenosti.
Pridobljeni rezultati raziskave naj bi bili spodbuda regionalnim trgovcem pri odločitvah za
odpiranje tovrstnih prodajaln. Izdelava naloge naj bi predstavljala povzetek že opravljenih
in še potrebnih nalog.
V uvodu sem bralca uvedel v področje raziskave, ga seznanil s področjem, namenom in
cilji raziskave. V uvodu so predstavljene hipoteze, predstavljeni so namen in cilji
raziskave. Ocenil sem do sedaj opravljene raziskave, opredelil metode, ki sem jih uporabil
pri raziskovanju.
V drugem poglavju sem predstavil trgovino skozi razvoj od izvornih oblik trgovanja do
modernih oblik trgovin.
Tretje poglavje sem namenil nakupovalnim centrom in sicer trend razvoja in širjenja
nakupovalnih centrov pri nas. Prikazal sem tudi nekaj primerov največjih nakupovalnih
centrov pri nas in v svetu.
V četrtem poglavju
klasičnih trgovin.

sem poskušal predstaviti E-trgovine, internetno prodajo ter odziv

Peto poglavje je namenjeno klasičnim uličnim prodajalnam, ki oskrbujejo potrošnike z
vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami, katere so doživele velik razcvet po osamosvojitvi
ter globok padec zaradi vdora velikih nakupovalnih centrov v Slovenijo.
V šestem poglavju sem opisal družbeni razvoj in značilnosti nakupovalnih navad
modernega potrošnika, kako se spreminjajo glede na čas in glede na obliko ponudbe.
Projekt alternativne ponudbe z avtomatizirano obliko postrežbe in čas obratovanja brez
presledka je prikazan v sedmem poglavju, kjer sem natanko opisal način poslovanja z
avtomatskimi strežniki, prikazal primerjavo stroškov obratovanja v primerjavi s klasično
ulično prodajalno ter opisal tehnične karakteristike avtomatskih strežnikov in podporne
logistike.
V osmem poglavju sem prikazal že uveljavljeno avtomatizirano prodajo s primerljivimi
prodajalnami v Italiji in Nemčiji.
Deveto poglavje je poglavje, kjer sem na podlagi ankete prikazal rezultate mnenj, ki so jih
na podlagi vprašalnika opredelili anketiranci, te rezultate sem komentiral in tudi grafično
prikazal.
V poglavju preveritev hipotez sem analiziral trditve , ki sem jih postavil na začetku
naloge, prispevek raziskave k stroki sem opisal v enajstem poglavju, uporabnost
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rezultatov raziskave pa v dvanajstem poglavju.
V zaključku sem strnil povzetke celotne problematike in predstavil nekaj iztočnic lastnega
pogleda na obdelane vsebine. Zaključek vsebuje kratek povzetek najpomembnejših
ugotovitev raziskovalne naloge, ki so sicer širše predstavljene v samem jedru naloge.
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2 TRGOVINA
Trgovino, kot sta zapisala Davies in Wardova (2002, str. 18), bi lahko pogojevali z dvema
ključnima dejavnikoma, ki sta bistvena za osnovanje in razvoj trgovine.
Prvi faktor izhaja iz delovanja trgovine z raznimi dobrinami na velike razdalje, kar je bilo
pogojeno z razvojem podporne infrastrukture, namenjene trgovcem. Oblikovane so bile
trgovske poti, ceste, ladijske linije, hoteli in druge nastavitvene kapacitete. Določena so
bila sredstva menjave, določeni so bili tudi prostori za shranjevanje ter prodajo na debelo
in drobno. Znotraj tega sta bili izoblikovani dve veliki trgovski skupini. Prva je skrbela
predvsem za prevoz luksuznih predmetov, druga skupina pa je predstavljala podporo prvi
skupini s prodajo vsakodnevnih potrebščin (hrana, oprema, obleka,...), trgovcem na poti,
ob trgovskih poteh. Takšen način trgovanja je bil razvit v starodavnih družbah bližnjega
vzhoda in Azije (Davies in Ward 2002, str. 19).
Drugi faktor stimuliranja trgovinske rasti je bila urbanizacija, torej nastajanje in širjenje
naselij. Znotraj naselij so nastajala nova trgovska središča, ki so bila prav tako povezana s
sredstvi menjave, vendar je bil razvoj pogojen z možnostmi generiranja gospodarskega
presežka in presežka v prejetem dohodku posameznika. Ko so pogoji vzpostavljeni na
najnižji ravni, to je podporna infrastruktura, urbanizacija in sredstvo menjave, se menjalna
trgovina smatra kot neformalen sistem trgovanja. Prihod denarja, urbanizacije ter bolj
prefinjeni in dodelani sistemi trgovanja pa trgovanje že postavljajo v bolj formalno obliko,
za katero so že bili namenjeni posebni prodajni prostori, ki bi jih že lahko uvrstili med
prve oblike trgovin. Pojavili so se tudi prvi lastniki trgovin. Takšne oblike trgovinskih
prostorov so bile najdene že v Mezapotamiji 3500 pr.n.št., kjer so prodajali široko paleto
potrošniškega materiala, od oblačil do raznih živali (Davies in Ward 2002, str. 19).
Razlikujemo med formalnim in neformalnim tipom trgovinske dejavnosti. Neformalen tip
trgovinske dejavnosti se pojavlja, ko je ta dejavnost dopolnjujoča osnovni dejavnosti
posameznika ali ekonomske enote (npr.: posamične prodaje na drobno s strani
proizvajalca ali veletrgovca – prodaja zemljišča). Formalna trgovinska dejavnost pa se
pojavlja povsod tam, kjer je primarni ekonomski namen posameznika ali organizacije
končnemu potrošniku ali tam, kjer je vseskozi prostorska ali začasna preskrba z
dobrinami, pripravljena za prodajo na drobno (Davies in Ward 2002, str. 20).
Za razvoj formalne trgovine so bistveni trije pogoji in sicer (Davies in Ward 2002, str.19):
• ekonomski presežek,
• namestitve, poselitev (urbanizacija),
• denar (kot sredstvo menjave).
Kot predhodno izvorno obliko trgovin lahko uvrščamo trge oziroma tržnice, sejme in
nadaljnji razvoj cehov, potrebno pa je poudariti, da so se vzporedno z njimi že v Antični
Grčiji tudi pojavljali prostori, namenjeni „klasičnim“ trgovinam.
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2.1 Izvorne oblike trgovina
2.1.1 Trgi in tržnice
Čeprav so prvi elementarni trgi preživeli nespremenjeni več stoletij oziroma tisočletij, od
antične Grčije, klasične Kitajske in klasičnih rimskih časov dalje, je to zagotovo zaradi
njihove preprostosti, ki se je ohranila vse do danes. Sveže dobrine, prinesene neposredno
z lokalnih vrtov in polj, nizke cene in hrana, ki se je prodajala „na prvo roko“ brez
posrednikov, predstavljajo najbolj neposredno in transparentno obliko menjave (Braudel
1982, str. 28-29).
V srednjem veku so se trgi pojavljali tako, da so trgovci postavili stojnice ob večjih
križiščih, v vaseh in ob rekah srednjeveških mest. Primer enega izvornih trgov je mesto
Chiping Norton v Angliji. Trgi so se pojavljali tudi kot bazarji v centrih vzhodnjaških mest,
kot je na primer Isfahan, tovarniški bazar kot glavni bazar v Perzijskem imperiju (Markham
1998. str. 42). Beseda bazar sicer pomeni prodajati, uporabljala pa se je za velike pokrite
ulice, polne trgovin.
Trge oziroma tržnice uvrščamo nekje vmes med formalni in neformalni del trgovine.
Formalnemu delu uvrščamo trgovine v smislu organiziranosti, kontrole in regulative,
neformalnemu pa zaradi „manjše stabilnosti, večje zatrtosti in krhkosti ter včasih
nestalnosti“ (Dewar in Watson v: Davies in Ward 2002, str. 21) nestalnost takih tržnic
izvira pretežno iz dejstva, da so bili nekateri dnevi določeni kot trgovski dnevi (Davies in
Ward 2002, str. 21).
Ker so trgi v taki obliki služili tudi pretežno revnemu prebivalstvu, se je ekonomsko
stabilnim trgovcem zdelo sramotno prodajati dobrine revnemu prebivalstvu, čemur je
botroval razmah nereguliranih , tudi obcestnih trgov, ki so v primerih večjega števila
neuradnih trgovcev na istem mestu, pričeli dobivati karakteristike formalnega trga, zatem
pa se je razvil stalen trg (Davies in Ward 2002 str. 21). Trgom podobni, le da so bili večjih
dimenzij, pa so bili sejmi.
2.1.2 Sejmi
Za razliko od stalnosti trgov, so sejmi izrazito prehodnega značaja, kateri se odvijajo le v
določenem obdobju v letu. Pomenili so znak bogastva in velikega izobilja. Sejmi po Evropi,
Aziji in Afriki so pomenili veliko več kot le dogodek nakupa. Pomenilo je priložnost nakupa
s kombinacijo drugih atrakcij. V Evropi se s sejmom povezuje religiozne, krščanske
dogodke, kot so bili na primer dan gostije lokalnega župnijskega svetnika (Markham,
1998, str. 42) in so bili pogosto locirani na cerkvenih tleh. Pri tem je šlo za močan vpliv
regulacije cerkve, ki je povzdigovala „mir cerkve“. V primeru kršitve tega miru, se je
kršitev smatrala kot žalitev cerkve, kar se je resno kaznovalo.
Prav zaradi mirnega in prijetnega vzdušja so bili sejmi atraktiven prostor za trgovanje. Že
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v 13. stoletju so sejmi vsaj deloma povzdignjeni kot dogodek na državni ravni. Takšna
popularnost in odlična obiskanost sejmov – karnevalov in festivalov – je izhajala iz
raznovrstnih dejavnosti s poudarkom, da je pač potrebno biti prisoten na nečem, kar je
več kot le trg oziroma tržnica. Grosistično trgovinsko dejavnost so spremljale parade,
medigre, igre na srečo, akrobati, žonglerji (Davies in Ward, 2002, str. 22). V trinajstem in
štirinajstem stoletju so omejitve velikih sejmov postavljali s kraljevimi odredbami,
lokalnimi zakoni in z duhovščino, ki je vsiljevala omejitve velikim trgovcem in njihovim
strankam (Markham, 1998, str. 42).
Do sedemnajstega stoletja se je pomen sejmov v Evropi v komercialne namene
postopoma zmanjševal. Vzrok je bil predvsem v naraščajočem številu prodajalcev, ki so
svoje izdelke prodajali na drobno, namesto da bi prodajali na velikih, grosistično obarvanih
sejmih. Tudi neprestane omejitve s strani vladajočih struktur in duhovščine so prispevale k
zmanjševanju pomena omenjenih sejmov. Z rastjo urbanizacije so nastale t.i. Borze, iz
katerih se je razvil sistem kroženja menic in fiksnih maloprodajnih provizij (Davies in
Ward, 2002, str. 23). Vse to je vplivalo na to, da so „klasični“ sejmi počasi izumirali,
oziroma so se začeli preoblikovati. Hodson (v Davies in Ward, 2002, str. 23) razlaga, da so
se takratni poslovneži in ekonomisti z inovacijami pričeli osredotočati na delo z bolj
dinamičnega vidika maloprodajnega sektorja. Pričelo se je množenje fiksnih trgovin in
vzpon veleblagovnic. S tem pa so se počasi že začeli kazati obrisi novega, modernejšega
koncepta trgovine, ki so jo odločilno zaznamovali cehi.
2.1.3 Cehi in gilde
Kot je znano, so se najbolj zgodnji nakupovalni centri oblikovali na mestih, kjer je bilo v
času srednjega veka veliko ljudi. To so bila predvsem mesta in centri skupnosti, kjer so
prebivalci živeli, lahko pa so le potovali do mestnih središč, kjer so nakupovali ali pa so se
prišli družit (Markham, 1998, str. 42). Izumrtju fevdalizma je tako sledil vzpon in razvoj
mest, katera so izgubila prvotno vlogo obrambe in administracije.
Predvsem angleška mesta so postala razvit center trgovine in trgovinske dejavnosti. Mesta
so se začela večati zaradi vse večjih zahtev po namestitvi novih prebivalcev, komercialnih
storitev in trgovcev, ki so služili vse večji populaciji. Prišlo je do osnovanja mestnih hiš,
knjižnic, umetnostnih galerij, gledališč, parkov in drugih javnih dobrin. Ljudje so se
zavedali, da so mestna središča zadovoljevala njihove družbene in komercialne potrebe.
Dotok turistov iz drugih mest in držav je v mesta prinašalo nove dobrine, trgovine in
trgovanje se je zaradi novih, izvirnih dobrin, spremenilo (Markham, 1998, str. 42).
Razglasitev angleškega kraljevega dvora o oprostitvi davkov na področju trgovine in
namesto tega plačilo enkratnega zneska in regulacija odnosov s strani trgovcev je še
pospešilo razvoj obrtništva in trgovine. To je vodilo do razvoja cehov, ki so omogočali
sistem za organizacijo obrti in prodajo dobrin. Vsaka obrtniška aktivnost je bila predmet
ločenega ceha, kar je povzročilo izrazito specializacijo v proizvodnji izdelkov. Vsak ceh je
imel pomembno vlogo pri regulaciji prodajnih aktivnosti svojih članov in prodajalcev, ki so
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imeli dovoljenje za prodajo lastnih izdelkov (Davies in Ward, 2002, str. 23). Znotraj ceha
so se regulirale cene, prepovedano je bilo oglaševanje in tekmovanje, kar je onemogočalo
posameznim članom ceha ponujanje dumpinških cen oziroma formiranje kakršnekoli cene,
ki ni bila v soglasju s cehom. To se je odrazilo v fiksnih cenah tako za prodajalca kot za
kupce.
V začetku so imeli cehi pozitivno vlogo, ker so ščitili obrtnike in njihove skupne koristi ter
pospeševali boljše delo. Ko pa so zaradi večjih potreb na tržišču posamezni trgovci začeli
misliti na organizacijo necehovske velike proizvodnje, so cehi postali zaviralci napredka.
Cehovski obrtniki niso smeli jemati v službo več pomočnikov in vajencev, kot je bilo
predvideno v cehovskem statutu. Vrsta novih predpisov je počasi onemogočala mnogim
pomočnikom, da bi postali mojstri. Cehi so se kot organizacije mojstrov začeli bojevati
proti nezadovoljnim pomočnikom, ti pa so ustanavljali nove zveze, zahtevali so skrajšanje
delovnega časa in povečanje mezd (Svarog, 2010).
Najbogatejši prebivalci so bili trgovci. Cilj obrtniškega dela je bil, da si oskrbijo sredstva za
stanu primerno življenje, namen trgovanja pa dosegati čim večje dobičke. Trgovci
spočetka v mestih, naseljenih z obrtniki, niso imeli vidnejše vloge. V mestih, ki so imela
posredovalno vlogo v mednarodni trgovini, pa so trgovci naglo obogateli. Prevzeli so
mestno upravo in jo vodili v svojo korist. Večina mest je bila tujim trgovcem sovražna.
Svoje trgovce so varovala tako, da so tujcem prepovedala trgovino na drobno, trgovino na
debelo pa so dovoljevala le ob določenih dnevih. Tako so se smeli n. pr. trgovci v
Benetkah nastaniti le v zanje določeni stavbi in le tam prodajati blago preko beneških
posrednikov, za izkupiček pa kupiti beneško blago, ker gotovine niso smeli izvažati
(Svarog, 2010).
V najštevilčnejših mestih je veljala določba, da so morali tuji trgovci, ki so potovali skozi
mesto, ponuditi svoje blago za določen čas naprodaj domačim trgovcem – skladiščno
pravo. Mesta so imela tudi pravico obvezne poti – transporti blaga so potekali po določeni
poti, da so trgovci tam plačali pristojbine in carine (tak sistem uveljavijo Benečani severno
od Ancone, kjer je morala vsaka ladja pluti najprej v Benetke, da je plačala carino in tam
ponudila blago naprodaj po določenih cenah, šele nato je lahko nadaljevala pot v drugo
mesto). Trgovanje je bilo v srednjem veku zelo tvegano. Ceste so bile luknjaste in blatne,
mostovi slabi, številni roparji in plenilci (roparski vitezi, morski razbojniki,...) pa so
napadali trgovce. Zaradi skupnih poslov in zaščite so se trgovci povezovali v združenja,
imenovane GILDE. Združevala je trgovce enega ali več mest. Blago so skupaj nakupovali
in prodajali, izkupiček pa delili po vloženih deležih. Pripadniki istih poklicev so stanovali v
bližnji soseski, navadno v isti ulici, ki so jo poimenovali po svoji stroki (čevljarska,
židovska,...) (Svarog, 2010).
Kot navaja Markham (1998, str. 43), so se v srednjem veku razvile tri različne skupine
maloprodajnih prodajalcev:
• krošnjarji, ki so potovali kot trgovci in na hrbtu nosili poln koš različnih artiklov,
namenjenih prodaji. Šlo je za manjšo kvantiteto izdelkov;
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•

lastniki prodajaln, ki so bili stacionirani trgovci. Prodajali so obleke, začimbe,
zdravila, kovine in železne izdelke. Prostor je bil kot nekakšna lopa oziroma
stojnica na prostem in na straneh odprta, podobna današnjim stojnicam s streho.
Lokacija in količina posla lastnikov teh prodajaln je bila omejena s strani cehov, z
izdelki so ga oskrbovali trgovci in grosisti;
rokodelci oziroma obrtniki so pogosto imeli lastno trgovinico pred delavnico.
Večinoma so delali po naročilu ali držali svoje izdelke na zalogi po direktivi
cehovskega združenja.

Iz prodajalcev se je kasneje razvila specializacija, ki se je v maloprodaji pričela šele s
koncem srednjega veka, ko so bili na trgu štiri glavne veje specializiranih izdelkov:
• špecerija,
• suhi izdelki,
• trgovina z železnim blagom,
• „second – hand“ izdelki.

2.2 Pojav ter razvoj trgovin in trgovinskih prostorov
Pojav trgovin sega že v čas Antične Grčije z znamenitimi agorami, obkroženimi z javnimi
zgradbami. Šlo je za prostor, ki je bil stičišče, namenjen javnosti in kjer so se zbirali ljudje
in se družili. Prostor s stičiščem, dolgim lahko tudi več sto metrov, je bil namenjen
trgovinam, istočasno pa je predstavljal središče mestnega življenja. Tako je bila agora
obenem trg in trgovski center (Martinek, 2007, str. 13).
Rimljani so s širitvijo imperija prevzeli grško antično agoro ter jo prekrojili v forume. Tudi
tu je šlo za javni prostor, namenjen trgovinam, ki so bile v določeni obliki v javnem
upravljanju. Tako agore kot forumi, so vsebovali stalne stojnice za trgovce in občasne
konstrukcije za trge, ki so se pojavljali na določeno obdobje. Prostor, namenjen trgovinski
dejavnosti, je bil v načrtu mesta vedno izrazito poudarjen (Davies in Ward v: Martinek,
2007, str13).
V prvih zgodnejših oblikah trgovine v času srednjega veka so, kot navajata Davies in
Wardova (2002, str. 25), obstajali prodajalci, ki so prodajali le eno vrsto izdelkov. Svoje
blago so ponujali na ulicah ali območjih, namenjenih le za določene vrste blaga. Že na
sredini petnajstega stoletja je v Benetkah, na primer Rialta ulica, obsegala trgovine
določenih izdelkov. Ena ulica je obsegala trgovine za začimbe, druga za dragoceno tkanino
in svilo.
Do okoli sredine osemnajstega stoletja so se pojavili novi tipi trgovine, nanašajoč se na
prodajo „potrošniškega blaga“ (Davies in Ward, 2002, str. 25):
• modni posel se je razvil iz trgovine svile. Prodajalo se ni le svile, temveč vse
izdelke povezane s trenutno modo;
• notranji dekorativni posel se je razvil iz trgovine izdelovalcev preprog in tapiserij.
Šlo je za donosen posel in celostno ponudbo opremljanja notranjih prostorov
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stanovanj in salonov s široko paleto izdelkov; od ogledal in svečnikov do zof,
preprog, slik, jedkanic,...
trgovina z luksuznimi predmeti je omogočala ponudbo dragocenih predmetov,
eksotičnih posebnosti, okraskov in daril. Kupci takih izdelkov o bili pretežno ljudje z
veliko prostega časa in denarja.

Postopoma so vse večjo moč pričeli dobivati trgovci, deloma tudi zaradi cehovskega
sistema. Cehe je namreč vodila nujnost po mojstrih obrti, ki so si nakopičili veliko
premoženja in so imeli odlično podlago postati trgovci v modernem smislu, proizvodnjo
oziroma izdelavo izdelkov pa predati drugim. Cehi so s tem pričeli spodkopavati sami sebe
in na koncu izumrli. Kljub temu so cehi imeli pomembno vlogo pri razvoju trgovine v
prihodnosti, predvsem v smislu razvoja razreda trgovcev na področju maloprodaje in
veleprodaje. Moč trgovcev je rasla tudi z rastjo prebivalstva in vse večjim povpraševanjem
in ponudbo. Razvil se je prevladujoči tip trgovine in sicer zagotoviti zadostno diferencirano
ponudbo za rastoče povpraševanje. Tisti člani cehov, ki so imeli možnost postati trgovci,
so akumulirali svoje bogastvo in postali kapitalisti (Davies in Ward, 2002, str. 26).
Tisti člani cehov, ki so se lahko povzdignili nad ostale, so postali premožni trgovci ter
finančno nadvladali ne le „majhnih prodajalcev“, pač pa so postali aristokrati, ki so
formirali vlado velikih trgovskih mest (Braudel v: Martinek 2007, str. 14).
Nemoč obrtniških prodajalcev, da bi sledili povpraševanju, predvsem širitvi izbire
trgovskega blaga v posamični trgovini, nujnosti kreditiranja in funkciji trgovine kot stičišču
dogajanja, je zahtevalo večji prostor, kar je pomenilo, da imajo to moč le premožni
trgovci. Fiksne trgovine so pričele nadvladovati trge, saj so sledile dejstvu, da lahko nudijo
in neprestano zadovoljujejo zahteve povpraševanja, tudi po luksuznem blagu. Prav vzpon
trgovine z luksuznimi izdelki je imelo na trgovino globoke in daljnosežne posledice. V
zgodnjih fazah kapitalizma skoraj ni bilo trgovca, ki ne bi prodajal tudi luksuznih
predmetov. V začetku osemnajstega stoletja je bilo zaznati izrazito povpraševanje po
luksuznih predmetih na eni strani ter nujnosti in želji trgovcev, da so ustregli takemu
povpraševanju na drugi strani. To pa je povzročilo povečanje tendence k zapravljivemu,
potratnemu življenjskemu stilu bogatih z veliko prostega časa (Davies in Ward, 2002, str.
26). S tem so se pričeli postavljati temelji vzpona moderne trgovine in prvih veleblagovnic.

2.3 Moderna trgovina
Faze razvoja moderne trgovine delimo na obdobja (Davies in Ward, 2002, str. 26):
a) urbanizacija in specializacija,
b) masovnost in zmanjševanje tveganja,
c) omejena odgovornost,
d) trgovske mreže,
e) vzpon multipliciranih družb in družb z omejeno odgovornostjo.
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2.3.1 Urbanizacija in specializacija
Pojav moderne trgovine sovpada s počasno rastjo urbanih središč v Evropi v šestnajstem
in sedemnajstem stoletju, ko so se večja središča pričela združevati v glavna mesta in
velika evropska pristanišča. To je vodilo do ekspanzije številnih trgovin. Rast in
koncentracija populacije je bila izrazita prav tam, kjer so bili na voljo novo blago, tobak,
čaji in ure, kar je narekovalo nove načine prodaje življenjskih potrebščin (Davies in Ward,
2002, str. 26).
Prihod novih dobrin je sprožil dve nasprotujoči si tendenci: vzpon luksuznih prodajnih
ustanov v velikih mestih na eni ter nepredvidljive in od povpraševanja odvisne trgovine v
manjših centrih, sekundarnega pomena na drugi strani. Bilo pa je tudi nekaj skupnih točk,
neodvisnih od narave profesionalnega poklica. Tako so obstajali znotraj podobnih obrti
različni poklici: rokavičar, klobučar, modni oblikovalec, čevljar ali krojač. Te specializirane
trgovine so imele še nekaj skupnega: bile so v lasti enega samega lastnika, po katerem se
je imenovala trgovina in s tem blagovna znamka njegovih izdelkov. „Branding je bil s tem
personaliziran (Martinek, 2007, str. 16).
Trgovinski razvoj so tako formulirali ne le lokalni elementi, temveč tudi regijski in
nacionalni. Lokalno je seveda trgovina igrala bistveno vlogo, ki je večkrat prevladala nad
nacionalnim in regijskim. Vendar pa so se v neki fazi razvoja pričele pojavljati tudi že prve
trgovske verige, kar je ena bistvenih lastnosti moderne trgovine.
V zgodnji fazi moderne trgovine niso bile trgovske verige tiste, ki so izstopale, temveč so
bile to sofisticirane lokalne trgovine z izdelanimi prodajnimi prijemi predvsem v urbanih
središčih: široka paleta razstavljenega blaga, pospeševanje prodaje, cenovna politika,
servis za stranke, promocijske akcije in oglaševanje (Fowler v: Davies in Ward, 2002, str.
27). Za razliko od moderne trgovine so takratne trgovine ponujale tudi osebno
kreditiranje, ki je kasneje skoraj izginilo (Davies in Ward, 2002, str. 27). Premiki v trgovini
so bili tolikšni, da se je o njej pričelo tudi pisati in pojmovati takratno trgovino kot
moderno, v nekaterih aspektih pa je celo obdržala karakteristike današnje moderne dobe
trgovine. Povzel sem predvidevanja Alexandra in Akehursta (v: Davies in Ward, 2002, str.
28), ki trdita, da naj bi se moderni sistem trgovine pričel pojavljati konec osemnajstega in
v začetku devetnajstega stoletja.
2.3.2 Masovnost in zmanjševanje tveganja
V obdobju pojava modernega sistema trgovine je najbolj zaznaven pojav tako imenovanih
„proto – veleblagovnic“ (Davies in Ward, 2002, str. 28). Kot navaja Lancaster (v: Martinek,
2007, str. 16), je bil ključ do uspeha izbrana ciljna skupina nižjega razreda ter gospodinje
boljše situiranega delavskega razreda. Za razliko od specializiranih trgovin so bile tu prvič
vidne cene izdelkov, olajšano je bilo financiranje. Dosežen je bil psihološki učinek nestrahu, da bi se kupci osramotili zaradi svojih skromnih in nemodernih okusov. Na voljo so
jim bili večinoma nedokončani izdelki, katere so nato spravili v končen izdelek doma. Tudi
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razstavljanje blaga ter prodajne metode so bile neizdelane in primitivne. Povpraševanje je
tako reflektiralo osnovne in enostavne potrebe nižjega srednjega razreda. Tako je ostalo
vse do okoli sredine devetnajstega stoletja.
2.3.3 Omejena odgovornost
Princip omejene odgovornosti in njene dostopnosti pri podjetnikih in trgovcih je bil še
eden izmed pomembnih elementov pri omogočanju velikosti individualnih trgovin in rasti
maloprodajnih verig. Pravico omejene odgovornosti so pridobila „najeta podjetja“ s strani
države, ki so pogosto imela državni licenčni monopol, kombiniran v funkciji države in
posla. S tem so podjetja lahko dobila celo pravico do vzdrževanja vojske, sklepanje
sporazumov tudi na državni ravni in upravljanje s teritorijem. Ta podjetja, z močno
državno podporo v ozadju, so se v veliki meri formirala v sedemnajstem in osemnajstem
stoletju. Čez čas je funkcija teh podjetij prerasla v bolj komercialne namene, predvsem so
jih najemali za upravljanje infrastrukturnih projektov, kot so pristaniške zgradbe,
pristanišča, vodovodni sistemi, ceste,...(Davies in Ward, 2002, str. 29).
V ZDA v New Yorku so leta 1811 prvi uvedli tudi zakon o dovoljenju moderne vključitvene
metode, kar je pomenilo, da se je komercialni trgovski riziko posameznika močno
zmanjšal, zaradi možnosti zbiranja drugega kapitala, ki je omogočal lažji pričetek posla in
njegovo uspešno rast. V devetnajstem stoletju sta tako Healovo in Harrodsovo podjetje
bili podjetji z omejeno odgovornostjo ter obe realizirali nadpovprečno rast v trgovini na
drobno (Davies in Ward, 2002, str. 29-30).
Prva veleblagovnica v modernem smislu se je prvič pojavila v drugi polovici devetnajstega
stoletja. Najprej se pojavi v Franciji z odprtjem „Bon Marche“, nato sta sledila odprtja
veleblagovnic še v Londonu in Chicagu. Te trgovine so veliko pozornosti posvečale
tehnologiji oblikovanja nakupovalnih centrov, s katero so želeli doseči dovršeno in
eksotično nakupovalno okolje (Davies in Ward, 2002, str. 30).
Razvile so se veleblagovnice, katere so postavile nove mejnike na področju prodaje
asortimentov, s katerimi so predvsem omejili individualne prodajalce. Pripravili so katalog
okusov za novi srednji sloj in gradili na fiksni cenitvi izdelkov z jasno označenimi cenami
blaga. S tem so strankam omogočili, da se jim ni bilo potrebno obotavljati glede dostopa
do izdelkov glede na ponujeno ceno ter se s tem izognili morebitni osramočenosti, kar je
seveda pripomoglo k prijetnejšemu nakupovanju. Veleblagovnice so bile prve, ki so
razširile inovativne promocijske tehnike, ki so kot ključni element vsebovale zabavo in
spektakel. Veleblagovnica Roberts iz Londona je leta 1888 imela v Božični jami
postavljenega živega Božička in Pepelko (Lancester v: Davies in Ward, 2002, str. 30).
Takšen pristop je vabil tudi nenamenske mimoidoče k obisku veleblagovnice ter tudi
postavil veleblagovnico v popolnoma nov moderen okvir. Trgovina je lahko „destinacija“ za
preživljanje prostega časa (Davies in Ward, 2002, str. 30).
Prodajalci, ki so imeli manjše trgovine, so prav tako iskali možnosti za privabljanje
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mimoidočih. To jim je uspevalo predvsem z ureditvijo in uporabo steklenih izložb,
posluževali pa so se tudi oglaševanja v obliki letakov, katere so distribuirali v okolici. To je
pomenilo po eni strani odmik v odnosu do stalnih strank in preskok pri servisiranju strank,
ki predstavljajo urbanizirano populacijo, ki redno prejema plačo (Martinek, 2007, str.18).
Davies in Wardova (2002, str. 30) povzemata Fawceta po Fowlerju, ki zatrjuje, da pojav
veleblagovnic od konca osemnajstega stoletja dalje kaže na pričetek masovnega
marketinškega pristopa. Vzpon masovnega trga je omogočil prodajalcem dodane možnosti
za odprtje in širitev dodatnih podružnic in s tem vzpon multipliciranja trgovin.
2.3.4 Trgovske mreže
Osnovanje podružničnih trgovin je še ena izmed iznajdb v razvoju moderne trgovine.
Pojavile so se na obeh straneh Atlantika. V Evropi so to bile leta 1856 Rochdale Pioneers,
ki je hitro razvila svojo mrežo trgovin, vzporedno z veleprodajnim oddelkom. V Ameriki
The Great American Tea Company, kasneje preimenovana v A&P Grocery Company, ki je
prvi prototip verižne trgovine. Do leta 1881 je to podjetje ustanovilo sto svojih podružnic.
Obe podjetji sta s širitvijo svojih podružnic ključna pionirja na področju široko
zastavljenega trgovanja. Razvoj širokopoteznega trgovanja pa se ni nanašal le na prodajo
hrane, temveč se je podoben trend – ne le v prodaji, temveč tudi v proizvodnji – pojavil
tudi v ostalih sektorjih kot vertikalno povezovanje (Martinek, 2007, str. 18).
Nove prodajne mreže so se osredotočale pretežno na prodajo blaga v določeni panogi ter
špecerijo s povečanjem prodaje svežih izdelkov, kot so kruh in podobni jutranji izdelki,
mlečni izdelki in sveže sadje ter zelenjava. Ta raznolika ponudba trgovin se je še za korak
približala modernim supermarketom, vendar so bile še vedno bistveno premajhne in niso
omogočale samopostrežne storitve. Zelo pomemben je napredek v trgovini sveže hrane in
špecerije, ki je imel kasneje odločilen efekt na strukturo in obliko prehrambene trgovine.
Vzporedno s prehrambeno trgovino so se še nadalje razvijale raznovrstne trgovine, ki so
zalagale gospodinjstva vse vplivnejšega delavskega razreda z različnimi dobrinami. Njihova
prednost je bila v nizki ceni, uvajale pa so se prve možnosti samopostrežne izbire za
kupce. V ZDA so pri tovrstni trgovini izstopali konec devetnajstega stoletja WOLWORTH, v
Veliki Britaniji pa MARKS&SPENCER. Obe trgovski družbi sta imeli odprte številne
podružnične trgovine z visokimi prihodki ob relativno nizkih maržah in z izdelki visoke
kakovosti z nizkimi cenami (Martinek, 2007, str. 19).
2.3.5 Vzpon multipliciranih družb z omejeno odgovornostjo
Pričetek dvajsetega stoletja se je začelo z razcvetom trgovcev, ki
trgovsko mrežo. Izstopajoča trenda tistega časa Davis (v: Davies in
opisuje z rastjo trgovinskih organizacij, ki spreminjajo trgovino v
povečevanja preprostosti maloprodajne trgovine.
Skozi razvoj trgovinske dejavnosti se je prav dvajseto stoletje
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so razvijali panožno
Ward, 2002, str. 32)
velik posel in trend
pokazalo kot prava

revolucija v razvoju in napredku trgovinske dejavnosti. K temu so občutno pripomogli
nakupovalni centri. Predvsem v Ameriki so nakupovalni centri postali pravi kulturni
fenomen. Graham (v: Davies in Ward, 2002, str. 32) kot primer rasti trgovinskih
organizacij navaja Macyjevo veleblagovnico v New Yorku z dvanajst tisoč zaposlenimi leta
1926, v času božiča pa je zaposlovala kar dvajset tisoč zaposlenih. Veleblagovnica Macy je
veliko pozornosti posvečala tudi znanstvenemu menedžmentu in industrijski psihologiji za
učinkovitejši delovni sistem. Trgovine niso le uporabljale modernih menedžerskih tehnik,
temveč so tudi postajale javne družbe z omejeno odgovornostjo z omogočanjem vstopa
nadaljnjemu kapitalu. Trgovske družbe so z dodatnim kapitalom svoje poslovalnice lažje
odpirale po vseh Združenih državah, kar je po drugi strani zahtevalo široko geografsko
pokritost, s tem pa razvoj in reševanje problematike skladiščenja in distribucije v velikem
obsegu.
V Veliki Britaniji je v istem obdobju Co-operative Societies imel kar 4500 trgovin,
Woolworth pa 1000 (Davies in Ward, 2002, str. 32), za kar so morale biti izpolnjene visoke
logistične zahteve za oskrbovanje vseh trgovin s prodajnim blagom. Rastoče prodajne
organizacije so si ustvarile občutno moč ter pričele diktirati tempo, stil in standarde
prodajne prakse. S tem so zasedle vsa primarna in ključna območja na račun manjših
trgovinic in pričela se je koncentracija prodajnega sektorja (Davies in Ward, 2002, str. 32).
Štiri trgovske družbe s špecerijo, Tesco, Sainsburgy's, Asda (Wal-Mart) in Safeway, so
tako v Angliji obvladovale kar sedemdeset odstotkov trga (Mintel v: Davies in Ward, 2002,
str. 32-33). Tovrstne trgovske družbe v Angliji pa niso bile edine, ki so prevladovale v
tistem času. Rast multipliciranih prodajalcev je v vsakem mestu vodilo do „homogenih
prodajnih ulic“ z velikim številom enakih trgovin (Davies in Ward, 2002, str. 33).
Predhodno omenjeni trend povečane preprostosti maloprodaje Davis (v: Davies in Ward,
2002, str. 33) ponazarja s fokusom na nadaljnjo rast proizvajalcev in z njimi povezanimi
blagovnimi znamkami. To je postalo možno z množično proizvodnjo, z rastjo rangov
proizvodnih dobrin in povečanjem uporabe oglaševanja v smislu stimuliranja
potrošniškega zavedanja in povpraševanja. Hitro razvijajoča se industrija potrošniških
dobrin je postala močna sila v prodajnem sektorju. Boj med velikimi trgovci in proizvajalci
je tako odločilno zaznamovalo dobršen del dvajsetega stoletja (Davies in Ward, 2002, str.
33).
Trgovci so postali kooperativni velikani, vzporedno pa je upadal delež neodvisnih
prodajalcev. Veliki trgovci, ki so se ukvarjali s špecerijo, so prevzeli iniciativo in postali
specializirani prodajalci hrane; za vsakim pultom je bila ponujena drugačna hrana, in sicer
ribe, delikatesa, mesarija, znotraj veleblagovnice pa je bila tudi pekarna, pripravljalnica pic
in pečenje piščancev. Tako široka preskrba s hrano je povzročila novi nakupovalni vzorec „one-stop shoping“ oziroma enkratno nakupovanje, kjer je bilo moč dobiti pravzaprav vse
na enem mestu. Čeprav je bilo nekaj zanimanja za posebej specializirane manjše trgovine,
pa so velike trgovske verige nadvladale ter postale prevladujoča organizacijska oblika
zahodne družbe tako v smislu prisotnosti kot moči na glavnih trgovskih ulicah (Davies in
Ward, 2002, str. 33).
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3 NAKUPOVALNA SREDIŠČA

Že v prvem delu magistrske naloge sem omenil nekatere vrste zgodnje trgovine, kot so
bile arkade ali galerije. Te samostojne arhitekturne strukture, v katerih so že nekdaj
domovale številne trgovinice, se od nakupovalnih centrov dvajsetega stoletja razlikuje
predvsem v tem, da gre pri današnjih za široko izbiro in lahko dosegljivo potrošniško
blago, ponujeno na širokem območju, namenjenem prodaji ter na drugačen način
ponujenih izdelkih. Walsh (v: Davies in Ward 2002, str. 34) povezuje oblikovanje tako
velikih nakupovalnih središč primarno zaradi povečanja števila osebnih avtomobilov pri
potrošnikih, kar je strankam omogočalo enostaven in hiter dostop do nakupovalnih
centrov, ki so locirani proč od njihovih domov ali mestnih središč. Dodatna stimulacija je
bil vzorec lokacij, ki so jih vzpodbujali trgovci tudi z ogromnimi parkirišči. Pojav
supermarketov s široko izbiro blaga, samopostrežnim načinom trgovine in velikimi
brezplačnimi parkirnimi prostori je sililo prodajalce k iskanju še večjih območij, primernih
za nadaljnji trgovski razvoj (Walsh v: Davies in Ward, 2002, str. 34). To se je toliko bolj
potenciralo zaradi tendence velikih količin z nizkimi maržami, privzet od številnih
prodajalcev hrane. Vse smernice so bile usmerjene k zniževanju stroškov na tistih
področjih, ki so bili namenjeni velikim trgovskim centrom.

3.1 Razvoj nakupovalnih centrov
Richard Sennet (v: Martinek, 2007, str. 22) pravi, da je rojstvo nakupovalnih centrov v
devetnajstem stoletju posledica sprememb v proizvodnem sistemu. Tovarne so lahko
proizvedle več blaga v krajšem času, kot ga je lahko proizvedlo ročno delo.
Industrializacija je spodbudila obstoj večjega tržišča, v katerem si lahko praktično nabavil
karkoli si želel. Nakupovanje je postalo drugačna izkušnja v veleblagovnicah. Cene so bile
fiksne, vstop je bil prost.
Fiksna cena je pomenila konec barantanja, prost vstop pa pomeni nov koncept „just
looking“, ni bilo potrebno, da si karkoli kupil. Lahko si se sprehodil, ogledoval, zadovoljil
oči in odšel. Prost vstop je najpomembnejši obstoj novega modernega nakupovalca.
Velikost in velika izbira različnih dobrin sta pomenili možnost neprestanega pohajkovanja.
Nakupovalci so iz aktivnih barantalcev postali aktivni opazovalci in občudovalci (Corrigan,
v: Martinek, 2007 str. 23).
Do razvoja nakupovalnih centrov je prišlo po eni strani predvsem zaradi sprememb v
proizvodnem sistemu in sicer zaradi pojava množične proizvodnje, na drugi strani pa je
industrializacija vzpodbudila nastajanje obsežnih tržišč, kjer se je lahko prodajalo in
kupovalo praktično vse. V okviru nakupovalnega centra je dobilo nakupovanje povsem nov
pomen; cene so bile fiksne, vstop je bil prost in vsak posameznik oziroma njegov denar je
bil dobrodošel. Razvoj nakupovalnih centrov pa ni vplival samo na kupce, ampak tudi na
samo nakupovanje, na predstavitev trgovin, dobrin in osebja ter tudi na razred in spol
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(Corrigan, v: Martinek, 2007, str. 23).
V drugi polovici devetnajstega stoletja je bil večji oblikovni arhitekturni premik zaznan z
zunanjim okoljem nakupovalnih centrov, namenjen pešcem, ne pa tudi sami notranjosti, ki
je v obliki današnjih nakupovalnih centrov pravzaprav sploh še ni bilo. Šlo je bolj ali manj
za formalen park ali vrt, javno promenado, zunanji prostor obkrožen s trgovinami. Prvi
oblikovalci nakupovalnih centrov v dvajsetem stoletju so vključevali med trgovine travnata
območja, ki so delovala kot javni trgi manjših ameriških mest (Farrell, 2003, str. 3).
Z uvajanjem urbanih parkov so ta travnata območja pomagala narediti nakupovanje
rekreativno in obenem komercialno, javno, kot tudi osebno, naravno in obenem kulturno.
Moderni nakupovalni centri pa po drugi strani vsebujejo le malo prvobitnega. Zaprti
nakupovalni centri so izločili travnata območja ter nasprotno kot doslej, zunanje okolje
ponotranjili (Farrell, 2003, str. 3-4).
V času ameriške revolucije je petindevetdeset odstotkov Američanov živelo na farmah in
pridelali so večino tistega, kar so potrošili. Ljudje so pridobivali potrebne dobrine tudi z
medsebojno menjavo s sosedi in občasnim obiskovanjem trgov v mestih, vendar z izjemo
mestnih prebivalcev niso nakupovali veliko. Trgovina je dobila v Ameriki svoj pečat med
gospodarsko revolucijo leta 1776 s Smithovo Deklaracijo o medsebojni odvisnosti,
namenjeno specializaciji. Posledično je to pomenilo odvisnost od drugih dobaviteljev in
obratno (Farrell, 2003, str. 4).
Medtem ko so na podeželju in v manjših mestih še vedno prevladovale navadne trgovine,
so se v večjih mestih hitro začele širiti specializirane trgovine, ki so nekoliko kasneje
prerasle v veleblagovnice s kolekcijo specializiranih trgovin. Veleblagovnice, kot temelj
kasnejšim nakupovalnim centrom, so postale način arhitekturnega izražanja ameriške
komercialne odvisnosti in mamljivo vabilo k nakupovanju (Farrell, 2003,str. 5). Moderni
nakupovalni centri dolgujejo največjo zaslugo svojim predhodnicam veleblagovnicam in
urbanim „galerijam“. Alexander Stewart, John Wanamaker in ostali so osnovali urbane
veleblagovnice, ki so odsevale in spodbujale umetne potrebe in želje, s čimer pa
veleblagovnice dobivajo konotacijo modernega potrošništva (Farrel, 2003, str. 4). Susan
Porter Benson (v: Farrell, 2003, str. 4) navaja, da se je v veleblagovnice vključilo več
ključnih pojavov, ki so prispevali k posebnemu doživetju doživljanja veleblagovnic. Pojav
gneče, živosti, anonimnosti, ogromnih območij, materialnih obljub in razredno razlikovanje
v mestih, je pomagalo konstruirati ameriško potrošniško kulturo.
Z rojstvom nakupovalnih centrov in nastankom trgovin z več prodajalnami se je razvilo
tudi oglaševanje. Med leti 1850 in 1880 je kombinacija več faktorjev pripeljala do
ekspanzije oglaševanja: nove tehnike ilustriranja, spoznanje, da obstaja vedno večje
tržišče srednjega družbenega razreda, naraščanje tiska, profesionalizacija tehnične in
kreativne pomoči (Loeb, v: Martinek, 2007, str. 24).
Galerije in arkade so bile še ena inovacija za kreiranje univerzalnega okolja za manjše
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specializirane trgovinice, ki so kasneje postale lastnice ali najemnice v modernih
nakupovalnih centrih. Arkade so se pričele v evropskih mestih s steklom prekritimi prehodi
med ulicami, s trgovinami na obeh straneh ulice. Milanske Victor Emmanuelove arkade so
bile najbolj razvpite in vplivne v Evropi, so se pa tovrstne arhitekturne rešitve pojavljale
tudi v Ameriki. Clevelandske arkade so bile leta 1890 z nekaj manj kot 300 m2 stekla, ki
so pokrivale petnadstropne trgovine in pisarne, največje arkade na svetu. Arkade so s
svojim stilom predvsem pomembno pripomogle h kasnejšemu dizajnu obmestnih
nakupovalnih centrov (Farrell, 2003, str. 5).
Po besedah Marka Gottdienerja (Farrell, 2003, str. xiv) velja nakupovalni center za
najuspešnejšo obliko okoljskega dizajna poseljenega območja. Pozno devetnajsto stoletje
so zaznamovale železniške postaje in veleblagovnice, v zgodnjem dvajsetem stoletju so
bili v ospredju nebotičniki in podzemna železnica. Sredina dvajsetega stoletja je v ZDA
prinesla predmestne oziroma obmestne oblike z nakupovalnimi centri in poslovnimi
conami s pisarnami. Pozno dvajseto stoletje pa je obdobje nakupovalnih centrov in
letališč, ki prav tako delujejo kot nakupovalni centri (Martinek, 2007, str. 25).
Farrell (2003, str. xv) v svojem razmišljanju poudarja, da so nakupovalni centri izjemni
muzeji trenutne materialistične kulture s široko kolekcijo izdelkov, ki nam osmišljajo svet.
Zato nam lahko tako kot v muzeju ti izdelki pomagajo brati našo kulturo.
Do leta 1920, ko so se pričeli v Ameriki razvijati nakupovalni centri na obrobju mest, so
bili mestni centri pogosto umazani, preobljudeni, kaotični in nemalokrat tudi nevarni.
Pomanjkanje parkirišč, neurejen promet, kraje na javnih prevozih (vlaki, avtobusi) – vsi
omenjeni dejavniki so klicali k spremembam. Tako so nakupovalni centri postali rešitev
številnim urbanim in obmestnim problemom. Blagovnice in galerije so se sicer uspešno
obnesle v centrih mest, vendar je decentralizacija mest klicala k drugačnim rešitvam, ki so
jih intenzivirali tudi drugi trendi: avtomobili, nove koncentracije populacije, ki so jo
omogočili avtomobili ob velikih cestnih križih, razmah komercialnih medijev (filmi, revije,
radio,) in nove potrošniške sanje, ki so jih omogočili mediji, nacionalne blagovne znamke
in oglaševanje. Namesto dosedanje integracije industrije, trgovine in zasebnega življenja
so se Američani v dvajsetem stoletju odločili, da jih bodo med seboj ločili ter s tem
ohranili „čistost“ zasebnega življenja. To so realizirali z selitvami na obrobje mest,
namenjenim zasebnemu življenju. Novim življenjskim trendom so sledili tudi urbanistični
snovatelji, ki so z nastajajočimi drugačnimi potrebami zasnovali nakupovalne centre
(Farrell, 2003, str. 5).
S tem je bila ustvarjena še ena stopnica do modernega potrošništva, množične porabe
izdelkov, ustvarjanja umetnih potreb in želja. Koncept nakupovalnih centrov je kasneje
spremenil tudi Evropo, danes pa lahko govorimo o vsesplošni potrošniški mrzlici na vseh
koncih sveta.
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3.2 Predvojni nakupovalni centri
Nakupovalne centre lahko razvrstimo v dve obdobji, in sicer na predvojno in povojno
obdobje.
Predvojni nakupovalni centri:
• Prvi nakupovalni centri so bili v ravnih linijah vzdolž glavnih cest razvijajočih se
metropolitanskih območij, z majhno kolekcijo trgovin in klasičnimi parkirnimi
prostori, ki so zelo ustrezali vsakodnevnim obmestnim voznikom v letih med 1910
in 1930. Vzdolž glavne ceste so bile majhne trgovinice, lekarne, grosistične
trgovine in storitvene trgovine, med njimi predvsem pralnice in popravljalnice
čevljev, namenjene kratkim postankom. Pričakovanja niso temeljila na stilu,
temveč na efektivnosti, kar ni dopuščalo stranki, da bi se predolgo obotavljala in
dojemala nakupovanje kot neko izkušnjo. Tudi parkirna mesta, gost promet in
vizualni kaos so kmalu dosegli podoben učinek kot poslovna mestna središča (ICSC
v: Farrell, 2003, str. 6).
• Druga obmestna inovacija so bili nakupovalni centri določene skupnosti,
skonstruirani za izražanje karakterja novih nastajajočih skupnosti na mestnem
obrobju. Prvi razpoznaven nakupovalni center te vrste je bil J.C. Nichols's Cuntry
Club Placa v Kansas City, ki se je odprl leta 1922 z namenom združevanja
komercialnih rezidenčnih potreb novih obmestnih skupnosti (Longrestrth v Farrel,
2003, str. 6). Nichols je bil na tem področju pionir, saj je bil prvi, ki je ustvarjal
številne tehnike, s katerimi je ustvarjal novo komercialno in socialno okolje
skupnosti. Uporabil je mediteranski tip zgradb in jih združil s parki angleškega stila
s številnimi fontanami, klopmi, ljudsko umetnostjo in urnikom aktivnosti skupnosti.
Te inovacije so odločilno pripomogle h komercialnemu uspehu in navsezadnje
korak bliže k modernemu nakupovalnemu centru. Tudi drugi nakupovalni centri v
Ameriki med 1920 in 1930 so sledili podobnim pristopom, predvsem je šlo za
nakupovalne točke za načrtovano bivalno območje. Tudi drugod so v njih
vključevali različne aktivnosti: umetniške šove, koncerte glasbenih skupin, poulične
plese, modne šove, parade in praznične ognjemete. Te inovacije bi imele še večji
vpliv na nakupovalne centre, če ne bi tega ustavili gospodarska kriza in druga
svetovna vojna. Po drugi svetovni vojni je z intenzivno gospodarsko rastjo
Nicholsova ideja ponovno zaživela, a v popolnoma drugačni obliki (Martinek, 2007,
str. 26).

3.3 Povojni nakupovalni centri
Do leta 1950 je bilo v ZDA le sto sosesk in skupnostnih centrov. Številka se je v pičlih treh
letih potrojila (Gillette Jr., v: Farrell, 2003, str. 7).
Največja povojna inovacija je bil regionalni nakupovalni center, ki je veljal za center
določene skupnosti na modernem mestnem obrobju. Regionalni nakupovalni centri – malli
so vplivali na dekoncentracijo mestnih metropol, predvsem na gibanje populacije, posla in
trgovine iz mestnih centrov na obrobje. Regionalni nakupovalni centri so razvili nova
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ameriška t.i. „obrobna mesta“, ki so generirala novosti na vseh ravneh: bivanjskih,
družbenih, gospodarskih in političnih. Nove hitre ceste med posameznimi ameriškimi
državami so pripomogle k hitremu in lahkemu dostopu do obrobja ter s križanjem
meddržavnih cest ustvarile idealno umestitev nakupovalnih centrov. Nov davčni zakon je
omogočal pospešeno zniževanje cen pri gradnji novih komercialnih nakupovalnih centrov.
Populacija, ki se je selila na obrobje, so bili primarno potrošniki z dohodkom, ki je bil nad
državnim povprečjem in so morali z njim vzdrževati hiše in otroke (Cohen v Farrell, 2003,
str. 7).
Veleblagovnica Northgate, zgrajena leta 1950 v Seattlu, velja za pionirja obmestnega
nakupovalnega centra (Farrell, 2003, str. 8).

3.4 Rojstvo revolucionarnih modernih nakupovalnih centrov
Leta 1954 je znameniti arhitekt Victor Gruen z Northland Centrum v Detroitu naredil
celovit načrt s parkiriščem z 10.000 parkirnimi mesti. Victor Gruen, o njem je Jeffrey
Hardwick napisal knjigo z naslovom „Mall Maker“, je bil arhitekt, ki je naredil revolucijo
nakupovanja v Ameriki in s tem za večno zaznamoval ameriška mesta (Martinek, 2007, str.
27).
Victor Gruen je bil vizionar, ki je videl naprednejšo trgovino v nakupovalnih centrih na
obrobju mest kot del reševanja urbanističnih težav v Ameriki. Po prebegu v Ameriko med
drugo svetovno vojno je aktivno soustvarjal drugačno podobo ameriških mest in
nakupovalnih centrov. V enem izmed svojih predlogov je opazoval Houston, ki je bil takrat
najhitrejše rastoče mesto takoj za Los Angelesom in ga uvrstil med metropolitanske centre
z najvišjo stopnjo rasti trgovine na obrobju mest. S podrobno marketinško analizo je
ugotovil, da ima Huston ogromen potencial za ustvarjanje profita, če se zgradi velik
regionalni nakupovalni center, Montclair shopping center (Hardwick 2004, str. 112).
podobno je sooblikoval tudi ostala ameriška velemesta. Ustvaril je prvi nakupovalni center
Northland center, kjer je v notranji sistem vključil centralno ogrevanje klimatizacijski
sistem, okolico pa popestril z dvaintrideset hektarji drevesnih površin in vrtov. Dve leti
kasneje je s Southdaleom v stanovanjski četrti Edina v Minessoti postavil nov mejnik, ko
je formiral trgovine na način, da niso bile več na prostem, temveč v velikem pokritem
prostoru, obenem pa je bila narava in zelenje vključeno v notranjost nakupovalnih centrov
in ne izven njih (Farrell, 2003, str. 8). Ta inovacija je imela največji vpliv na nadaljnje
oblikovanje nakupovalnih centrov v prihodnjih desetletjih. Moderni nakupovalni centri
(angl. Malls) ostajajo še vedno sprehajališče, vendar sedaj narava služi drugim namenom
v samem nakupovalnem centru, kot dotlej, ko je bila del nakupovalnega okolja zunaj
(Farrell, 2003, str.8). S tem je na novo postavil dotlej znane oblikovalske in funkcionalne
rešitve. Veleblagovnica je vključevala specializirane trgovinice, dvojni sistemski dizajn,
stroga ločnica gibanja med avtomobili in peš cono, centralno notranje dvorišče in
kompletno klimatsko upravljanje notranjega prostora. S klimatsko napravo je Gruen
odstranil potrebo po prezračevanju od zunaj. S tem je bila cenejša tako gradnja kot
segrevanje prostorov, kot tudi to, da so ljudje lažje in dlje ostajali v notranjih prostorih
21

(ICSC, v: Martinek, 2007, str.28).
Southdale-ove tehnične rešitve so ponudile tudi estetsko in komercialno prednost.
Problem dvonadstropnih nakupovalnih centrov je bil doslej kako premikati stranke iz
nadstropja v nadstropje. Tu je Gruen rešil s parkirnimi mesti na obeh nivojih in dvigalom v
centralnem delu nakupovalnega centra, v vertikalni liniji opremljen z umetninami, vrednimi
petdeset tisoč dolarjev. Po drugi strani je bilo moč videti dogajanje v obeh nadstropjih,
steklene izložbe trgovin pa so bile uglajene in harmonizirane z notranjostjo nakupovalnega
centra (Jon Goss, v: Farrell, 2003, str. 9). Avditorij nakupovalnega centra je bil namenjen
za druženje in nastope različnih skupin. Na eni strani je bil tako kaos mestnega vrveža, na
drugi strani pa harmonizirano nakupovalno središče s prijetno atmosfero.
Gruen je videl nakupovalne centre kot katalizatorje za ljudsko revolucijo. „Da si privoščimo
možnost za družabno življenje in rekreacijo v varovanem okolju za pešce z vključitvijo
družbenih in izobraževalnih dejavnosti, nakupovalni centri tako lahko napolnijo praznino v
ljudeh“. Omogočajo prepotreben prostor in priložnost prisostvovati modernemu
družbenemu življenju, kot so bile nekdaj antične grške agore, srednjeveški trgi in mestni
trgi. Gruen je s svojimi rešitvami, pod inspiracijo mest z nakupovalnimi centri, želel
ustvariti novo mesto v malem (Elizabeth Chin, v: Farrell, 2003, str. 9-10).
Ostali regionalni nakupovalni centri so sledili Gruenovim rešitvam z racionalizacijo in
romantiziranjem nakupovanja narediti izkušnjo lahkotno, efektivno, udobno in estetsko
prijetno. Parkirni prostori in urejeno varovanje je nakupovanje napravilo lažje in široka
paleta trgovinic je naredila nakupovanje bolj efektno. Klima v zaprtih nakupovalnih
središčih z arhitekturami in grafičnimi dizajni so harmonizirali sporočilo o zabavi in
modernosti (Cohen, v: Farrel, 2003, str. 10).
Nov koncept nakupovalnih centrov je pričel ogrožati glavna mestna središča, ki so se z
novimi izzivi spoprijela tako, da so glavne ceste zaprli ali jih zožali ter jih namenili pešcem.
S to rešitvijo so želeli imitirati nakupovalne centre. Zgodnji nakupovalni centri so imitirali
idealizirano glavno cesto Main street (a la Disney)“, sedaj pa so glavne ceste imitirale
„malle“, ki so imitirali Disneyland (Martinek, 2007, str. 29).
Stanovanjski zakon (ZDA) iz leta 1954 in Zakon o glavnih (avto)cestah iz leta 1956 sta
namenila del proračuna za financiranje obnove urbanih naselij, vključno izboljšanje
komercialnih območij in veliko mest je izkoristilo možnost, da tekmujejo z „malli“, tako, da
sama mesta postanejo mall. S travnatimi vrtovi so nadomestili glavne ceste in taki „malli“
so dejansko predstavljali „malle“ v originalnem bistvu (Kent A. Robertson v: Farrell, 2003,
str. 10).
Tudi Gruen je želel prispevati svoj delež k reševanju problemov. Pravzaprav je vplival na
„malling“ ameriških mestnih središč s pionirskim delom „malla“ - mestnega jedra v
Kalamazoo v Michiganu. Kljub lahkemu dostopu do finančnih sredstev so tičali problemi
pretežno v pridobitvi skupin neodvisnih mestnih trgovcev za njihovo koordinirano
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delovanje, ki bi slonelo na principih „mall“ trgovcev v trgovinskih združenjih in pod
nadzorom glavnega direktorja. Veliko lažje je bilo spremeniti obličje mestnih središč kot
cirkulacijski sistem. Kljub vsemu je imel „mall“ na obrobju mest neprekosljivo prednost:
oddvojitev bogatih ljudi na obrobja mest je pomenilo tržno segmentacijo, „malli“ so blizu
dobro situiranim ljudem, po drugi strani pa so mestna središča prepuščena revnejšemu
prebivalstvu z nižjo kupno močjo. Do leta 1976 je dejavnost suburbanih velikih
nakupovalnih središč dosegla oseminsedemdeset odstotkov vseh izdanih računov v
nakupovalnih središčih (Farrell, v: Martinek, 2007, str. 30).
Tudi velika metropolitanska mesta so se borila proti obmestnim „mallom“ in sicer tako, da
so prenovljene zgodovinske stavbe (včasih industrijsko – komercialne) so preuredili v t.i.
„festivalne trge“ (festival market place) – trgovinske tematske parke znotraj mestnih
jeder. Prvi med njimi, San Franciscov Ghirardelli square je bil prenovljen iz bloka
industrijskih stanovanj. Ponekod so neprivlačna industrijska območja predelali v vabljive
nakupovalne točke s fontanami, rastlinjem, dekorativnimi svetlobnimi efekti, obrtnimi
trgovinami, modnimi butiki, inovativnimi izložbami in izvirnimi linijami raznih proizvodov.
Te rešitve so postale tudi zanimive atrakcijske točke za turiste (Farrell, v: Martinek, 2007,
str. 30).

3.5 Trgovinski centri
V ZDA so se samostojni centri z lahkim dostopom na obrobju mest pričeli grupirati v
močne povezave, kar je postala odlična alternativa „znotraj mestni“ trgovini. Leta 1945 je
bilo v ZDA le osem nakupovalnih centrov, do leta 1960 se je njihovo število povzpelo na tri
tisoč osemstoštirideset (Walsh, v: Davies in Ward, 2002, str. 43). V naslednjem desetletju
se je to število povzpelo kar na deset tisoč. Ti centri so privabljali širok izbor
maloprodajnih dobaviteljev, dodaten magnet za njih pa so bile velike veleblagovnice, ki so
bile razdeljene na več sektorjev, v vsakem so prodajali različne aktikle. Prvič se je tudi
zgodilo, da je obrobje mesta z velikim nakupovalnimi območji sililo distributerje, grosiste
in maloprodajnike, da so se odrekali centralnim mestnim lokacijam in da so se selili na
obrobje. Nakupovalni centri pa niso postali zanimivi le v svojem širokem spektru prodajnih
artiklov, temveč so vpeljevali tudi nove pristope privabljanja širokih množic in sicer s
kinematografi, številnimi restavracijami in kavarnami ter frizerji. Vsi omenjeni arbitri so bili
podkrepljeni s samim notranjim vzdušjem, ki so ga ustvarjali kontrolirana temperatura,
svetloba, lahek dostop do trgovin, svetla notranja oprema in prijetna instrumentalna
glasba. Vse to je ustvarilo idealno nakupovalno okolje, ki je postalo stičišče tako
družbenega kot komercialnega življenja (Martinek, 2007, str. 30-31).
Podoben trend seljenja glavnih nakupovalnih centrov na obrobje mesta se je odvijal tudi
drugod po Evropi, vendar še vedno v obliki predhodnih nakupovalnih centrov. V Veliki
Britaniji so se prvi centri razvili kot nadomestilo tradicionalnim centralnim nakupovalnim
območjem in s tem postavili nova nakupovalna žarišča, primeri takih nakupovalnih centrov
sta Blackburn in Lancashire. Nakupovalni centri, ki so se razvili med širšim območjem
mesta in samim centrom mesta, so delovali dovolj prostorno tudi v primerjavi z
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nakupovalnimi območji izven mesta. Največ nakupovalnih centrov je bilo v zahodni Evropi
odprtih med letoma 1975 in 1990 (Potočnik, v: Martinek, 2007, str. 31).
Celoten proces razvoja nakupovalnih centrov je s časoma privedel do razlikovanj med
posameznimi tipi nakupovalnih centrov, katere je strnil McGoldich (v: Martinek, 2007, str.
31-32):
• specializirani nakupovalni centri: kjer domujejo predvsem manjše neodvisne
trgovinice, ki izvajajo specializirano prodajo, osredotočeno na drugačen trg, na
primer turiste.
• Okoliški centri: z velikimi površinami med okoli deset tisoč in trideset tisoč
kvadratnimi metri, z namembnostjo supermarketa kot ključno trgovino, vendar
pogostokrat z manjšimi trgovci, ki so prodajali trajnejše potrošniško blago.
• Trgovinski parki: kot stičišče trgovine – sprva v smislu izboljšav v domovih skozi
trgovine na debelo, združene v eno. Postopoma so se ti parki izboljšali v
estetizirano okolje z možnostjo dodatne ponudbe in prostočasnih aktivnosti.
• Regionalni centri: z najmanj petinštirideset tisoč kvadratnimi metri v vsakem
nadstropju, primarno namenjeni primerljivi trgovski ponudbi, torej srečevanju
številnih prodajalcev s podobnimi izdelki, ki so drug drugemu konkurenčni. Ti
centri so namenili precejšnjo pozornost ponudbi za prosti čas in raznovrstne
storitve od jedilnih prostorov, kavarn, restavracij, kinematografov, igrišč za
kegljanje, otroških jaslic in zabaviščnih sejmov. V to skupino bi danes lahko uvrstili
BTC trgovski center v Ljubljani.
Ena izmed najbolj vidnih sprememb trgovinske pokrajine kot rezultat razvoja nakupovalnih
centrov je bilo zasebno upravljanje infrastrukture. Tako je vloga razvijalcev nakupovalnih
centrov in menedžerjev postala bistveno pomembnejša kot dotlej.

3.6 Nekaj največjih ameriških nakupovalnih centrov v 20. stoletju in
njihove različice
Faneuil Hall v Bostonu je zasnoval vplivni James Rouse, ki je v prenovljeni zgodovinski
stavbi skombiniral prehrambeno in specializirano prodajo. Razvijalec nakupovalnih centrov
in trgovinski reformer Rous je z Gruenom želel združiti trgovine, restavracije in rekreacijo
v centralna mestna območja, ki bi postale popularne „destinacije“ ameriških kupcev. Rous
ni verjel, da bi se nakupovalni centri lahko nahajali na obrobju mest; sprehajanje po
ulicah in srečevanje ljudi, to je bistvo mesta. Menil je da nakupovalni centri lahko vplivajo
na socializacijo in humanizacijo ameriške družbe (Gillete, v: Farrell, 2003, str. 12).
Harborplace (1980) v Balmitonu, South Street Seaport (1983-85) v New Yorku, Union
Station (1988) v Washingtonu – vsi omenjeni ter mnogi drugi nakupovalni centri so
uporabljali tehnike primestnih „mallov“, da so kreirali urbani, mestni ambient.
Drugi način pa so bili vertikalno oblikovani „malli“ kot nebotičniki, s katerimi so obrobne
prebivalce privabljali s podobnostjo z obmestnimi „malli“. Tu pa so imeli „malli“ v mestnih
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središčih prednost, saj je demografija mestnih središč veliko bolj raznolika in živa obisk
teh „mallov“ pa ni namenjen le kupovanju, temveč je bilo za njihov obisk tudi nešteto
razlogov (Farrell, v: Martinek, 2007, str. 32). V Chichagu je Water Tower Place, odprt od
leta 1976, postal privlačno in popularno nakupovalno središče s številnimi trgovinami,
hotelom, pisarnami, stanovanji ter parkirnimi mesti, ki velja še danes kot eno najboljših
večnamenskih projektov v državi. Snovatelji načrtov so ustvarili sinergijo bivalnega,
nakupovalnega, poslovnega in hotelirskega spektra (ICSC, v: Martinek, 2007, str. 32-33).
Od leta 1976 se je nadaljeval razvoj nakupovalnih centrov. Na plan so prišli novi „malli“.
Prva izmed novejših oblik so bili „category killerji“, ki so spreobrnili videz nakupovalnih
centrov. Namesto ponujanja produktov v številnih veleblagovnicah, so veliki prodajalci
obrnili koncept in široko paleto produktov zamenjali le v nekaj veleblagovnicah –
računalniških, elektronskih, s pisarniško opremo ipd. (Farrell, 2003, str. 13).
Drugi so bili „Power centri“, ena izmed novejših oblik, ki so postali izredno popularni v
ZDA v devetdesetih letih (Kercheval, v: Martinek, 2007, str. 33). Obsegali so med
triindvajset tisoč in šestinpetdeset tisoč kvadratnimi metri s približno petinsedemdeset do
devetdeset odstotkov prostora, namenjenega „category killerjem“. „Power centri“ so bili
pogosto locirani blizu regionalnih in superregionalnih „mallov“. Leta 1993 se je v ZDA
odprlo šestnajst „Power centrov“ in le štiri superregionalni „malli“ (ICSC, 2000).
Tretja oblika novejših „mallov“ so „Factory outlet malli“, ki so namenjeni direktno
proizvajalcem, ki so prodajali lastne izdelke, proizvode po znižanih, ugodnejših cenah. S
tem so si tovarne same uvrstile popularen nakupovalni prostor, namenjen lovcem na nizke
cene. Gre za najhitreje rastoči segment nakupovalnih centrov v devetdesetih letih. Leta
1990 je bilo v ZDA sto triinosemdeset „outlet“ centrov, leta 2000 jih je bilo tristo dvanajst.
Kot primer lahko navedem Nike „outlet“ trgovino v „outlet“ nakupovalnem centru (ICSC,
2000).
V Evropi veliko ameriških proizvajalcev postavlja industrijske trgovine predvsem zaradi
grajenja blagovne znamke in večanja tržnega deleža. Kratkoročna dobičkonosnost je
drugotnega pomena, zato so za širitev središč industrijskih trgovin po svetu zainteresirani
močni proizvajalci blagovnih znamk (Knuttel, v Martinek, 2007, str. 33).
Strategija proizvajalcev pri vstopu na maloprodajni trg je imela tri faze. Sprva so bile
industrijske trgovine namenjene prodaji presežnih zalog z napako in stare kolekcije po
nizkih cenah v trgovinah, podobnim skladiščem. Kasneje so se industrijske trgovine razvile
v privlačnejše profitne centre z delom marže, ki bi pripadala trgovcem, ponudbo pa so
povečali s tekočo lastno kolekcijo in kolekcijo drugih proizvajalcev. V tretji fazi pa so
industrijske trgovine postale razstavni saloni celotne linije lastnih izdelkov za utrjevanje
blagovne znamke, testiranje novih izdelkov ter širše ponudbe, kot so jo imele ostale
„splošne“ trgovine (Fernie v: Martinek, 2007, str. 34).
Včasih, kot na primer Ontario Mills v Kaliforniji, se je dogajalo, da so tudi vzpenjajoči se
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trgovci prodajali proizvode po znižanih cenah za tovarne. Sawgrass Mills na Floridi pa
predstavlja enega največjih tovrstnih nakupovalnih centrov s kar sto šestinosemdeset tisoč
kvadratnih metrov nakupovalnih površin. Po večini so „outlet“ nakupovalni centri veliki
podolgovati „malli“ s klasičnimi parkirišči. Največkrat se nahajajo izven mest in ne na
obrobju mest, zato, ker je zemljišče izven mest cenejše in posledično lahko držijo nižje
cene, prav tako pa je njihova lokacija primerna, ker ne tekmujejo s polno cenovnimi centri
v mestnih središčih in njihovih obrobjih (ICSC, v: Martinek, 2007, str. 34).
S spopadanjem s konkurenco, nakupovalnega mrežnega marketinga in interneta je zadnji
trend nakupovalnih centrov „shoppertainment“, kombinacija zabave z višjim občutkom
nakupovalne izkušnje. Najboljša primera sta dva „megamalla“ West Edmonton Mall v
Kanadi in Mall of America v Minesoti. West Edmonton s petstoenajst tisoč kvadratnimi
metri je med drugim vključeval tudi vodni park. Mall of America je vključeval 2,83 hektarja
zabaviščnega parka, nočnih klubov, restavracij in pokrival štiri mio kvadratnih metrov, od
katerih je polovica namenjena prodaji. Center je postal znanilec najnovejše tendence
nakupovalnih centrov z enovito kombinacijo zabave in prodaje. Predhodnik omenjenega
Mall of America je največji „mall“ v severni Ameriki West Edmontn Mall v Alberti z dobrimi
petsto deset tisoč kvadratnimi metri površine (Martinek, 2007, str. 34).
Zabava je hitro postala tendenca nakupovalnih centrov v zgodnjih devetdesetih letih, ko
so tehnološke prednosti in napredek omogočali nakupovalnim centrom vzgojiti isto
magično doživetje,kot ga je bilo nekoč mogoče doživeti v državnih zabaviščnih parkih,
kakršen je Disneyland. Od pričetka zabaviščnega vala so se prodajalci pričeli koncentrirati
na vzdrževanje njihove razburljive prezentacije in lastniki nakupovalnih centrov so se
intenzivno angažirali, da so obdržali raznovrstne najemojemalce, ki so lahko privabljali
najširši krog občinstva. Pod eno streho ali na zunanjih prodajnih mestih so potrošniki
uživali v virtualnih resničnostnih igricah, zabavnih nastopih v živo, filmih, večnadstropnih
kinematografih, raznolikosti hrane tako v menzah kot specializiranih tematskih
restavracijah, vrtiljakih, vizualno osupljivih prodajnih tehnikah, robotskih živalskih displejih
in interaktivnih demonstracijah. Veliko nakupovalnih centrov je bilo orientiranih na dodano
storitveno vrednost, s katero so omogočali današnjemu zaposlenemu potrošniku
priložnost da zaključi tedenske opravke ali da se udejstvuje v različnih aktivnostih. Med
drugim je v današnjih „mallih“ možno najti celo cerkve,šole, pošte, občinske pisarne,
knjižnice in muzeje (ICSC, v: Martinek, 2007, str. 35).
Leta 2006 je bilo v Ameriki 48.695 „mallov“. Največ 6379 jih je v Kaliforniji, najmanj, 55,
jih je v Wyomingu. Leta 2005 je vsak mesec sto devetdeset tisoč osemsto Američanov
obiskalo različne nakupovalne centre po vsej Ameriki (Goedken, v: Martinek, 2007, str.
35).
Victor Gruen je tako veliki večini svetovnega prebivalstva vnesel znatne spremembe v
percepcijo zaznavanja nakupovanja in preživljanja prostega časa. Danes se rojevajo
širokopotezni projekti gradnje centrov po vsem svetu, ki jih vodijo veliki trgovski liderji,
mesta in države. Kot enega izmet širokopoteznih projektov lahko navedem nakupovalni
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center „Shopping City Zagreb“ z odprtjem leta 2008, s kar milijon kvadratnimi metri
skupne površine.
Zanimivost tega ogromnega centra je predvsem v njegovi predstavitvi, kaj nakupovalni
centri pravzaprav postajajo – komercialno mesto. Poleg prodajnih površin, bodo namreč v
okviru nakupovalnega centra zgradili tudi nogometno igrišče, športni center, drsališče,
kinocenter, hotele, poslovne stavbe in številne ostale namembnostne objekte , ki bodo
dejansko predstavljali mesto v malem, z eno samo razliko – tu ne bo redne naselitve
prebivalcev.
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4 E-TRGOVINA
4.1 Značilnosti e-trgovine
Trgovanje na internetu je eden najbolj rastočih segmentov svetovnega gospodarstva.
Internet je postal vzporedni trg z določeno ciljno skupino. Prav trgovanje na internetu je
generator razvoja samega medija in motiv za kupce, ki si želijo kakovostno ponudbo. S
prodajno ponudbo v spletni trgovini odpade velik strošek , ki ga ima klasična trgovina z
množico zaposlenih, z vzdrževanjem infrastrukture, z zalogami in tudi z drago
propagando.
E-trgovina je odprta 24 ur na dan, vse dni v letu, kupec pa se po njej lahko sprehaja na
vseh koncih sveta.

4.2 Statistika o spletni potrošnji v Sloveniji
Na Trgovinski zbornici Slovenije v zadnjem letu beležijo povečan interes članov, ki se želijo
ukvarjati s prodajo svojih izdelkov ali storitev preko spleta. Ocena agregatne spletne
potrošnje v Sloveniji se je od leta 2004 povečala kar za trikrat, iz 34,6 mio EVR na 105,2
mio EVR. Največ na slovenskih spletnih straneh (16 mio. EVR leta 2004 in 63 mio. EVR
leta 2008): povečuje se delež e-potrošnje v skupni končni potrošnji (ocena RIS: 0,49
odstotka leta 2004 in 0,89 odstotka leta 2008) in v celotni končni potrošnji gospodinjstev
(ocena RIS: 0,43 odstotka leta 2004 in 0,59 odstotka leta 2008)(vir: TZS, 2010).
Tudi, če upoštevamo podatke Evropske komisije, se prodaja preko interneta povečuje, saj
med drugim omogoča večjo fleksibilnost ponudbe, poslovanje z manjšimi stroški, hitro
dostavo, čezmejno poslovanje ter posledično tudi večjo konkurenčnost med ponudniki ter
zaščito potrošniških interesov.
Trgovce običajno zanimajo zakonski pogoji e-poslovanja, ki so določeni v Zakonu o varstvu
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakon o varstvu potrošnikov, v delu, ki
opredeljuje sklepanje pogodb na daljavo, ter Zakon o elektronskem poslovanju na trgu.
SURS preko uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), spremlja uporabo
IKT po gospodinjstvih oziroma posameznikih in podjetjih. Na podlagi vzorčnih podatkov in
uporabljene metodologije za referenčno obdobje prvega četrtletja 2009, so znani naslednji
podatki (po posameznikih v starosti med 10 in 74 let):
• Preko spleta je kupovalo že 477.737 oseb, od tega 50 odstotkov tudi v zadnjih
treh mesecih,
• Kupci preko spleta v največji meri povprašujejo po skupinah izdelkov, kot so:
o filmi, glasba, knjige, revije, programska oprema,
o obleka, športna oprema,
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•

o dobrine za gospodinjstvo,
o potovanja, počitniška nastanitev,
o časopisi, elektronsko učno gradivo,
o vstopnice za prireditve,
iz podatkov o številu kupcev, ki so imeli težave pri e-nakupih v zadnjih
dvanajstih mesecih izhaja, da je delež takih kupcev okrog 6,9 odstotkov.

Po podatkih porabe IKT po podjetjih so na podlagi vzorčnih podatkov in uporabljene
metodologije za referenčno obdobje prvega četrtletja 2009 znani naslednji podatki:
• na podlagi celotne ciljne populacije je 8 odstotkov podjetij (1.325) prejelo
naročilo prek računalniških omrežij (spletne strani ali RIP preko interneta ali
drugega zaprtega omrežja). Od tega je 52 odstotkov (693) podjetjem tako
ustvarjen promet predstavljal vsaj 10 odstotkov celotne prodaje in 18
odstotkov (241) podjetjem vsaj 50 odstotkov celotne prodaje.
• Vrednost prihodka v podjetjih z najmanj pet zaposlenimi je znašala brez DDV
74. 629 mio. EVR, od tega je vrednost elektronske prodaje (spletnih strani ali
RIP) znašala 8.517 mio EVR (11,4 odstotkov).
Po podatkih RIS je v letu 2008 preko spleta nakupovalo vsaj 350.000 slovenskih
potrošnikov. Najpogosteje obiskane slovenske spletne trgovine so: Mimovrste, Bolha,
Neckerman, Bigbank, Merkur, EnaA in Mercator. Povprečno število nakupov na osebo na
leto se je od leta 2004 povečalo iz 4,9 na 6,5 leta 2008. Anketiranci so v povprečju za
spletne nakupe porabili 300 EVR na leto.
Spletni nakupi omogočajo, bistveno boljši nadzor nad podatki, prav tako pa trgovec
velikokrat sploh ne dobi podatkov o kreditnih karticah kupcev, saj tehnologija spletnega
plačevanja omogoča, da se kartični podatki neposredno prenesejo na banko, ki opravlja
spletne transakcije. Za zagotavljanje varnosti spletnih nakupov je bistveno tudi zavedanje
potrošnika o vseh nevarnostih ter njegovo ravnanje, ki temelji na previdnosti ter preverbi
osnovnih varnostnih elementov. Pri spletnih trgovinah je med drugim tako potrebno
preveriti digitalni certifikat in domensko ime.
Zaradi velikih stroškov, ki nastanejo ob morebitnih zlorabah kreditnih kartic zaradi spletnih
nakupov, je tako v interesu trgovcev, da zagotovijo čim boljšo in optimalno varnost
plačilnih transakcij, kot tudi potrošnikov, da lahko čim bolje izkoristijo prednosti spletnih
nakupov. Prav zato ugotavljamo, da se trgovci v Sloveniji zelo hitro prilagajajo vsem
svetovnim trendom, ki zagotavljajo dodatne varnostne zaščite potrošnikov pri opravljanju
e-nakupov (TZS, 2010).

4.3 Ali spletne trgovine zavajajo kupce?
Ali so v izdelki na spletnih trgovinah cenejši? Da, spletne trgovine so cenejše! Koliko? To
pa ni tako preprosto, zagotovo ne toliko, kot se same hvalijo, da so. Trgovci so, zagotovo
pa v času sezonskih razprodaj, pod nadzorom tržnih inšpektorjev. Ti preverjajo, ali so
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popusti res takšni, kot na veliko obljubljajo plakati, nalepljeni na izložbena okna in so tako
imenovane akcijske cene res nižje od običajnih ali onih pri konkurenci. Vse to delajo z
enim ciljem, da preprečijo, da bi lepe besede zameglile presojo kupcev. Da kupci ne bi bili
zavedeni. V ozadju je psihologija ljudi, vsaj večine. Če na trgovski police piše, da je
izdelek na primer tudi do nekaj deset odstotkov cenejši, kot običajno, temu večina kupcev
slepo verjame. Ne ljubi se jim preverjati resničnost trditve.
Dovolj velik popust je tudi spodbujevalec nakupa – ljudje preprosto mislijo, da če je
zadeva tako znižana, potem se jo zagotovo splača kupiti. Pa če jo potrebujemo ali ne…
Kot nam je znano, nihče ne preverja cen, objavljenih v spletnih trgovinah. Tu se kaže
zanimiv fenomen in upam, da se bodo tem praksam spletni trgovci čim prej odpovedali.
Zavoljo kupcev! Vsi »spletni trgovci« namreč pri izdelku objavljajo dve ceni, ena je redna
ali običajna, druga je dejanska, ki jo kupec plača prek takšne ali drugačne spletne
trgovine. Večja kot je razlika med njima, boljše je to za spletno trgovino. Tu je tudi srž
problema. Katero redno ceno spletni trgovec objavlja? V praksi in v večini primerov pa ta
cena nikoli ni nikjer cena izdelka, saj svoje naredi konkurenca med trgovci.
Klasični in spletni trgovec izdelek kupujeta pri uvoznikih. Če je teh več, seveda pri tistemu,
ki mu ponudi najboljše pogoje. Za trgovca je pomembna tista cena, ki jo mora za izdelek
plačati sam in jo običajno imenuje »nabavna cena«. Zanimivo je, da je nabavna cena
skrivnost in kakšna je ta, nikoli ne izvemo. Nato trgovec sam, glede na konkurenco,
stroške poslovanja, pričakovano prodajo in podobno, določi prodajno ceno izdelka, ki je
nekje med nabavno in priporočeno ceno.
Tu nastopi konceptualna razlika med spletnim in klasičnim trgovcem. Pri slednjem še
nisem videl, da bi pri ceni izdelka pisalo, kakšna je njegova priporočena cena. Skoraj
vedno je tam cena, ki jo mora kupec plačati, in zgolj ta. Tako bi po mojem mnenju zavoljo
kupcev moralo biti tudi v spletnih trgovinah. Cena izdelka, brez teoretičnih cen in po
možnosti še razlika med obema, izražena v odstotkih. Seveda se lepo sliši, da je izdelek
cenejši za dvajset odstotkov, dejansko pa ni tako, cene so podobne, razlika je le nekaj
odstotkov.
V ilustracijo moje trditve, da spletne trgovine do neke mere zavajajo kupce , govori tudi
preprosta primerjava, ki je bila objavljena na spletu 03. junija 2008, ki so jo izvedli
novinarji revije Moj Mikro in so zapisali naslednje: » Šli smo do dveh klasičnih trgovcev
(Harvey Norman in Big Bang), vzeli njuna februarska kataloga ter hkrati preverili, ali so v
katalogu zapisane cene enake onim na nalepkah poleg izdelkov. Te akcijske cene, gre za
izdelke iz tako imenovanih vstopnih razredov, katerih največ prodajo in so zatorej
najzanimivejši za kupce, smo primerjali s cenami dveh spletnih trgovcev (tabela 1).
Izkazalo se je to, kar smo predvidevali! Cene so podobne, oziroma je le majhna razlika.
Zanimivo je tudi dejstvo, da priporočene cene niso enake v obeh spletnih trgovinah. Zakaj
ne? Morda zato, ker je eden do kupcev prijaznejši, ali pa zato, ker nimata istega
dobavitelja« (Moj Mikro, 2008).
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Na vprašanje, kaj pomeni redna cena (običajna cena), ki jo navajajo v spletnih trgovinah,
sta odgovorila:
• Predstavnik spletne trgovine Mimovrste.si: Redna cena je določena s strani
dobavitelja.
• Predstavnik spletne trgovine Enaa.si: Običajno ceno bomo postopoma umaknili iz
svoje trgovine. Običajna cena je priporočena cena uvoznika ali proizvajalca, ki
velja v Sloveniji, v nekaterih primerih je to posebna priporočena, ki velja le v
spletnih trgovinah v Sloveniji. Skratka, to je cena, ki je navedena v oglasih, na
prodajnih policah… Trgovci na to ceno dajejo popuste, v klasični trgovini se je
treba za popust dogovoriti, spletni trgovci pa te možnosti nimajo, zato imajo nižje
cene za vse kupce in nižjo ceno objavimo brez posebne zahteve kupca.
Tabela 1: Primerjava cen

Harvey
Norman

Big Bang

www.enaa.si
Običajna
cena

Cena

www.mimovrste.si
Redna cena Cena

Prenosni računalniki:
Acer
AS2920899
869
930
850
936
1A2G16M
HP 6720S
799
849
869
799
1012
HP 6715S
599
699
650
775
HP 6715b
829
849
789
987
Lenovo N200
629
629
699
629
−
Dell Inspirion 1520
1149
1149
1092
1260
Dell Inspirion 1521
839
849
807
−
FSC Amilo LI2727
−
709
−
−
752
Apple McBook 13
1249
1382
1352
1500
LCD- monitorji:
Philips 190S
219
227
208
242
Philips 200vW8FB
219
231
209
246
Samsung 225MW
389
474
345
480
Samsung 206BW
239
240
353
227
303
Tiskalniki:
Canon MP210
84
84
86
77
97
HP LaserJet 2605DN
599
675
550
671
Opomba: Cene so v evrih! Podatki so bili zbrani sredi meseca februarja 2008.
Vir: Moj Mikro, 2008
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880
799
650
789
−
1149
842
709
1249
209
209
412
226
77
549

4.4 Kako obdavčiti e-trgovino?
Elektronsko trgovanje (ET) bo, kot ocenjujejo pri OECD, postalo eno izmed gibal
gospodarskega razvoja v prihodnjem stoletju. Čeprav bo njegov obseg vsaj na začetku
tega obdobja še vedno predstavljal le majhen delež celotne svetovne trgovine, pa bo
elektronsko trgovanje naraščalo štiri-petkrat hitreje, kot klasično trgovanje.
Kako to trgovanje obravnavati z davčnega stališča, je vprašanje, ki si ga zastavljajo
davčne oblasti v vseh državah. Zavedati se moramo, da tehnologija prav pri elektronskem
trgovanju bistveno olajša poslovanje s tujino v primerjavi s klasično trgovino. To velja tudi
za kraj ( se pravi za državo) opravljanja te dejavnosti., zaradi česar je potreba po čim bolj
enotnih rešitvah davčne problematike v svetovnem merilu še bolj žgoča.
S problematiko se je po politični liniji ukvarjala tudi skupina G8, najdlje pa je pri
obravnavanju tega problema prišel Komite za davčne zadeve, ki deluje v okviru OECD in je
organiziral že dve mednarodni konferenci na to temo. Davčno problematiko lahko v
grobem razdelimo na dva dela in sicer na:
• problematiko neposrednih davkov (davek od dobička),
• problematiko posrednih davkov (davek na dodano vrednost).
Prav pri problematiki posrednih davkov je bilo do sedaj narejenega največ, saj je Evropska
unija na začetku junija 2000 pripravila osnutek smernice, ki naj vsaj znotraj te asociacije
poenoti davčna pravila za e-trgovino. Predlog smernice temelji na treh načelih:
1. ni predvidena uvedba novih davkov za področje elektronskega trgovanja, pač pa je
tej vrsti trgovanja treba prilagoditi obstoječe, se pravi DDV;
2. za namene obdavčenja se dobava izdelkov v elektronski obliki šteje za promet
storitev in ne promet blaga, čeprav predstavlja dobava enakih izdelkov, ki so
prodani po klasičnih prodajnih poteh, prodajo blaga. Ta odločitev je pomembna,
ker v skladu z določili šeste smernice obstajajo razlike pri določanju kraja
opravljenega prometa med blagom in storitvami;
3. če so storitve, kot so definirane v prejšnji alineji, potrošene v Evropski uniji, naj se
tam tudi obdavčijo, ne glede na to od kod so dejansko opravljene.
Sistem carin za digitalno dobavo izdelkov se ne bo spreminjal nikjer na svetu. Pripravljen
pa je tudi osnutek smernice o pravilih za izdajo nematerializiranih računov, se pravi takih,
ki niso izdani v papirni, ampak v elektronski obliki. Brez njih si je težko predstavljati razvoj
elektronskega trgovanja, zaradi nižjih stroškov pa pripomore taka oblika tudi k
racionalizaciji pri klasičnem trgovanju.
Precej manj pa je jasnega na področju neposrednih davkov, kjer se trenutna razmišljanja
vrtijo okoli vprašanja, ali in pod kakšnimi pogoji je mrežni strežnik, prek katerega poteka
elektronsko trgovanje, stalna poslovna enota s posledicami, ki jih v tem primeru za
obdavčitev določa Model konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Obstajajo tudi
kritike takšnega pristopa, njihovo bistvo pa je v trditvi, da je omenjeni koncept poslovne
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enote kot tak neustrezen za potrebe elektronskega trgovanja (Finance, 2010).

4.5 Spletne trgovine: v tujini uspešnica, v Sloveniji odrinjene
Po nerealnih, pretiranih pričakovanjih ob pojavu spletnega trgovanja in razočaranju, ki je
sledilo, se danes stabilno povečujeta absolutna vrednost spletne prodaje in tudi njen delež
v skupni prodaji. V ZDA spletna prodaja že dosega 2,3 odstotka skupne prodaje na
drobno. V Sloveniji je ta delež manjši od pol odstotka, večino nakupov pa Slovenci še
vedno opravimo v tujih spletnih trgovinah.
Na podlagi spletne prodaje celo „dolgoletni izgubar“ podjetje Amazon (ZDA) posluje od
leta 2003 z dobičkom in danes ustvarja večje prihodke od dolgoletnega tekmeca Barnes &
Noble, in tudi večji dobiček (Lindič, 2005).
4.5.1 Kombinacija več prodajnih kanalov poveča uspešnost poslovanja
Internet ponuja trgovcem dva potenciala vira za povečanje dodane vrednosti: zniževanje
stroškov in povečanje prihodkov. McKinseyevi analitiki (v: Lindič, 2005) menijo, da so
lahko učinki uporabe več kanalov zelo pozitivni in obsegajo znižanje stroškov pri oskrbi
kupcev tudi za deset do petnajst odstotkov, povečanje prihodkov na kupca za petnajst do
dvajset odstotkov (zaradi višje stopnje zadržanja kupcev in izboljšane strukture izdelkov in
storitev) in možnost vstopa v prej zapostavljene tržne segmente. Kupci, ki uporabljajo več
prodajnih kanalov, so tudi dobičkonosnejši. S spodbujanjem uporabe različnih kanalov v
različnih fazah prodajnega procesa lahko trgovci namreč uskladijo želje svojih kupcev z
ekonomičnostjo posameznih kanalov. Podjetja sicer uporabljajo več kanalov, le redka pa
jih združijo in izkoristijo prednosti, ki jih to ponuja. Tesco, Sears, Best Buy, Circuit City in
druga podjetja ponujajo možnosti, kot so prevzem spletnega naročila v klasični trgovini,
prednaročila priljubljenih izdelkov in kioske v trgovinah. Tudi Amazon je sklenil partnerstvo
z Borders in s tem omogočil prevzem naročenih knjig v Bordersovih klasičnih trgovinah.
Tako je odpravil glavno konkurenčno prednost Barnes & Noble in odstranil enega glavnih
tekmecev.
V raziskavi, ki so jo opravili na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (Lindič, 2005) so ugotovili,
da ima med petdeset največjimi slovenskimi trgovci na drobno spletno trgovino le pet
trgovcev in še ti spletne trgovine skoraj ne vključujejo v svoje poslovanje.
Med posameznimi panogami se delež, ki ga dosega spletna prodaja, zelo razlikuje.
Običajno so ovire za vstop v druge tržne segmente relativno majhne, zato trgovci
preprosto in hitro vstopajo vanje. Tesco, eden od najbolj inovativnih tradicionalnih
trgovcev, dobro izkorišča priložnosti, ki jih ponuja internet. Njegova spletna trgovina
tesco.com je ena izmed najuspešnejših svetovnih spletnih trgovin. Na leto ustvari več kot
eno milijardo EVR prometa in več kot petdeset milijonov EVR dobička. Z internetom je
vstopil v številne zanj netipične panoge. Pred leti se je uspešno spustil v neposreden boj z
iTunes za delež v hitro rastočem segmentu spletnih nakupov glasbe. Njegova spletna
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ponudba močno presega ponudbo v klasičnih trgovinah, saj je v spletu npr. možno izbirati
med 1,2 milijona knjižnimi naslovi (Lindič, 2005).
Nasprotno za večino naših trgovcev velja, da je njihova spletna ponudba bistveno manjša
kot ponudba v klasičnih trgovinah. Poleg tega gre pogosto za odprodajo starih zalog.
Internet je tudi v osnovi spremenil vedenje kupcev. Raziskava v ZDA je pokazala, da za
vsak dolar, ki ga ameriški potrošniki porabijo v spletu, porabijo še 1,8 dolarja v klasičnim
trgovini, potem, ko so informacije dobili na spletu. To razmerje se z leti hitro povečuje.
Podobne so razmere tudi v Sloveniji. Tako v internetu poišče informacije o izdelku ali
storitvi, ki jih zanima, tri četrtine anketirancev. Pri tem primerjajo blagovne znamke,
funkcionalnost in cene enakih in sorodnih izdelkov. V ZDA na primer tri četrtine kupcev
avtomobilov vozilo izbere na spletu. Četudi ga na koncu kupijo pri distributerju, pridejo v
salon oboroženi z informacijami o vozilu, lastnostih, ki jih želijo imeti, ceni, včasih tudi z
izpisom podatkov o konkretnem vozilu v distributerjevi zalogi. Večina proizvajalcev se tega
zaveda in zato veliko vlaga v razvoj spletnih predstavitev. Pri nas imata na primer Renault
in Peugeot že tradicionalno zelo dobre spletne strani, nekateri drugi pa so še vedno na
ravni spletne brošure, kot jih ima Opel; Mazda na tem segmentu precej zaostaja (Manager
– Finance, 2010).
4.5.2 Z inovativnimi pristopi do konkurenčne prednosti
Internet nasploh zaradi svojih prednosti (eksternalije mrež, učinkovit distribucijski kanal,
prostorski in časovni moderator, navidezno neomejena zmogljivost, itd.) omogoča veliko
prostora za inovativne pristope. Ustanovitelj podjetja Dell Michael Dell je pred časom
napovedal, da se bo večina klasičnih trgovin zaradi prednosti interneta prisiljena
preoblikovati v predstavitvene salone. Pri nas je ta koncept v svoje trgovine začel uvajati
Bof. Zanimivo je, da Bof poskuša koncept prinesti tudi na splet. V svoji spletni trgovini
ponuja tudi navidezni salon. Gre za zanimiv poskus inovativne rešitve, ki pa jo bo moral
nadgraditi z ustreznimi vsebinami (svetovanje v realnem času, sprotnimi informacijami
ipd.). Internet poleg številnih prednosti prinaša tudi nekaj slabosti. Med večjimi slabostmi
spletnega nakupovanja so neosebnost, odsotnost človeških stikov in nezmožnost
preizkusa blaga.
Land's End, primarno trgovec z oblačili, je s svojo spletno trgovino „Landsem.com, slabosti
celo spremenil v svojo konkurenčno prednost. Kupci lahko izdelajo svoj navidezni model in
tako pomerjajo oblačila ali jih naročijo izdelana po meri. Povežejo se lahko s svetovalci
podjetja ali v splet povabijo prijatelja, ki je lahko kjerkoli na svetu in se z njim posvetuje o
nakupu blaga. Tudi Amazon je nezmožnost pregleda in preizkusa blaga spremenil v svojo
prednost. Z možnostjo „Search inside“ lahko uporabniki ne samo pogledajo v knjigo, po
vsebini knjig lahko tudi iščejo, pregledujejo, katere knjige se nanjo sklicujejo, ipd. S tem
ni samo pridobil konkurenčne prednosti v primerjavi s spletnimi knjigarnami, temveč tudi s
klasičnimi trgovci (Manager – Finance, 2010).
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4.5.3 Ponudba po meri kupca
Ena od prednosti interneta je tudi zmanjševanje asimetrije informacij. V tujini se je na
primer na nekaterih področjih že vzpostavila skoraj popolna preglednost cen. Tako spletna
stran »bestbookbuys.com« omogoča preprosto primerjavo cen in ocen različnih trgovcev.
Trgovci, ki na ponudbo ne morejo vplivati z diferenciacijo konkretnih izdelkov, morajo
konkurenčne prednosti iskati drugje. Danes se večina trgovcev zaveda, da je potrebno
konkurenčno prednost iskati v celotni vrednosti v kupčevih očeh. Poleg različnih
ugodnosti, povezanih z vrednostjo nakupa (brezplačna dostava, popusti za večje število
izdelkov, pospeševanje prodaje s komplementarno ponudbo ali ponudbo višjega
cenovnega razreda), internet omogoča preprosto zbiranje ogromne količine podatkov (na
primer vzorcev gibanja po straneh, ogleda posameznih strani/izdelkov, nakupovalnih
navad.
Sodobne tehnologije in statistične metode omogočajo analizo teh podatkov in oblikovanje
poosebljene ponudbe, ki je vsakemu posameznemu kupcu pisana na kožo. Tesco te
analizirane podatke uporablja za pospeševanje prodaje in kot nov vir prihodkov. Ker gre za
natančno razčlenjene potrebe (identificirali so 5000 različnih potreb), se kupci veliko bolje
odzivajo na njihovo ponudbo (unovčijo do dvajset odstotkov prejetih kuponov, povprečje v
panogi pa je pol odstotka), hkrati pa v svojih komunikacijskih gradivih prodajajo prostor
tudi oglaševalcem. S prodajo oglasnega prostora je Tesco pokril večino stroškov razvoja in
stroškov vsakokratnega pošiljanja. Kupcu s klubsko izkaznico tudi ponuja izdelke, ki jih
običajno kupuje, ne glede na to, ali je kupil v klasični ali spletni trgovini. Tako mu olajša in
pohitri nakup, hkrati pa tudi pospešuje prodajo, saj tako kupec ne pozabi kupiti izdelkov
(Manager – finance, 2010).
Raziskave so pokazale, da na uspešnost prodaje poleg cene najbolj vplivajo kakovost
spletne trgovine, liberalna politika vračanja blaga in ciljano pospeševanje prodaje na
podlagi kupčevih aktivnosti v preteklosti. Slaba spletna trgovina vodi v manjše število
nakupov, jezo in nezadovoljstvo kupcev ter zmanjšanje ugleda blagovne znamke. Pri nas
se klasični trgovci še vedno bojujejo za nekaj strateških lokacij v fizičnem svetu, skoraj
nobeden pa interneta ne dojema kot pomembne strateške poslovne priložnosti (Lindič,
2005).
4.5.4 Sedem nasvetov za katere morate vedeti, preden izdelate E- trgovino za
svoj posel (spletnik, 2008)
1. Kaj je vaš glavni cilj, če ste on-line dobavitelj ali izdelovalec izdelkov? Verjetno ta, da
obiskovalce vaše spletne strani spremenite v potencialne kupce, kar je dejansko tudi
najtežje na svetu. A cilj je dosegljiv, če ste le uspešni pri pridobivanju zaupanja vaše
ciljne publike, medtem, ko si ogledujejo vašo spletno stran. Izdelava prodajne spletne
strani vam lahko služi kot sredstvo za doseganje planiranega. E-prodaja je drugo ime
za »posel preko interneta«.
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2. Z učinkovito izdelavo t.i. e-trgovine je imperativ tudi, da upoštevate ključne faktorje, ki
vam bodo pripomogli, da se spletna stran dobro uvrsti v iskalnik. Tak aspekt etrgovine vključuje:
• Profesionalno izdelano stran, ki takoj daje odgovor na vprašanje – Zakaj naj kupci
kupujejo pri vas in ne pri konkurenci?
• Načrtovan in strukturiran on-line katalog, da lahko kupci izmed
široke
palete
izdelkov, še vedno z lahkoto najdejo svoj izdelek.
• Dizajn spletne strani, ki obiskovalcu omogoči hitro in enostavno navigacijo.
• Zadovoljivo predstavitev informacij o produktih, ki lahko še bolj prepričajo
potencialne kupce o nakupu.
• Enostaven on-line nakupovalni proces.
• Optimizirano spletno stran, ki se visoko uvršča v iskalnike.
3. Enostavnost in uporabniku prijazna storitev sta dva ključna elementa, ki bi ju morali
upoštevati, preden si izdelate spletno stran. E-prodajna spletna stran dela na enakem
principu. Pridobitev možnosti za e-prodajo, pomeni tudi pridobitev varnosti in
predvsem več različnih možnosti za plačilo. Kupec ima nato več izbire in tudi več
zaupanja.
4. Edino spomina vredna izkušnja kupca lahko podjetjem odpre vrata, ki zagotavljajo
ponavljajoč posel in e-prodajo. Spletni razvoj zajema vse te aspekte. E-trgovina
olajšuje povečanje števila klientov ter daje možnost za širitev posla, tudi preko meja.
5. Dobro načrtovana e-trgovina vključuje tudi elemente kot so:
• samodejni poštni odzivnik,
• več različnih metod plačevanja,
• med drugim tudi plačevanje s kreditno kartico.
E-trgovina mora ponuditi e-košarico, ki kupcu omogoča nabiranje zaželenih izdelkov,
medtem, ko brska po vašem katalogu. Učinkovita spletna rešitev za on-line prodajo
pomeni tudi opremljanje vaše spletne z vsemi orodji, ki so potrebni za veselo in zanesljivo
nakupno izkušnjo uporabnika.
6. Uspešna izdelava e-trgovine strani mora odgovoriti na enostavno vprašanje – Ali vaša
spletna stran naredi kupcu lepo izkušnjo ob njegovem on-line nakupu? Če je odgovor
ne, potem si poiščite pri tem uspešno podjetje, ki vam bo pomagalo z nasveti in vas
tudi naučilo, kaj je potrebno narediti, da bo vaša spletna stran začela prodajati.
7. Pri izdelavi e-trgovine se je potrebno srečati tudi s tehničnim vidikom. Ravno to pa je
včasih razlog, da se veliko ljudi prenagli pri izbiri pravega orodja, s katerim bi si lahko
izdelali učinkovito spletno stran, pa si jo ne (Spletnik, 2008).
V Sloveniji je veliko usposobljenih strokovnjakov in izdelovalcev spletnih strani in so
pripravljeni, da vam pri vzpostavitvi učinkovite trgovine kadarkoli pomagajo, od
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vzpostavitve vaše spletne trgovine do uspešne prodaje vaših izdelkov ali storitev.

4.6 Ponudba slovenskih spletnih trgovin
Med najbolj znanimi slovenskimi vstopnimi točkami v svet internetnih trgovin so portali
http://www.Eon.si/, http://www.Menea.si/, in najmlajši http://www.Alarix.si/.
Če se odpravimo na njihove spletne strani, se nam odpre ponudba različnih trgovin, ki se
med seboj nekoliko razlikujejo po načinu in možnostih trgovanja. Nekatere ponujajo zgolj
katalog izdelkov, ki jih imajo na voljo, druge omogočajo tudi nakup s plačilom po povzetju,
tretje pa elektronsko trgovino. Zagotovo pa bi kje na spletu našli še kakšno manjšo
internetno trgovino.
V največji vstopni točki v svet internetnih trgovin Menea.si so trgovine urejene po
posameznih sklopih izdelkov in storitev, kjer lahko obiskovalec izbira med elektronskimi
trgovinami, podjetji, ki omogočajo elektronsko naročanje po povzetju, in podjetji, ki
ponujajo svoje izložbe oziroma ogled ponudbe.
Portal Menea.si je razdeljena na naslednje kategorije v katerih so naslednje e-trgovine:
• Knjige: Cankarjeva založba, Emka.si, Fun, Knjigarna s šolskimi knjigami, Knjigarna
Slo.net, Prešernova družba, Slovenska knjigarna, Svet knjige, Založba Amalietti in
Založba Pasadena.
• Glasba: Balkan-music.com, Big Bang, Statera records, Trgovina Mueller, Betax,
Corrado hi-fi, Ebomba, Helidon, Ideal Music Shop, MCD Shop, Pipro, Rec Rec, Svet
glasbe, CGV Koper, Music shop Max, Mysound, SAS, Slom3, Nika.
• Video: Porno shop, DmShop, Ebomba, Ognjišče, Elmax, Hishop – videooprema,
Mavrica – foto kino in video klub, Videomarketing, Rec-Rec.com, SB video,
Videofon, Videotron.
• Računalniške igrice: InterMarket, Mega šahovska trgovina, CSC, Loterija Slovenije,
Pcgamer, Videotop, Igralec.com, Msntis.
• Računalniki: Comtron, Gambit, Kreit nakupovalni center, Marpol, Trgovina
Prešernove družbe.
• GSM in WAP: Gsm Cable, Le Tehnika, Tehnika.net, Mobitel, Simobil, Teletrgovina,
Yanni mobitel.
• Mali oglasi: Dražba e-Trg.com, Primorski oglasnik, Radio HIT.
• Časopisi in revije: Bučka, Računalniške novice, Motomedia, Tehniška založba
Slovenije.
• Igrače: Baby center, Dom Mueller, Mehano, Sitrad, Apollo, Pikapolonica.
• Darila: Cvetličarna Mediana, Sex shop erotica, Trgovina Creativ, Lee Roy Club
design, Rokus, Simplus-Igor Kirn, Tera RD, Urarstvo.com.
• Prehrana: BoFrost, Mercator, Dober tek, Fermedica, Hallo pizza, Halo torta v 24
urah, Pingvin, Sladice, Trgone.
• Pijače: Provin, Vipi.si, Črnomaljska klet.
• Kozmetika: Sonicare, Trgovska hiša Dom Mueller.
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Moda: Peko e-trgovina, Sioux, Euro Jeans, Marky, Indian-moda za najmlajše, Rico,
MicroFila, Perilo Alenka Slopar, Neckermann, MIK Prebold, Brodar Co.-Tržič.
Umetnine: ni ponudbe.
Storitve: Marpol, Red sucess, Uscom.
Turizem: Kompas Holidays, S&B Trade, Ideal Turist, Pomurje Shop,
Šport: Sončna očala Bole, Elan line, Šport Delfin Krško.
Zdravje: Flegis Sonicare, Difal, Mind trade, Orasweet-svež dah, Sanolabor, SimplusIgor Kirin.
Elektronika: Auto Performance, Avdion.com, Conrad Elektronic, ETP center, Špica
internacional.
Bela tehnika: Adut btc hala III. Lj., Elktroservis Femec, HI Shop.
Dom in vrt: Brest pohištvo, Humko, Abruni, Agrard, Opara, Quality System.
Zlatnina: Graverstvo GR, Zlatarna Trbovlje, Anker.
Licitacija: Gambit Licitacije.
Avtomobili: Avto.net, Avtosplet, Avtomotiv, Intercar, A net, AC Mobil, Alpetour
Remont, JMK Avto, Kia avtoshop, Krade, Autocomerce,...
Nepremičnine: ABC Nepremičnine, Akva Nepremičnine, Ambient.online, Arkada
nepremičnine, Bonita nepremičnine, Cupola, Dajč & Dajč nepremičnine, IBN-borza
nepremičnin, Lora, Riko hiše, Success 2000, Tapis trade, Telestan,...
Banke: Abanka, Bank Austrija Creditanstalt, Banka Celje, Banka Koper, Banka
Societe Generale Ljubljana, Banka Zasavje, BPH, Celjska BPH, Hypo, Nova KBM,
NLB, SKB banka...
Zavarovalnice: Adriatic, Generali SKB, KBM in rentno varčevanje, Merkur, Primit,
Safe invest, Slovenica, ZAAL zavarovalniški posli, Zavarovalnica Maribor,
Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Peklar, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje,...
Delo: Profil, Študentski servis,
Razno: Bukve. NET, Diskont Justin, Keor,...

Trgovine, ki jih najdemo na portalu Eon.si in v katerih lahko nakupujemo so:
•

Božiček, Voščilnice Sidarta, Voščilnice Skavti, CD-ROM poslovni načrt, Knjiga dr.
Cirila Ribičiča, M.A.&L., Mentek, Flegis, Gigasport, Telefon Trade, Merit
Internacional, BTC City, Peko, Bauhaus, Knjigarna.com, Emporium, Mehano, FUN,
Otroške igrače, Red Success, Očala Bole, Baby Center, DinamisCard, Dom Mueller
trgovina, Marsovski koledar, Boter, Jerovšek Computers, Eon in Petrol.

Na portalu Alarix.si pa lahko najdemo predvsem nekaj računalniških internetnih trgovin,
kot so Hewlett Packard, Panasonic, Epson, Artec in Umax (Finance, 2010).
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4.7 Oglaševanje in TV-prodaja
4.7.1 Oglaševanje
Dandanes, ko pravimo da smo v recesiji in mediji množično poročajo o recesiji, preprosto
zato, ker je recesija produkt, ki se dobro prodaja. Ljudje prisluhnejo vsaki novici o recesiji,
toda, tako kot je vremenska napoved lokalna, je tudi recesija zelo lokalna zadeva.
Recesija je in še bo prizadela nekatere panoge, še zdaleč pa ne vseh. Nekatere panoge in
podjetja bodo ravno v času recesije še uspešnejši, kot pred tem. V času recesije se
oglaševanje splača še bolj kot sicer. Verjetno je, da konkurenti ne bodo oglaševali, zato
bodo vaši oglasi še vidnejši in boste lahko marsikatero stranko speljali konkurenci. Ker je
denarja manj, je tudi na področju oglaševanja razmišljati racionalno, vendar ne opustiti
oglaševanja.
V tem kriznem času dobro delujejo le skrbno načrtovane multimedijske kampanje in veliko
je potrebno ponavljati. Če želimo, da stranka kupi, mora za nas slišati, desetkrat,
dvajsetkrat in še več. Včasih smo govorili, da vsak kupi po sedmih stikih. Danes nas
stranka po sedmih stikih (oglas, klic, elektronska pošta, plakat...) niti opazila ne bo (Lisac,
v: Podjetnik, 2009).
Zavedati se moramo, da se je vloga oglaševanja drastično spremenila in to v večini panog.
Pred leti (desetletji) je bil cilj oglaševanja prodati izdelek ali storitev, danes pa cilj
oglaševanja pomeni pridobiti stranko. Za ta cilj se splača kupiti drag oglas in stranki
ponuditi še zelo drago vabo. Novi oglasi morajo biti pripravljeni tako, da je odziv čim večji.
Odziv mora biti lahko merljiv, zato se v čedalje več oglasih pojavljajo kuponi ali pa vsaj
naslov spletne strani in koda za promocijski popust ali navodila, kam naj bralec pošlje SMS
sporočilo. Najbolj tipičen primer takšnega oglaševanja so otvoritveni oglasi za trgovine,
kjer podjetja namerno naredijo izgubo s prvim prodanim izdelkom. Otvoritvena ponudba
je za kupce neverjetno ugodna, za trgovca pa sploh ne, vendar pa upajo, da bodo s tem
pridobili nove stranke.
Oglaševati se splača samo takrat, kadar imamo povedati kaj pametnega. Na primer, če
imamo nov izdelek ali storitev, če odpiramo novo trgovino, če pri nas kupuje kakšna znana
osebnost ali če imamo zelo ugodno ponudbo. Oglas mora povedati nekaj, kar je za
stranko zanimivo, kajti oglasi v slogu „pridite k nam, kupujte pri nas, ker potrebujemo
denar“ že dolgo ne delujejo več.
Zadnje čase delujejo le večstopenjske multimedijske kampanje. Težko ali celo nemogoče
je nekoga prepričati v nakup z eno samo potezo, zelo težko tudi s pojavljanjem samo v
enem samem mediju. Ponavljati moramo pogosto in v nekaj medijih, ki jih naše stranke
zanesljivo opazijo. Izbrati moramo omejeno število medijev, kjer bomo oglaševali, vendar,
kjer se odločimo, se moramo ponavljati. Na primer, če se odločimo, da bomo oglaševali v
neki mesečni reviji, se dogovorimo za oglaševanje v vseh številkah v letu, kjer vsakič
objavimo vsaj en celostranski oglas. Ljudje, potencialni kupci, ki berejo to revijo, nas bodo
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opazili. Ker se bomo pojavljali na veliko in pogosto, bodo ljudje na oglas reagirali. Pogoj
pa je, da je oglas dobro pripravljen, da pritegne pozornost in pove bralcu, kaj mora storiti.
Pri oglaševanju je pravilo obratno od pravila, ki velja v poslovnih financah. V financah
moramo tveganje razpršiti v čim več naložb, pri oglaševanju pa bi to pomenilo metanje
denarja skozi okno, oziroma učinek bi bil negativen. Bolje je 1000 ljudem povedati isto
zgodbo desetkrat, kot pa 10.000 isto zgodbo samo enkrat. Če nekomu nekaj povemo
desetkrat, lahko pričakujemo učinek, če omenimo zadevo le enkrat, učinka ne bo.
Pomembno pri oglaševanju je, da vemo kje moramo oglaševati. Če dobro poznamo svoje
stranke, če vemo, kaj stranke delajo, kaj poslušajo, kje se gibljejo, kaj jedo, s kakšnimi
hobiji se ukvarjajo potem nam ne bo težko izbrati medija oglaševanja. Pogostokrat se
dogaja, da ponudniki blaga ali storitev izgubijo stik s svojimi strankami, ker pri izbiri
oglaševanja sodijo po sebi ali svojih domačih, namesto da bi se postavili v vlogo
potencialne stranke.
Pri oglaševanju ne smemo pozabiti na smernice oglaševanja, ki v času recesije pridejo še
posebej do izraza:
• Bolje je redno oglaševati v samo treh medijih, kot enkrat v desetih ali dvajsetih.
• Oglašujte takrat, kadar imate res dobro ponudbo in kadar imate kaj novega,
zanimivega za povedat.
• Danes je nemogoče ljudi prepričat v nakup z eno samo potezo. Učinkovite so le
večstopenjske, multimedijske kampanje (glej Lisac v: Podjetnik, 2009).
4.7.2 TV-prodaja
Da se razmere na področju oglaševanja res spreminjajo, so opazili tudi tisti, ki se
ukvarjajo s TV-prodajo. TV-prodaja preprosto ni več dobičkonosna. Vsak posamezen oglas
ne proda dovolj, da bi se ga splačalo vrteti. Podjetja, ki se ukvarjajo s TV-prodajo sicer še
vztrajajo, vendar že precej spreminjajo svoj poslovni model. Izdelke iz TV-prodaje lahko
zdaj kupimo v tudi v Merkurju, Mercatorju in drugih večjih trgovskih centrih. Izdelke lahko
kupimo tudi v spletni trgovini podjetja, ki oglašuje v TV-prodaji. Podjetja, ki se ukvarjajo s
TV-prodajo, seveda tudi redno neposredno komunicirajo s strankami, ki so izdelke pri njih
kupile v preteklosti. Imajo odličen sistem upravljanja odnosov s strankami. Vsak korak v
procesu od prve objave oglasa, do nakupa in tudi po nakupu, je skrbno načrtovan.
Top Shop je najbolj prepoznavna znamka za TV-prodajo v vzhodni in srednji Evropi.
Prisotni so na več kot šestdesetih nacionalnih TV postajah v regiji. Opravijo več kot
osemdeset ur oglaševalskega časa dnevno, na mesec pa testirajo do šest novih izdelkov.
Na razpolago imajo širok nabor izdelkov, izdelke in ponudbo pa prilagajajo lokalnim
razmeram. Vsak izdelek, preden ga dajo v TV-prodajo, najprej stestirajo. Nudijo pomoč pri
razvoju izdelka, proizvodnji, razvoju celotne marketinške strategije, snemanju ustreznega
TV-spota, sprejem naročil, ter distribucije izdelka do končnega kupca, izvajajo pa tudi vse
poprodajne aktivnosti.
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5 KLASIČNE ULIČNE PRODAJALNE V URBANEM OKOLJU
5.1 Urbano okolje
Koncentracijo prebivalstva in delovnih mest v mestih lahko označimo kot urbanizacijo.
Preučevanje urbanizacije kot prostorskega procesa je že dolgo v ospredju zanimanja
geografije. Pri tem sta se uveljavila dva osnovna koncepta razumevanja urbanizacije. Na
eni strani je urbanizacija predstavljena kot prebivalstvena rast in prostorska širitev mest in
urbanih naselij, na drugi strani pa urbanizacijo označujemo kot socialno, ekonomsko,
funkcijsko in fiziognomsko preobrazbo ruralnih območij v smislu zmanjševanja razlik med
mestom in podeželjem (Rebernik, 2003, str. 54).
Prvič v zgodovini človeštva živi več ljudi v mestih kot na podeželju. Evropa je ena izmed
najbolj urbaniziranih celin. Približno petinsedemdeset odstotkov njenega prebivalstva živi
na mestnih območjih, do leta 2020 pa bo ta odstotek narasel na osemdeset odstotkov.
Širjenje mestnih območij preoblikuje krajino ter vpliva na kakovost življenja ljudi in okolje
kot še nikoli do sedaj. Urbanistično načrtovanje in upravljanje sta zavzela pomembno
mesto na političnem dnevnem redu, pri čemer sta ključna izziva stanovanja in promet
(EEA, 2010).
Razvoj mest ima močno evropsko razsežnost. Mesta delujejo vzajemno z okoliškimi
zemljišči in vplivajo nanje, kar ima posledice za okolje na precej širšem območju. Na
njihov razvoj vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so demografske spremembe, potreba po
mobilnosti, globalizacija in podnebne spremembe. Vse manjša gospodinjstva in starajoče
se prebivalstvo bodo v naslednjih desetletjih po pričakovanjih okrepili okoljske pritiske.
Nadaljnji razvoj informacij, komunikacijskih storitev in tehnologije prinaša nove
pomembne kvalitativne spremembe mestnih sistemov (EEA, 2010).
Mesta delujejo kot motorji napredka in so pogosto gonilna sila večine naših kulturnih,
intelektualnih, izobraževalnih in tehnoloških dosežkov in inovacij. Zdajšnja težnja novih
pristopov nizke gostote k razvoju mest ima za posledico povečano porabo energije, virov,
prometa in zemljišč, kar povečuje emisije toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka ter
obremenitev s hrupom pri stopnjah, ki pogosto presegajo zakonsko določene ali
priporočene zgornje meje za varnost ljudi. Celotna poraba, raba energije in vode ter
ustvarjanje odpadkov – vse to spada k naraščajočemu številu mestnih gospodinjstev (EEA,
2010).
Ko govorim o urbanem okolju imam v mislih predvsem prostorsko ureditev, gostoto
naseljenost prebivalstva, skupnost, ki veže določeno število ljudi, tako prostorsko kot
socialno in ekonomsko. Urbano okolje, ki sem ga opredelil v magistrski nalogi, je izbrano
okolje v Mariboru. Obravnaval sem okolje Ulice Moše Pijade, kjer je izrazito blokovsko
naselje z več kot dva tisoč prebivalcev in okolico Kardeljeve ulice, ki šteje preko štiri tisoč
prebivalcev. V obeh primerih je nakupovalni center oddaljen več kot kilometer, struktura
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prebivalstva pa je v veliki meri odvisna od okolja.

5.2 Urbanizacijski procesi
V dvajsetem stoletju so se pojavili in okrepili različni procesi prostorske decentralizacije in
dekoncentracije prebivalstva in zaposlitve, tako znotraj urbanih območij kot med urbanimi
in ruralnimi območji. Za poimenovanje in opisovanje teh procesov so se uveljavili različni
izrazi. Ob suburbanizaciji so se kasneje pojavili še drugi izrazi za opisovanje in
opredeljevanje
procesov
prostorske
decentralizacije
in
dekoncentracije,
od
periurbanizacije, eksurbanizacije, counterurbanizacije do razpršene urbanizacije (Rebernik,
2003, str. 54).
Proces urbanizacije je vzporedno z ekonomsko in socialno preobrazbo družbe prešel skozi
različne razvojne faze. Najpogosteje se loči tri osnovne stopnje: primarna ali
predindustrijska urbanizacija, sekundarna ali industrijska urbanizacija in terciarna ali
postindustrijska oziroma metropolitanska urbanizacija (Vresk, 2002, str. 19).
Predindustrijska faza urbanizacije je značilna za pretežno agrarne družbe z nizkim deležem
urbanega prebivalstva, v kateri imajo mesta predvsem vlogo upravnih in oskrbnostoritvenih središč za širše agrarno zaledje. Industrijska faza urbanizacije je pogojena z
industrializacijo, deagrarizacijo in ruralno-urbanimi migracijami, značilna je izjemna
prebivalstvena in prostorska rast mest. Postindustrijska oziroma metropolitanska faza
urbanizacije je značilna za visoko razvite države. Gospodarsko preobrazbo mest in urbanih
območij, ki jo označuje deindustrijalizacija in terciarizacija, spremlja tudi proces prostorske
preobrazbe urbanih območij v smeri dekoncentracije in decentralizacije. Prihaja do
razseljevanja prebivalstva in delovnih mest iz osrednjega dela mesta na mestno obrobje.
Na ta način se oblikujejo sodobna metropolitanska območja oziroma urbane regije, ki jih
označuje predvsem fragmentacija urbanih struktur, policentrična zgradba in razpršena
poselitev (Vresk, 2002, str. 20).

5.3 Urbanizacijski procesi v Sloveniji
Za Slovenijo je v primerjavi z drugimi evropskimi državami značilna relativno nizka stopnja
urbanizacije, le nekaj nad petdeset odstotki. Kljub temu je za petdeseta, šestdeseta in
sedemdeseta leta značilna hitra urbanizacija, saj se je delež mestnega prebivalstva
povečal od šestindvajset odstotkov leta 1948 na šestintrideset odstotkov leta 1961, na
petinštirideset odstotkov leta 1971 in na devetinštirideset odstotkov leta 1981 (Ravbar v:
Rebernik, 2004, str.90).
Urbanizacija je bila predvsem posledica deagrarizacije in industrializacije ter priseljevanja
prebivalstva v mesta iz ruralnih območij Slovenije in ostale takratne Jugoslavije.
Prebivalstvo je najhitreje naraščalo v večjih regionalnih središčih kot so Ljubljana, Maribor,
Celje, Kranj, Koper in Novo mesto in v izrazito industrijskih mestih, kot na primer Jesenice,
Trbovlje in Tržič. Nastali sta tudi dve novi mesti, Nova Gorica in Velenje. V sedemdesetih
letih so najhitrejšo rast zabeležila manjša mesta v urbaniziranem zaledju Ljubljane,
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Maribora in Celja. Ob tem pa je potrebno poudariti, da je bila urbanizacija v Sloveniji manj
razvita kot v drugih jugoslovanskih republikah. Razmeroma šibka urbanizacija v Sloveniji
je predvsem posledica intenzivnih dnevnih migracij delovne sile iz podeželskih naselij v
urbana zaposlitvena središča in začetka izvajanja politike policentričnega gospodarskega
in urbanega razvoja (Rebernik, 2004, str. 91).
Policentrizem je v Sloveniji v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja postal
osnovni koncept prostorskega razvoja. Spodbujal se je razvoj industrije in storitev v
manjših urbanih in ruralnih naseljih ter v manj razvitih delih Slovenije. Dostop do delovnih
mest na podeželju je upočasnil ruralno-urbane migracije, zato je po letu 1981 opazna
počasnejša rast mestnega prebivalstva. Do leta 1991 se je stopnja urbanizacije dvignila
na enainpetdeset odstotkov, povprečna letna stopnja rasti mestnega prebivalstva pa je
znašala le še 0,8 odstotka, ob tem da je celotno prebivalstvo naraščalo po ena odstotni
letni stopnji (Ravbar v: Rebernik, 2004, str. 91).
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je klasična urbanizacija s procesom koncentracije
prebivalstva v mestih prešla v suburbanizacijo širših zgostitvenih območij okoli večjih
mest. na račun razseljevanja mestnega prebivalstva so imela so imela v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja najvišjo stopnjo rasti prebivalstva obmestna naselja v okolici večjih
regionalnih središč. Proces suburbanizacije je tako zajel predvsem širša urbanizirana
območja okoli Ljubljane, Maribora in Celja, v manjši meri pa tudi okoli Kranja, Kopra, Nove
Gorice in Novega mesta (Rebernik, 2004, str. 91).
Po letu 1990 so se omenjeni procesi še okrepili. Skupno število prebivalcev v mestih se je
zmanjšalo, najbolj izrazito v večjih središčih. Hkrati se je nadaljevala in okrepila
dekoncentracija prebivalstva v širših suburbaniziranih območjih. V prvi polovici
devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila rast prebivalstva najhitrejša v suburbaniziranih
obmestnih naseljih, med leti 1996 in 2002 pa so imela najhitrejšo rast majhna podeželska
naselja z dobro dostopnostjo do večjih urbanih središč. V zadnjem obdobju je prišlo v
Sloveniji do urbanizacije širšega podeželskega zaledja urbanih regij (Rebernik, 2004, str.
91).

5.4 Zgodovina trgovine v Sloveniji do 2. svetovne vojne
Ljubljanska kotlina je bila zaradi ugodne zemljepisne lege naseljena že v prazgodovinski
dobi. Skozi Ljubljanska vrata med Grajskim gričem in Rožnikom so vodile naravne poti, ki
so povezovale Panonijo s severno Italijo ter severno Evropo z Balkanom.
V petnajstem stoletju je bila Ljubljana eno ključnih habsburških gospodarskih in trgovskih
središč. Njene trgovske zveze so se razprostirale na Ogrsko in Hrvaško, proti zahodu pa v
primorska mesta in do najbolj južnih delov Italije.
Na ustroj mestnih središč je vplival način ponudbe trgovskega blaga. V srednjem veku so
obrtniki (trgovci) pred vrata svoje delavnice ali hiše postavili stojnice ter na njih razstavili
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izdelke. Ulice, še bolj pa trgi, so se ob tržnih dnevih spremenili v „trgovinice na prostem“.
Največ jih je bilo v središču mesta, saj je bilo najbolj dostopno (Drozg, v: Martinek, 2007,
str. 39).
V šestnajstem stoletju je imela izreden pomen poklicna, meščanska trgovina, s katero se
je ustvarjal trgovski kapital. Najvažnejša in najdonosnejša je bila trgovina z obmorskimi
mesti, predvsem z Italijo, kamor so se stekale kar tri trgovske poti in sicer „Ljubljanska
cesta“, „postojnska pot“ čez Novo mesto ali čez Trebnje, ali „obdravska pot do Beljaka.
Nekatera slovenska mesta so trgovala na daljavo, predvsem Novo Mesto je bilo povezano
z Reko, Maribor pa je bil znano vinsko tržišče. Največje trgovinsko središče je bilo na
Ptuju. Trgovanje je obsegalo izvoz poljedelskih pridelkov, živine, lesa, rudarskih in
fužinarskih izdelkov. Prodaja se je vršila vsak dan, odvijali pa so se tudi tedenski in letni
sejmi. Na enotedenskih sejmih je potekala lokalna trgovina, tuji trgovci pa so ponujali
blago le na debelo, medtem ko so bili letni sejmi namenjeni zlasti širši trgovini in trgovini
na večje razdalje, več pravic pa so imeli tudi tuji trgovci. Ljubljana je imela že v srednjem
veku tri letne sejme. Izoblikovalo se je tudi že trgovsko poslovanje preko pogodb, ki so jih
sklepali trgovci med seboj. Prišlo je do prvih povezovanj v družbe z enakimi ali različnimi
deleži. Z italijanskimi partnerji so si delili dobiček ali pa so si izplačevali provizijo. Ob
zaključku družbe so naredili obračun in razdelili dobiček. S tem je bilo konec dobe t.i.
potujočega trgovca z nepoznavanjem tržišča, trgovanja z velikim tveganjem in
negotovostjo v poslovanju. Zlasti večji trgovci so se že začeli povezovati v razne oblike
trgovskih družb. Med meščansko in kmečko trgovino (na vasi) so se pojavila velika
nasprotja , pojavila se je težnja k razmejitvi meščanske in kmečke trgovine. Ukrepi, ki naj
bi to zagotovili, so bili: pogodba o razmejitvi trgovine med mestom in vasjo ter razni
policijski redi. Bolj kot kmečka trgovina je meščane prizadela konkurenca tujih trgovcev iz
avstrijskih in južnonemških dežel ter Italije. Trgovalo se je s kožuhi, železom, vinom,
začimbami in suknom. Najpomembnejši trgovci v tistem času so bili v Ljubljani Jeronim
Lustaller (Dolničar), Lenart Praunsperger, Janž Glanhofer, Marko Stettner in Jurij Posch.
Vsi ti trgovci so se že otresali srednjeveških moralnih norm v trgovanju in so hoteli iz
trgovine izvleči čim več. Vsi so znali več jezikov in so bili pismeni, nekateri so se šolali tudi
v tujini, predvsem v Italiji. Kasneje je gospodarstvo zašlo v recesijo. Velik del
najdonosnejše trgovine so si polastili tujci, razraščalo se je kmečko trgovanje. Razlike med
revnimi in bogatimi so se manjšale, kar je vplivalo na upad zgodnjega kapitalizma in na
investicijsko vnemo. Tako se sredi sedemnajstega stoletja Ljubljana začne intenzivneje
gospodarsko in kulturno razvijati. V osemnajstem stoletju je cvetela trgovina ob cesti
Dunaj – Trst. Svobodna plovba in svobodno pristanišče v Trstu sta spodbujala k razcvetu
gospodarstva v Ljubljani. V mesto so se začeli naseljevati prvi veliki kapitalisti, ki so
ustanavljali prve manufakturne obrate. Med 1809 in 1813 je bila Ljubljana prestolnica
Ilirskih provinc. Te so segale od Tirolske in Koroške prek Kranjske in južne Hrvaške do
Dalmacije in Dubrovnika. Na sredini devetnajstega stoletja, ko je bila skozi mesto speljana
železniška proga Dunaj – Trst, je Ljubljana postala pomembno prometno stičišče, zaradi
česar se je začela hitreje gospodarsko razvijati. Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918, ko se
je Slovenija priključila k novo nastali državi Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, je
postala Ljubljana prestolnica Slovenije. Tedaj se je začelo krepiti gospodarstvo in cveteti
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trgovina (Martinek, 2007, str. 40).

5.5 Prvi koraki socialistične trgovine
Po drugi svetovni vojni blagovnega prometa pravzaprav ni bilo, temveč je šlo zgolj za
racionalizacijo in zagotavljanje preskrbe prebivalstva skozi „naproze“, vele-maloprodajne
zadruge. Zaradi vojne je bila infrastruktura zastarela ali uničena, zato je razvoj sprva
zastal. Slovenija je takrat sprejela petletni plan, s katerim je trgovina morala posvečati
pozornost preskrbi širokih ljudskih množic z ustanovitvijo tovarniških magazinov ter
zadružnega in privatnega trgovskega omrežja, organizirati hitro, cenovno sprejemljivo in
ustrezno distribucijo, povečati izbiro in menjavo blaga med podeželjem in mestom. V
trgovini na debelo si je država zagotovila popoln vpliv nad usmerjenostjo delovanja
veleprodaje. Mreža trgovin je po drugi svetovni vojni še vedno skoncentrirana v večjih
mestih in prometnih središčih, medtem ko je bilo podeželje skorajda brez trgovin. Leta
1946 je imela Ljubljana kar 1543 trgovin, kar je pomenilo dvesto prebivalcev na eno
živilsko trgovino in devetsto prebivalcev na trgovino z mešanim blagom. V nasprotju z
Ljubljano, ki je imela veliko število specializiranih trgovin, je v drugih večjih industrijskih in
trgovskih središčih po Sloveniji prevladovala trgovina z mešanim blagom. Z nacionalizacijo
leta 1948 je bila trgovina privatnega sektorja skorajda odpravljena (leta 1947 je bilo
lastniških trgovin skoraj petinsedemdeset odstotkov, dve leti kasneje pa le še slabih
osemintrideset odstotkov). Že leta 1946 sta se ustanovili dve državni trgovski podjetji. To
sta bili Narodni Magazin (Na-ma) in Koloniale, ki je prevzelo celotno trgovsko omrežje
nekdanje firme Jul.Meinl. Na-ma je bila veleblagovnica z vsemi galanterijskimi, tekstilnimi
in drugimi izdelki, ki je s svojo močjo narekovala cenovno politiko ljubljanskega trga, ki je
imela sprva štiri, nato pa dve veleblagovnici v samem centru Ljubljane, Koloniale pa
trgovsko podjetje s špecerijskim, delikatesnim in uvoznim blagom. Prvi korak v graditvi
socialistične trgovine je bil prenos lastništva trgovin k ljudskim odborom leta 1946 ter z
ustanovitvijo zadrug. Mestna trgovska podjetja so del poslovalnic prenesla na rajone, kjer
so ustanavljali rajonska trgovska podjetja z živili, kot je bilo na primer podjetje Izbira
(Kogovšek in Šega, v: Martinek, 2007, str. 41).
Leta 1952 se je trgovina decentralizirala, nastala so nova trgovska podjetja, specializirana
za različna področja. Po drugi strani je bilo leta 1952 najmanj trgovin (le 958), kar je le
štiriinpetdeset odstotkov trgovin v primerjavi z letom 1925. Vzrok temu so bili
nacionalizacija, centralizacija in izginotje nekaterih predvojnih trgovinskih oblik: kramarije,
sejmarjev, trgovin z deželnimi pridelki itd. Do leta 1956 se je število prodajaln v Ljubljani
povečalo na 1093, to je za enajst odstotkov. Največje pomanjkanje v ljubljanski regiji in
drugih večjih mestih je bilo s prehrano, zlasti s sadjem in zelenjavo (Kogovšek in Šega v:
Martinek, 2007, str. 41).
Zaradi skromnih sredstev trgovinskih podjetij in razdrobljenosti trgovine do leta 1957 ni
bilo večjih vlaganj na področju trgovine. Do leta 1967 so se trgovinske kapacitete
povečale za skoraj dvanajst tisoč kvadratnih metrov in dodatno še z industrijskimi
prodajalnami proizvajalcev izdelkov. V petdesetih letih je prišlo tudi do naprednejših
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prodajnih tehnik, ki so časovno skrajšali nakupe, povečale so se prodajne zmogljivosti,
kupcu je bil omogočen neposreden stik z izdelki in po drugi strani razbremenitev
zaposlenih v trgovini. Kjer je bilo možno, so zgradili samopostrežne trgovine. Novim
prodajnim tehnikam so sledila izobraževanja zaposlenih, ki so morali prvič doslej postati
pravi svetovalci potrošnikom, obenem pa so pridobili uradno priznano izobrazbo (Kogovšek
in Šega v: Martinek, 2007, str. 42).
Z letom 1958 pride do združevanja majhnih trgovskih podjetij in manjših trgovin v
močnejše trgovske organizacije zaradi racionalizacije poslovanja in povečanja konkurence.
V okviru okrajne ljubljanske zbornice se prične delovanje za posodobitev in modernizacijo
trgovin z ustanovitvijo projektivnega biroja. Leta 1959 tako pride do prve samopostrežne
trgovine v ljubljanskem okraju in v Sloveniji. Zbornica je leta 1961 sprejela pravilnik o
opremi trgovin in ureditvi sodobnih svetlobnih oglasov. Z napredkom se je povečeval
promet, in sicer od leta 1958 do 1960 kar za šestdeset odstotkov. To obdobje so
zaznamovali številni problemi, ki pa so se kasneje sistematično odpravljali: porast prometa
ni bil sorazmeren s širitvijo trgovskega omrežja, skladišča trgovskih podjetij so bila
premajhna, tehnična opremljenost trgovin ni ustrezala zahtevam kulturnega trgovanja. Na
pobudo podjetij , Zbornice in takratnega MLO Ljubljana je bilo leta 1954 ustanovljeno
podjetje „Centralna skladišča“ (današnji BTC), ki so začeli graditi skladišča na robu
Ljubljane. Leta 1954 se je tudi prvič uvozilo tekstilno blago, ki je povečalo izbiro in prisililo
domačo proizvodnjo, da je posvečala večjo pozornost zahtevam trgovine. Hkrati s
prometom metrskega blaga je naraščala tudi proizvodnja in prodaja konfekcije. V skladu z
razvojem se je povečala tudi prodaja električnih aparatov, motornih dvokoles, prodaja
goriva ipd. (Kogovšek in Šega, v: Martinek, 2007, str. 42).

5.6 Pojav in razvoj nakupovalnih centrov v Sloveniji po osamosvojitvi
Nakupovalni centri so se v Sloveniji pojavili šele v začetku devetdesetih let minulega
stoletja, kmalu po uveljavitvi tržnega gospodarstva. Pred tem so na Slovenskem obstajali
le supermarketi in veleblagovnice. Izbira blaga je bila bolj skopa, zato so Slovenci veliko
hodili nakupovat v sosednje države, v velike nakupovalne centre.
Na razvoj trgovine po osamosvojitvi so ugodno vplivali razmah trgovske dejavnosti, razvoj
podjetništva, pomanjkljiva oskrba v času socializma, porast blagostanja in širjenje
potrošništva (Drozg, 2001).
Nakupovalni center je območje, kjer so v eni ali več stavbah skoncentrirani trgovski lokali
različnih vrst, gostinske in storitvene dejavnosti. Gre za namensko zgrajene stavbe z
namenom tako kratkoročne kot dolgoročne oskrbe, običajno imajo tudi skupno
oglaševanje z enotnim delovnim časom. Nakupovalni centri imajo veliko koncentracijo
trgovin in parkirnih mest s široko paleto blaga. Od blagovnice ali trgovske hiše se
razlikujejo po večjem številu trgovskih lokalov in velikosti, od velikih samopostrežnih
trgovin pa po lokaciji in večji izbiri blaga. Ponekod med nakupovalni center uvrščajo tudi
„trgovske pasaže“ v mestnih središčih, letališčih in železniških postajah, industrijske
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trgovine ter sejmišča (Drozg, 2001, str. 10).
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 28/1993, je nakupovalni center definiran kot
pokrit posebej urejen poslovni prostor z najmanj tri tisoč kvadratnimi metri prodajne
površine (Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajalne
objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln,
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti Ur. list RS, št.
37/2009, ki je nadomestil prej omenjeni pravilnik, tega več ne definira).
Torej, glavna razlika med nakupovalnimi centri ter hipermarketi, blagovnicami,
supermarketi ipd., je predvsem v površini, posledično pa je razlika tudi v izbiri blaga in
storitev. Nakupovalne centre v Sloveniji bi lahko opredelili tudi v širšem kontekstu, ne
izključno na nakupovanja, temveč tudi zabave, družbe in bolj kakovostnega preživljanja
prostega časa. Znotraj nakupovalnih centrov se odvijajo zabavne prireditve, povečuje se
prireditvena dejavnost, predvsem turistične agencije, frizerji, lepotni saloni, wellnes in
fitnes saloni, kinematografi. BTC je v minulih letih zgradil tudi pokrito in odprto kopališče,
igralnico ter Areno Vodafone, kjer so bowling steze, biljard, igralni avtomati in 3D kino.
Namen nakupovalnih centrov se torej odmika od prvobitnega k tistemu, kar privablja ljudi
in jih zadrži na istem mestu. Zabava in sprostitev, obenem pa še večja potrošnja, ki
nakupovalnim centrom povečuje dobičke (Martinek, 2007, str. 52).
Večina nakupovalnih središč v Sloveniji je tipa trgovski center, med seboj pa se razlikujejo
po velikosti oziroma številu maloprodajnih trgovin. V malih mestih imajo poleg mestnega
jedra funkcijo osrednjega oskrbnega središča. Trgovski centri v velikih mestih imajo
večinoma regionalni pomen, npr. v mariborskem Europarku kupujejo kupci iz Lenarta,
Ptuja, Slovenske Bistrice, pa tudi iz sosednje Hrvaške. V ljubljanskem BTC-ju kupujejo
kupci iz celotne osrednje Slovenije in tudi širše.
Drozg (v: Martinek, 2007, str. 52-53) nakupovalne centre kvalificira na:
• hipermarkete: velike osrednje samopostrežne trgovine z živili in mešanim blagom,
ki jih dopolnjujejo manjše trgovine in gostinski lokali;
• velike specializirane trgovine: ponujajo eno vrsto blaga široke izbire, npr. trgovine
za dom in vrt, športne trgovine, hi-fi trgovine. Za razliko od ostalih trgovin, ki jih
Drozg ne uvršča med nakupovalne centre, so te specializirane trgovine namenjene
široki potrošnji – za razliko od trgovin z avtomobili ali kmetijsko mehanizacijo, ki ne
spadajo v klasifikacijo nakupovalnih centrov;
• trgovske centre: na istem prostoru, pod isto streho združenih več različnih
trgovskih in gostinskih lokalov, navadno z eno vodilno trgovino in številnimi
manjšimi;
• trgovske komplekse: več trgovskih objektov s trgovinami je združenih v
zaokroženo celoto, med seboj pa so povezani z dovoznimi potmi in običajno večjim
skupnim parkiriščem. Poleg oskrbe so v trgovskem kompleksu tudi zabavišča,
kinodvorane, wellnes centri, ipd. Primer BTC v Ljubljani.
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Ljudje si z nakupovanjem krajšajo čas in tešijo vsakdanje potrebe. Verovnik (v: Martinek,
2007, str. 52) pravi, da je nakupovanje nekaj več. Je potreba, ki se ji večina ljudi
preprosto ne more upreti, je zabava obenem.
Kaj pa v času recesije? Ali se je kaj spremenilo? Ocenjujem, da ljudje še vedno koristijo
nakupovalne centre za preživljanje prostega časa, tudi druženje in ogledovanje prireditev
v teh centrih je polnoštevilno, vendar nakupovalni vozički niso več tako polni pri
blagajnah, kot so bili še pred nekaj leti. Opaziti je tudi precej praznih lokalov, ki so jih
zapustili določeni trgovci z razlogom, ker stroški, predvsem najemnine, ki v takšnih centrih
niso poceni (tudi do 30€/m2), so preveliki, da bi jih lahko promet v tem neprimernem
času lahko pokril.

5.7 Opredelitve in statistika nakupovalnih centrov v Sloveniji
Drozg (v: Martinek, 2007, str. 51) opredeljuje nakupovalni center kot območje, „kjer so v
eni ali več stavbah skoncentrirani trgovski lokali različnih vrst, gostinske in storitvene
dejavnosti“. Gre za namensko zgrajene stavbe z namenom tako kratkoročne kot
dolgoročne oskrbe, običajno imajo skupno oglaševanje in upravljanje z enotnim delovnim
časom. Nakupovalni centri imajo veliko koncentracijo trgovin in parkirnih mest s široko
paleto blaga. Ponekod med nakupovalni center uvrščajo tudi „trgovske pasaže“ v mestnih
središčih, letališčih in železniških postajah, industrijske trgovine ter sejmišča.
Sama teoretična definicija se prav dosti niti ne razlikuje od ostalih, bolj so zanimiva
odstopanja v definiranju minimalne površine za nakupovalni center. Zaradi majhnosti
slovenskih mest slovenska statistika namreč uporablja drugačne kriterije razvrščanja
velikosti nakupovalnih centrov in tudi sicer so si države vsaka po svoje prikrojile velikost
nakupovalnih centrov glede na njihovo okolje in preference. Slovenske opredelitve pa
Drozg (2001, str. 12) povzema po slovenski statistiki:
• 1000 m2 prodajnih površin zadošča kot minimalna površina, da se stavba opredeli
kot hipermarket in/ali veliko specializirano trgovino,
• 3000 m2 prodajnih površin pa je najmanjša površina za nakupovalni center.
V Gospodarskem vestniku je bila objavljena klasifikacija hipermarketa in specializirane
trgovine, ki je bila objavljena v raziskavi novembra 2001in opredeljuje:
• od 1000 do 1500 m2 kot majhno,
• med 1500 in 2000 m2 kot srednje veliko,
• nad 2000 m2 kot veliko.
Nakupovalni center:
• med 3000 m2 in 10.000 m2 prodajnih površin je pojmovan kot majhen,
• med 10.000 in 20.000 m2 prodajnih površin kot srednje velik,
• z več kot 20.000 m2 prodajnih površin kot velik ali „mega“ nakupovalni center.
Kot zanimivost, nakupovalna središča v ZDA se po velikosti ne morejo primerjati z
evropskimi, ker so v povprečju trikrat večja, minimalna površina nakupovalnega centra pa
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mora dosegati vsaj 40.000 m2, medtem, ko naj bi recimo v Nemčiji znašala minimalna
površina 10.000 m2 za nakupovalni center (Drozg, v Martinek, 2007, str. 52).
V Sloveniji je največ trgovin z živili, z oblačili, obutvijo, športnimi rekviziti, sledijo
drogerije, trgovine za otroke ter trgovine z artikli za dom in vrt. Specializiranih trgovin
(npr. oblačila znanih proizvajalcev, umetnine, knjigarne) in trgovin višjega cenovnega
razreda še ni veliko. Prevladujejo podružnice velikih trgovskih verig, kot so: Mercator,
Interspar, Hervis, DM, Merkur, Baumax, Bauhaus, Tuš in OBI, katere imajo tudi največje
prodajalne. (Drozg, v: Martinek, 2007, str. 55).
Pojav nakupovalnih centrov botruje tudi večanju prihodkov iz prodaje na drobno v minulih
letih, ki nadalje potrjujejo izrazit porast trgovinske dejavnosti v Sloveniji v zadnjem
desetletju. Trend obsega prihodkov od prodaje v trgovini na drobno namreč kaže, v
daljšem časovnem obdobju stalno povečevanje obsega te dejavnosti v Sloveniji. Po
podatkih statističnega urada Slovenije, se je v povprečju prihodek od prodaje v trgovini na
drobno višal za približno pet do sedem odstotkov na leto. Opaziti je bolj ali manj
konstantno rast prodaje oziroma prihodka prodaje. Temu deloma botruje tudi inflacija,
kljub temu pa je gibanje prihodkov od prodaje preseglo inflacijo, tako, da lahko govorimo
o konstantnem povečanju prihodka od prodaje na drobno. Izjema so prihodki iz prodaje
konec leta 2006, ki so bili za dva in pol odstotka nižji od leta 2005, ki je beležilo rekordnih
11,3 odstotka rasti prihodkov od prodaje na drobno.

5.8 Struktura trgovskih podjetij in s.p. po številu zaposlenih in prihodku
v 2005
Po podatkih trgovinske zbornice Slovenije je bilo v Sloveniji leta 2005 skupno 21. 324
podjetij, ki so skupno zaposlovala 88.936 ljudi. Največ je bilo malih podjetij, ki so imele
največ do deset zaposlenih. Ta podjetja so imela takrat skupaj zaposlenih 26.159 ljudi. Z
več kot tisoč zaposlenimi je bilo leta 2005 v Sloveniji pet trgovskih podjetij, ta pa so
skupaj zaposlovala 18.381 ljudi. Strukturo zaposlenih trgovskih podjetjih v letu 2005 nam
prikazuje tabela 2.
Tabela 2: Deleži podjetij po razredih in številu zaposlenih

Velikostni razred
1: več kot 1.000
2: 501 - 1.000
3: 251 – 500
4: 51 – 250
5: 11 – 50
6: 0 – 10
Skupaj

Razred opisno
Več kot 1.000 zaposlenih 5 podjetij
501 - 1.000 zaposlenih 3 podjetij
251 - 500 zaposlenih 19 podjetij
51 - 250 zaposlenih 165 podjetij
11 - 50 zaposlenih 940 podjetij
0 - 10 zaposlenih 20.192 podjetij

Skupaj zaposlenih
Število podjetij
18.381
5
1.607
3
6.395
19
16.617
165
19.777
940
26.159
20.192
88.936
21.324
Vir: TZS, 2010, podatki veljajo za leto 2005

V letu 2005 so po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije slovenska trgovska podjetja
skupaj ustvarila nekaj več kot dvajset in pol milijarde evrov prihodkov. Šest podjetij je bilo
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takšnih, ki so ustvarila sama več kot štiristo milijonov evrov prihodkov, 9.604 pa je bilo
podjetij, ki so ustvarila posamezno manj kot štiriindvajset tisoč evrov prihodkov. Tabela 3
nam prikazuje deleže podjetij glede na višino prihodkov.
Tabela 3: Deleži podjetij po razredih in prihodkih

Velikostni razred
1: več kot 400 mio
2: 100 - 400 mio
3: 10 - 100 mio
4: 1 - 10 mio
5: 200.000 – 1 mio
6: 24.000 - 200.000
7: pod 24.000
Skupaj

Razred opisno

Skupaj
prihodki Število podjetij
(EUR)
več kot 400 mio 6 podjetij
5.096.394.225
6
100 - 400 mio 14 podjetij
2.320.411.605
14
10 - 100 mio 252 podjetij
6.020.303.100
252
1 - 10 mio 1.794 podjetij
5.027.758.732
1.794
200.000 - 1 mio 3.492 podjetij
1.593.765.672
3.492
24.000 - 200.000 6.162 podjetij
510.441.293
6.162
pod 24.000 9.604 podjetij
50.579.490
9.604
20.619.654.117
21.324
Vir: TZS, 2010, podatki veljajo za leto 2005

5.9 Posledica pojava današnjih nakupovalnih centrov na urejenost
mest
V starih jedrih številnih mest je opazno zapiranje trgovin, še bolj pa sprememba strukture
trgovin, samopostrežne trgovine z živili so se preselile iz mestnega središča v
stanovanjska območja, v središčih mest je zaznavna rast števila poslovnih prostorov,
specializiranih trgovin ter gostinskih lokalov. Ulice s trgovskim značajem so vedno bolj
omejene na najožje središče, vpadnice in središča mestnih četrti. Delno so vzrok temu
nakupovalna središča, ki so velika konkurenca trgovski ponudbi v mestnih središčih,
trgovci v mestnih središčih se težko upirajo profesionalni, marketinško naravnani ponudbi
velikih trgovin in nižjim cenam, kakršne dosegajo velike trgovske organizacije.
Drozg (v: Martinek, 2007, str. 56) predpostavlja, da bodo mestna središča izgubila izrazit
trgovski značaj, ali pa se bo ta spremenil v smislu ponudbe ekskluzivnega blaga in
prevlade storitvenih dejavnosti. Tako bi središča srednje velikih in malih mest postala
atraktivnejša za bivanje ali pa se bodo prilagodila novim nakupovalnim navadam v smislu
enotnega odpiralnega časa, agresivnejšega trženja, skupne ponudbe, enostavnejšega
parkiranja.
Nakupovalna središča bodo najverjetneje pomemben element v oskrbi prebivalcev mest,
vsaj do naslednje razvojne faze v ponudbi trgovskega blaga (Drozg, v: Martinek, 2007, str.
56). Eno od možnih variant v ponudbi trgovskega blaga za oskrbo prebivalcev mestnih
središč, bom raziskal v nadaljevanju tega magistrskega dela, v kateri bom skušal dokazati
smotrnost avtomatizirane prodaje v urbanem mestnem okolju.
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5.10 Razcvet malih uličnih prodajaln v Sloveniji po osamosvojitvi
V Sloveniji je trgovina zelo pomembna gospodarska dejavnost. Ima velik vpliv na
gospodarsko rast in družbena dogajanja. Gospodarski trendi v svetu narekujejo tempo ter
način življenja, prav tako pa se venomer spreminjajo. Trgovina je bila prva, ki se je na
povezovanje in koncentracijo kapitala odzvala in tako prepoznala prednosti ekonomije
obsega, kar ne pomeni nič drugega, kot pravočasna priprava na prihod konkurence in
vstop v Evropsko unijo (Kovač, 2001, str. 43).
Trgovinska dejavnost v Sloveniji je zelo pomembna, saj ustvarjajo dobro tretjino prihodkov
vseh družb gospodarstvu v Sloveniji. Delež zaposlenih v trgovinski dejavnosti znaša
približno sedemnajst odstotkov vseh zaposlenih v gospodarstvu Republike Slovenije, kar
to dejavnost uvršča v sam vrh. Večja porast trgovinskih družb je bila v letih od 1991 do
1993, ko so rasle majhne in srednje velike trgovine kot „gobe po dežju“. Posledice
sprememb družbene ureditve so botrovale pojavu in nastanku večjega števila trgovin.
(Kovač, 2001, str. 44).
Ko govorim o spremembah družbene ureditve v Sloveniji, je potrebno povedat, da je v
obdobju pred letom 1991 , to je še v obdobju socializma bilo značilno, da je cene in s tem
tudi zaslužke trgovcev, regulirala država. Trgovska dejavnost ni bila privilegirana, lahko bi
celo rekli, da je bila destimulirana. Imela je le vlogo distributerja. Trgovina je bila nosilec
osnovne preskrbe, kar se je odražalo tudi v tem, da so trgovci morali obratovati tudi na
takšnih področjih, ki niso bila rentabilna. Vsaka vas je morala imeti trgovino, kljub temu,
če je proizvajala izgubo. Takrat je bilo znano, da so se izgube pokrivale družno, ne glede
na to, kakšen je bil prispevek.
Razvoj trgovine je bil takrat načrtno zaviran, saj so bile naložbe v to dejavnost obdavčene,
trgovske marže pa regulirane in vrsto let zamrznjene (Germ in Metlika, 2001, str. 22).
Zaradi zaviralnih ukrepov, ki jih je izvajala takratna oblast, je po osamosvojitvi Slovenije
prišlo do ogromnega porasta malih trgovin. V nobeni drugi panogi ni bila zaznana tako
velika širitev, kot ravno v trgovinski dejavnosti. Prvi in največji porast trgovin, kot
posledica spremembe družbene ureditve, je bil zaznan v obdobju od leta 1991 do leta
1993. Takrat so skoraj vsak dan nastajale nove male ali srednje velike trgovine. Verjetno
takrat tudi otvoritveni pogoji niso bili preveč zahtevni, saj je bilo opaziti male prodajalne
na raznih vprašljivih lokacijah, kot so: v kletnih prostorih stanovanjskih blokov, razni
prizidki k zasebnim hišam, tudi v garažah so prodajali živila in drugo potrošniško blago.
Drugi večji porast števila trgovskih družb je nastopil leta 1996, kar je bila predvsem
posledica spremembe obdelave podatkov statističnega urada RS, ki danes temelji na
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Posledica prehoda iz enotne klasifikacije
dejavnosti (EKD) na SKD, je bila, da se je število družb v trgovini leta 1996 skoraj
podvojilo glede na leto 1995. V letu 1999 smo v Sloveniji zabeležili precejšen upad števila
trgovskih družb, predvsem tistih majhnih, saj je ravno trgovinska dejavnost tista, ki je
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prva začela slediti svetovnim trendom globalizacije mednarodnega delovanja in globalnega
gospodarstva (Germ in Metlika v: Pelc, 2007 str. 5).
Razvoj trgovine v Sloveniji je s faznim zamikom v preteklih letih sledil trendom v svetu.
Leta 1992 je bilo v Sloveniji v sektorju prodajaln z živili in z mešanim blagom (popis Iteo)
skoraj 3000 malih zasebnih prodajaln (od skupno dobrih 5000 prodajaln). Ob splošni
nerazvitosti trgovine v Sloveniji so takrat male zasebne trgovine ustvarile skoraj 40
odstotkov prometa v tem sektorju. V tem času so obstoječe, takrat še "družbene"
prodajalne, imele premalo uvoženega blaga. Zato so jim male zasebne prodajalne s svojo
- delno zakonito, delno nezakonito - uvoženo ponudbo pomenile resne tekmice. Število
malih zasebnih prodajaln je kmalu začelo upadati, predvsem pa je ves čas padal njihov
pomen glede na delež znotraj skupaj ustvarjenega prometa v tem sektorju trgovine. V
dveh letih (1994) je padel delež njihovega prometa na približno 30 odstotkov, v letu
1996/97 že na 25 odstotkov, v letu 1999 je pomenil samo še kakšnih 14 do 15 odstotkov
(Avberšek, 2003, str. 10-11).

5.11 Posledica pojava
prodajalne

nakupovalnih

centrov

za

klasične

ulične

Enterpreneur je pisal o gospodarskih panogah, ki bodo naslednjih deset let v upadanju in
obstaja možnost, da jih v letu 2017 sploh ne bo več. Nekatere so pomembne predvsem za
ameriško ekonomijo, nekaj pa jih je zanimivih tudi za nas.
Časopisi ne bodo izginili, bodo pa se iz trgovinskih polic preselili na internet. Vemo, da se
pri nas stvari dogajajo z nekajletnim zamikom, tako, da lahko izumrtje tiskanih časopisov
v Sloveniji prestavimo na primer v leto 2010. Ogroženi so tudi nekateri drugi klasični
prodajni artikli, kot so: glasbene kasete, zgoščenke, klasični fotoaparati, filmi za analogne
aparate, ki ne morejo zdržati pritiska številnih spletnih trgovin in trgovskih verig, ki lahko
ponudijo nižje cene kot klasična trgovina.
V času, ko veliki trgovci podirajo vse pred seboj, je začeti s trgovino ali ohranjati malo
klasično trgovino skoraj noro. Pa vendar, tudi v najrazvitejših državah nenehno nastajajo
nova trgovska podjetja, ki rastejo z nepredstavljivo hitrostjo. Še vedno se najde prostor
tudi za male. Zmotno je meniti, da velikost zagotavlja zmago in da propadajo samo mali
trgovci. Odličen primer je ameriški Kmart, ta je še pred desetletji bil drugi največji trgovec
v Ameriki, pred nekaj leti (2002) pa se je soočil z zakonom o stečaju ( Podjetnik,
20.07.2010).
Zakaj so nekateri trgovci ne glede na velikost izjemno uspešni, množica drugih pa zapira
svoje trgovine. Willard Ander in Neil Stern v svoji knjigi Winning At Retail (Zmagati v
maloprodaji) (2005), zagovarjata trditev, da uspejo samo tista podjetja, ki so v nečem
najboljša za določeno skupino kupcev. Biti dober ali zelo dober na vseh področjih in za vse
kupce je po njunem mnenju nevarno.
Ander in Stern (2005) sta svojo teorijo poimenovala „Naj“. Ta teorija ni marketinško
52

orodje niti ni marketinški nasvet. To je dobesedno način življenja, ki vodi trgovca do
določenega uspeha. Primer, ki ga Ander in Stern posebej poudarjata, je ameriški gigant,
Wal-Mart. Ta je svojo zmago gradil z nizkimi cenami. S tem je prežeta celotna filozofija
podjetja in tej odločitvi so podrejene vse dejavnosti v podjetju. Kar koli v Wal-Martu
počnejo, počnejo zato, da si utrdijo položaj trgovca z najnižjimi cenami.
Male klasične trgovine svoje zmage ne morejo graditi na podlagi nizkih cen, predvsem
zato, ker ne morejo dosegati primerljivih pogojev dobaviteljev z velikimi trgovskimi
verigami in ker so lokacije malih trgovin navadno na težko dostopnem kraju za dostavo,
so tudi stroški temu primerni. Ander in Stern (2005, str. 23) naštevata pet področij, kjer je
lahko neka trgovina najboljša. Ta področja so cene, pestrost ponudbe, novi izdelki,
storitve in hitrost. Kupci bi seveda želeli, da bi bila trgovina na vseh petih področjih
najboljša, vendar to preprosto ni mogoče. Podjetje, ki sledi takim zahtevam kupcev, ne bo
uspešno, pravita Ander in Stern v (2005, str. 25).
Grafikon 1: Gostota in povprečna velikost prodajaln v letih 1999 in 2001

Vir: Alenka Avberšek, 2003

Grafikon 1 nam prikazuje kako velike so bile prodajalne v povprečju v letih 1999 in 2001,
ter koliko prodajaln je bilo na deset tisoč prodajaln v Sloveniji ter nekaterih posameznih
mestih. Od prikazanih mest je v opazovanih letih imelo v povprečju najmanjše prodajalne
mesto Slovenske Konjice, kar je precej pod slovenskim povprečjem, najmanj prodajaln na
deset tisoč prebivalcev pa je v opazovanem obdobju bilo v mestu Velenje, kar je tudi
precej pod slovenskim povprečjem.
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V opazovanih letih od 1999 do 2001 se je v Sloveniji zmanjšalo skupno število prodajaln.
Od skupaj 872 prodajaln je bilo v letu 2001 879 manj malih prodajaln z 1-4 zaposlenimi
kot leta 1999 in ki so zmanjšale zaposlene za 1770 delavcev. Število manjših prodajaln se
je zmanjšala na račun povečanja števila srednje velikih nakupovalnih središč in velikih
prodajnih centrov. Pri tem je skupno število zaposlenih ostalo domala nespremenjeno,
precejšnje razlike pa so po primerjanih regijah. Najbolj se je povečalo število zaposlenih v
Ljubljani, bistveno manj pa v Mariboru, Koroški regiji in Velenju, zmanjšalo se je v Celju
in Savinjski regiji kot celoti (Avberšek, 2003, str. 12).
Grafikon 2 nam ponazarja velikost prodajnih površin na sto prebivalcev. Iz grafikona je
razvidno, da so prodajne površine v letu 2001 v primerjavi z letom 1999 precej povečale.
Grafikon nam tudi kaže, kako se je v opazovanem obdobju gibal index poprečne brutto
plače v obravnavanih mestih v razmerju do slovenskega poprečja brutto plač.

Grafikon 2: Prodajne zmogljivosti v trgovini na drobno in kupna moč v letih 1999-2001

vir: Alenka Avberšek, 2003

Konkurenca je zniževala število in poslovno učinkovitost malih trgovskih podjetij. Število
prodajaln v trgovini na drobno se je zmanjševalo, njihova površina povečevala, število
zaposlenih se ni bistveno spremenilo.
V letih 1999 in 2001 je bilo stanje števila prodajaln, prodajnih površin in število zaposlenih
v trgovini na drobno takšno, kot to prikazuje tabela 4.
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Tabela 4: Število prodajaln, prodajna površina in število zaposlenih v trgovini na
drobno v letih 1999 in 2001
Število prodajaln
Vrsta
prodajaln

1999

2001

Prodajaln
e z živili

4.189

3.625

Z neživili

7.068
977

12.231

Z
motornim
i vozili
SKUPAJ

Prodajna površina
IND
01/99

1999

2001

87

439.622

498.160

6.735

95

765.277

999

102

116.473

11.359

93

1.321.372

IND
01/99

Število
zaposlenih

IND
01/99

1999

2001

113

19.568

19.551

888.674

116

24.656

24.578

100

124.724

107

4.204

4.315

103

1.511.558

114

48.428

48.444

100

100

vir: Alenka Avberšek, 2003
Povprečna slovenska prodajalna v letu 2001 je merila 131m2, kar je za 26 odstotkov več,
kot v letu 1999. V njej so delale 4,4 osebe, sedem odstotkov več, kot dve leti poprej in
vsaka je bila v poprečju odgovorna za 30 m2 prodajnega prostora, kar pomeni, da se je
odgovornost posamezne osebe, glede prodajne površine, povečala za 11 odstotkov
(tabela 5).
Tabela 5: Kvadratura prodajnih površin, zaposlenih na prodajalno, zaposlenih na m2 v
trgovini na drobno v letih 1999 in 2001
m/2 prodajalno

Zaposlenih/prodaj

Zaposlenih m/2

Vrsta
prodajaln

1999

2001

IND
01/99

1999

2001

IND
01/99

1999

2001

IND
01/99

Prodajalne
z živili

105

137

131

4,7

5,4

115

22

25

113

Z neživili
Z
motornimi
vozili

108
119

132
125

122
125

3,5
4,3

3,6
4,3

105
100

31
28

36
29

116
104

SKUPAJ

111

131

126

4,2

4,4

107

27

30

111

Vir: Alenka Avberšek, 2003

5.12 Posledica pojava nakupovalnih
prodajalne v Mariboru

centrov

za

klasične

ulične

Maribor je iz 1999 v 2001 število prodajaln povečal za 16, od tega štiri na račun velikih
prodajnih centrov. Površina se je zato bistveno povečala, za 41.606 m2, zaposlilo se je
130 več delavcev – z izrazitim premikom iz malih prodajaln v velike prodajalne (Avberšek,
2003, str. 14).
V tabeli 6 vidimo primerjalne podatke za Maribor, trgovine na drobno v letih 1999 in 2001
glede števila prodajaln, prodajno skladiščnih površin, števila zaposlenih, poprečnih površin
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– m2 na zaposlenega. Primerjava je primerna zaradi moje raziskave, saj se vidi, kako
ugašajo predvsem male prodajalne, medtem, ko so veliki centri v ekspanziji.
Tabela 6: Primerjalni podatki za trgovino na drobno v letih 1999 in 2001

Vir: Alenka Avberšek, 2003
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5.13 Kakšna je bila takrat primerljivost z Evropo
Glede na relevantne okoliščine (BDP na prebivalca, zgodovinsko tradicijo, strategijo
razvoja) je mogoče zaključiti, da trgovska dejavnost v Sloveniji le neznatno zaostaja za EU
(tabela 7).
Tabela 7: Indikatorji v trgovini na drobno za leto 2001

INDIKATORJI V TRGOVINI NA DROBNO
Trgovina
z ŠTEVILO
ŠT.
zaposlenimi
PODJETIJ
ZAPOSLENIH
AVSTRIJA
ITALIJA
IRSKA
FINSKA
FRANCIJA
PORTUGALSKA
SLOVENIJA

35.386
277.685
712.372
1.707.076
20.459
132.013
25.459
112.913
384.239
1.204.767
135.818
469.293
7.067
50.444
Vir: Alenka Avberšek,

ŠTEVILO
ŠT.
PODJETIJ/10000 ZAPOSLENIH/
PREBIVALCEV
PODJETJE
45,0
7,4
123,9
2,2
56,4
6,4
136,2
4,3
64,0
3,9
136,2
3,1
35,0
7,1
2003

Smiselna bi seveda bila primerjava indikatorjev produktivnosti prodajaln oziroma
trgovinske dejavnosti v celoti (tabela 8), vendar je brez finančnih podatkov za prodajalne
po lokacijah neizvedljiva (Avberšek, 2003, str. 22).
Tabela 8: Struktura zaposlenih glede na velikostni razred podjetja v trgovini na drobno
za leto 2001

STRUKTURA ZAPOSLENIH GLEDE NA VELIKOSTNI RAZRED PODJETJA V TRGOVINI NA
DROBNO
Trgovina
z 1-4
5-19
20-49
50 in več
SKUPAJ
zaposlenimi
AVSTRIJA
19,7%
24,4%
8,2%
47,7%
100,0%
ITALIJA
64,2%
17,9%
4,1%
13,8%
100,0%
IRSKA
22,9%
32,2%
8,8%
36,1%
100,0%
FINSKA
24,3%
21,0%
10,1%
44,6%
100,0%
FRANCIJA
26,1%
22,3%
11,2%
40,4%
100,0%
SLOVENIJA
49,6%
35,8%
7,6%
6,9%
100,0%
Vir: Alenka Avberšek, 2003

5.14 Pet področij, kjer je lahko trgovina najboljša
1. Najcenejši: biti najcenejši je na prvi pogled najrazumljivejše, a to zahteva od
trgovca v resnici veliko discipline in spretnosti. Če želite ponujati najnižje cene,
morate temu podrediti vse poslovanje podjetja. Nizke cene na prodajnih policah
zahtevajo nizke cene v skladišču, skromnejše opremljene pisarne, manj ali celo nič
57

vlaganj v oglaševanje, skratka nizke stroške poslovanja v celoti. Podjetje mora
med zaposlenimi gojiti kulturo, da je vsak evro, celo vsak stotin, zelo pomemben.
To velja za vse zaposlene, brez izjeme. Če se direktor ni pripravljen odreči
ugodnostim, ki jih imajo direktorji konkurenčnih podjetij, potem podjetju verjetno
ne bo uspelo s strategijo najnižjih cen.
2. Najbolj vroča ponudba: trendovske trgovine, ki ponujajo najnovejše, doživljajo
izjemen vzpon. Najboljše trgovine v tej kategoriji ponujajo tiste nove izdelke, ki jih
kupci pravkar začenjajo množično kupovati. Pri tem ne gre za drage moderne
izdelke za petičneže, temveč za množične izdelke. Za lastnike trendovske trgovine
je pomembno, da cene izdelkov ne igrajo tako pomembne vloge, kot pri prej
opisani skupini trgovin. Kupci zahajajo v trendovske trgovine zaradi izdelkov in ne
zaradi nizkih cen. Zanje so čustva pomembnejša od cen ali od bogastva ponudbe.
Ljudje, ki kupujejo v trendovski trgovini želijo dobiti občutek, da so kupili nekaj
posebnega. Slaba stran najbolj vroče trgovine je ta, da svoj zmagovalni položaj
težko obdrži v daljšem obdobju. Trgovec mora imeti zelo tesen stik s svojimi kupci,
da lahko vnaprej predvidi njihove zahteve. Kakor hitro zaspi, mu kupci uidejo k
trgovcu, ki je trenutno bolj vroč. Za trgovca je torej pomembno, da ves čas
spremlja trende in novosti, da ima hitro nabavno verigo in da lahko zelo hitro
menja ponudbo.
3. Najboljše storitve: čeprav vsi trgovci menijo, da ponujajo najboljše storitve, je
resnica povsem drugačna. Večina trgovcev sploh ne ve, kakšna je dobra storitev.
Trgovci imajo ponavadi svojo definicijo dobre storitve, ki pa je drugačna od tiste, ki
jo imajo stranke. Definicija strank se glasi:
• Trgovec ve, kaj potrebujem in ima to na zalogi,
• Hitro mi pomaga najti izdelek, ki ga potrebujem,
• Zna mi odgovoriti na vprašanja in mi priskrbi informacije.
• Ima prijazno osebje z vsem potrebnim znanjem.
Stranke torej želijo doživetje preprostega nakupovanja, ki jim reši problem oziroma jim
poišče najustreznejšo rešitev za njihov problem. Trgovci, ki poznajo razmišljanje strank,
pomagajo ustvariti ideje, zagotavljajo zaupanje, ponujajo doživetje, ki stranke obogati in z
informacijami pomagajo strankam pri nakupu.
Poskušati zmagati z najboljšo storitvijo je morda najtežje med vsemi petimi načini.
Trgovec mora na prodajo gledati z vidika stranke. Temeljito mora poznati celoten proces
kupovanja, skozi katerega gre kupec (tudi to, kje bo kupec parkiral avto, kaj bo doživel na
poti od parkirišča do trgovine, s kakšno velikostjo bodo izenačene cene, če je med
strankami veliko starejših oseb,...). Poleg tega mora poznati življenjski slog strank, mora
najti izdelke, ki sodijo v njihov slog in mora jih znati predstaviti. Trgovine, ki ponujajo
storitve, tako že načrtujejo, še preden jih zgradijo. Dobre trgovine s pohištvom ne
razstavljajo posameznih kosov pohištva, temveč imajo razstavni prostor opremljen kot
stanovanja. Kupcem prodajajo doživetje udobnega bivanja.
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4. Najhitrejši: prednosti, ki jih kupci pričakujejo od trgovine, se spreminjajo. Najboljši
dokaz za to je nova zahteva, ki se je pri kupcih korenito zasidrala šele v zadnjem
desetletju. To je prihranek pri času. Še pred dvema desetletjema kupci niso
razmišljali o času, danes je za mnoge pomembnejši kot nizka cena, izbira ali
kakovost storitve. Trgovine, ki stavijo na hitre storitve, imajo naslednje skupne
lastnosti:
• Prodajalne imajo na lahko dostopnih mestih.
• Prodajalne postavijo na velikem številu lokacij, tako, da so ljudem čim bliže.
• Stranke se do lokala lahko pripeljejo z avtom.
• Proces nakupovanja je zelo hiter.
• Stranka izdelek plača takoj po naročilu.
Koncept drive-through se hitro širi po prodajni panogi. V tujini že odpirajo hitre lekarne,
drogerije, in tudi že trgovine z živili. Zelo verjetno je, da bodo imeli kupci v prihodnosti še
manj časa, kot ga imajo danes. To pomeni, da je še veliko priložnosti za podjetja, ki bodo
blago dostavljala na dom, imela lokale drive-through, ali prodajala v avtomatih.
5. Največjo ponudbo: najprej je potrebno razčistiti, da največji ne pomeni imeti
največjo trgovino po površini. Največji pomeni ponuditi največjo izbiro izdelkov
določene kategorije ali v tržni niši. Lahko gre za igrače, izdelke za dom, izdelke za
male živali ali karkoli drugega. Kupci dobro vedo, da taka trgovina morda ni
najcenejša, niti ni najlepše urejena, ima pa zanesljivo izdelek, ki ga iščejo. Imeti
največjo ponudbo izdelkov na policah je povezano z izjemnim logističnim znanjem.
Tak trgovec mora zelo natančno spremljati prodajo in zaloge, sicer ima lahko v
skladišču mesece in leta izdelke, ki jih ne more prodati. Poleg tega obstaja
nevarnost, da v želji po čim večji pestrosti prodaja tudi izdelke, ki mu prinašajo
izgubo (Podjetnik, 05.07.2010)
Trgovci z največjo ponudbo se danes srečujejo s številnimi izzivi in grožnjami. Klasična
trgovina nikdar ne more imeti toliko različnih izdelkov v prodaji, kot jih ima lahko
internetna. Skoraj nemogoče je zmagati samo z najširšo ponudbo. Tak trgovec mora biti
skoraj najboljši vsaj še v eni od naštetih petih kategorij. Dober primer je spletna trgovina
Amazon. Čeprav ima večjo ponudbo knjig, kot katerakoli knjigarna, so zablesteli tudi po
izredno kakovostnih in na kožo posameznega uporabnika pisanih storitvah: veliko
informacij o iskanem izdelku, ocene, primerjave, individualna priporočila…(Ander in Stern,
2005, str. 31).
Mnogi trgovci dvomijo v uporabnost teorije »Naj«, ker je preveč preprosta., tako pravita
Ander in Stern v (2005) in sta prepričana, da je prav enostavnost njena največja
prednost. Besedo »Naj«, si je lahko zapomniti in pomaga trgovce spomniti se, da so
zmagovalci v mislih strank zares enkratni samo v eni stvari. Napačno pa je sklepati, da so
lahko na drugih področjih podpovprečni. Trgovec na nobenem od drugih štirih področij ne
sme pasti pod minimum, ki ga pričakujejo stranke. Če pade, bodo kupci odšli. Formula za
zmago se torej glasi: Trgovina mora na vseh področjih presegati minimalne zahteve
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kupcev, mora biti odlična na nekaterih področjih in najboljša na enem področju (Ander in
Stern, 2005, str 32).
Ključno je, da znajo kupci v vsakem trenutku zelo jasno povedati v čem je vaše podjetje
najboljše. Ali bo ostalo podjetje večni zmagovalec, če je danes najboljše? Tudi zmagovalci
zaidejo v težave. Danes je težje kot kdaj prej ostati najboljši. Zahteve kupcev se
spreminjajo in naraščajo. Če podjetje ne sledi tem spremembam, se bo pojavil nekdo, ki
bo še boljši, še večji, še cenejši. Tako kot vsako podjetje je lahko trgovina na dolgi rok
uspešna samo, če nenehno spremlja vedenje kupcev in uvaja novosti v poslovanje. Veliko
podjetij je že propadlo, ker so pozabili inovirati. Čeprav inoviranje samo po sebi še ne
zagotavlja uspeha, stopicanje na mestu pa zagotavlja neuspeh. (Ander in Stern, 2005, str.
36).

5.15 Socialne trgovine
Socialne trgovine so namenjene temu, da ima tudi dohodkovno šibkejši sloj prebivalstva
dostop do osnovnih dobrin, ki jim postajajo iz dneva v dan težje dostopne. Sosednji
državi, Avstrija in Italija, že imata socialne kartice s pomočjo katerih lahko socialno
ogroženi nakupujejo nujne dobrine ceneje. Socialne trgovine koristijo dohodkovno
najšibkejšim trgovcem, ki se znebijo blaga, ki ga niso prodali in ugledu države (Njena,
2009).
V Sloveniji po podatkih SURS-a vsak dvajseti živi pod pragom revščine (podatek februar
2009), a to je le uradna statistika, stanje je v resnici veliko bolj zastrašujoče. Vedno manj
ljudi si lahko privošči nakupovanje v »normalnih trgovinah«. Medtem ko se klasične
trgovine praznijo, se diskonti, ki rastejo kot gobe po dežju, polnijo. Za številne ljudi pa je
že nakupovanje v diskontih postalo predrago in si morajo dobesedno trgati od ust ali pa
uživati manj kvalitetno hrano, kot so jo v preteklosti.
Socialne trgovine še zdaleč niso popolna, ali celo zadostna rešitev za stisko, v kateri se
znajdejo dohodkovno najšibkejši. Izjemno težko je določiti mejo kdo lahko in kdo ne sme
kupovati v socialni trgovini. Je nekdo s 450 evri socialne podpore in otroškimi dodatki, ki
morda dela še na „črno“res bolj upravičen do pomoči, kot delavec, ki zasluži 500 evrov?
Izjemno težko je zadovoljiti vsem in pravično porazdeliti ugodnosti. Kupovanja v socialnih
trgovinah se drži tudi negativen sloves. Morebitna stigmatizacija tistih, ki kupujejo v
trgovinah za „revne“ bo lahko tudi problem in osebna stiska za tiste, ki si nakupovanja
drugje, kot v socialni trgovini ne morejo privoščiti. V socialni trgovini vedno tudi niso
dosegljiva vsa živila, ki jih običajno kupujemo, saj je zaloga odvisna od presežkov
trgovcev. Je pa pozitivna stvar socialnih trgovin ta, da v njih ni mogoče kupovati alkohola
in tobačnih izdelkov. V Sloveniji, kjer dohodkovno najšibkejši prejemajo denarno pomoč,
se pogosto dogaja, da družinskim članom primanjkuje osnovnih dobrin, ker ga „nosilec
denarja“ zapravi za alkohol in tobačne izdelke (Njena, 2009).
Odprtje socialne trgovine ima, po izkušnjah naših sosedov, številne pozitivne in tudi nekaj
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negativnih plati. Olajša lahko življenje tistim, ki jih je finančna kriza najbolj udarila. Je
Slovenija zrela za socialno trgovino?
Zagotovo bi bili veseli možnosti, da bi se z osnovnimi živili in potrebščinami za vsakdanjo
rabo po zelo nizkih cenah ali celo brezplačno, seveda v omejenih količinah, zalagali ljudje
tudi v tako imenovanih socialnih trgovinah. Seveda ne vsi, ampak izključno socialno
najbolj ogroženi in ljudje z zelo nizkimi dohodki.
Prvi praktični poskus vzpostavitve majhne socialne trgovine v Sloveniji doslej (odprla jo je
marca 2009 v Ljubljani SOS-zadruga iz Murske Sobote), je po dveh tednih klavrno
propadel. Izvedba tega projekta, pri katerem so se delno zgledovali po avstrijskem
modelu socialnih trgovin, je bila preslabo pripravljena tako glede pravne ureditve statusa
trgovine in njene nepridobitne naravnanosti, kot tudi odnosov z dobavitelji. Zaradi
nezaupanja vključenih dobaviteljev in nesodelovanja veletrgovcev, so v njej že po nekaj
dneh zazevale prazne police (Dnevnik, 2010).
Darko Raduš, ki je bil glavni pobudnik ustanovitve SOS-zadruge in mreže socialnih trgovin
z osnovnimi prehrambenimi proizvodi, zdaj na podlagi trpke izkušnje iz leta 2009, s
skupino socialno čutečih somišljenikov poskuša ponovno vzpostaviti SOS-trgovine. Tokrat
naj bi jih utemeljili prvenstveno na prostovoljnem delu, računajoč na podporo in
sodelovanje pristojnega ministrstva, centrov za socialno delo in občin, v katerih bi ljudje
najbolj potrebovali takšne trgovine. Dobavitelje naj bi z novimi davčnimi olajšavami
spodbudili, da bi socialne trgovine zalagali z osnovnimi živili in drugimi izdelki, ki se jim
izteka rok uporabe ali so iz drugih razlogov neprimerni za redno prodajo, bi jim pa lahko
socialno ogroženi v taki trgovini dobili za bagatelo (Dnevnik, 2010).
V Trgovinski zbornici, v katero so včlanjeni vsi veliki trgovci na Slovenskem, odpiranju
posebnih socialnih trgovin niso naklonjeni. Mija Lapornik, vršilka dolžnosti direktorice TZS
(v: Dnevnik, 2010) pravi, da člani Trgovinske zbornice Slovenije že tradicionalno in
sistematično sodelujejo s humanitarnimi organizacijami, ki delujejo transparentno in tako
omogočajo trgovcem vpogled v rezultate, h katerim prispevajo s svojimi dejanji. Ugotavlja
tudi, da v kriznih časih trgovce dnevno zasipajo različna dobrodelna in druga društva ter
vsak dan nove organizacije tudi brez transparentnih programov delovanja s prošnjami za
različne oblike pomoči. Lapornikova poudarja, da je prodaja živilskega blaga s pretečenim
rokom uporabe prepovedana po veljavni zakonodaji, natančno pa so tudi predpisani
postopki, kako jih je potrebno glede na stopnjo tveganja za zdravje ljudi izločiti iz prodaje
in uničiti. Trgovci živila pred potekom roka uporabnosti ločijo od ostalega blaga, ga
primerno označijo in ponudijo potrošnikom po cenah, ki so od petdeset do devetdeset
odstotkov nižje od rednih maloprodajnih cen (Dnevnik, 2010).

5.16 Socialne trgovine v Avstriji
Avstrija – za mnoge država blaginje, za vsakega tretjega priseljenca pa prizorišče njegove
življenjske drame, prežete z revščino. Socialne trgovine v Avstriji ponujajo blago, ki so ga
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trgovci in podjetja podarili ali pa zavrgli zaradi pretečenega roka, okvare na embalaži in
drugih nepravilnosti, zaradi katerih sicer užitna hrana ni več privlačna za kupce. V
socialnih trgovinah tovrstno blago stane 30-80 odstotkov manj kot sicer. Idejni oče
socialnih trgovin v Avstriji, Gerhard Lassing trdi, da socialne trgovine delujejo v korist
vseh – dohodkovno šibkih, ki lahko dobijo nujno potrebne dobrine ali pa se v prodajalni
zaposlijo, trgovcev, ki se enostavno znebijo neželenega blaga in države, kateri se
reducirajo socialni problemi, saj ljudje laže živijo (Njena, 2009).

5.17 V Italiji imajo socialne kartice
Skoraj milijon Italijanov je takoj, ko so izvedeli za opcijo socialne kartice, zanje zaprosilo.
Z možnostjo uveljavljanja pet odstotnega popusta v klasičnih trgovinah in s štirideset evri,
ki jih imetniki socialnih kartic prejmejo mesečno, želi vlada Silvija Berlusconija pomagati v
prvi vrsti upokojencem in družinam z vsaj enim otrokom, ki jih je finančna kriza najbolj
prizadela. Poleg tega, da bodo imetniki socialne kartice lahko uveljavljali popust pri
nakupu hrane in izdelkov za osebno nego, bodo Italijani lahko dobili popuste tudi pri plinu
in elektriki. Pojavlja se le vprašanje ali je 1,3 milijona socialnih kartic, ki jih je pripravljena
izdati vlada dovolj, da zadosti potrebam Italijanov, ki potrebuje pomoč. Kaj, če je socialna
kartica le kaplja v morje in družba v resnici potrebuje globoko socialno in gospodarsko
prestrukturiranje, ki ga za zdaj še ni na vidiku (Njena, 2009).
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6 DRUŽBENI RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI NAKUPOVALNIH
NAVAD MODERNEGA POTROŠNIKA
6.1 Spremembe v nakupovanju in odnosu prodajalec – potrošnik ob
pojavu nakupovalnih centrov
Nakupovanje ni več le nakup potrebščin, temveč je postalo kulturna praksa, ki zavzame
precej potrošnikovega časa. Moderno potrošništvo se je z novitetami pristopov prodaje
naselilo kakor po ostalem svetu, tudi v Evropi. Pogoji, ki so pripomogli k nastanku
modernega potrošnika so tako strnjeni v nekaj ključnih faktorjev, kateri zaznamujejo
moderno trgovino.
Najpomembnejši pogoj za obstoj novega modernega potrošnika je „prost vstop“. Zelo
pomemben pojav v okviru nakupovanja pa predstavlja t.i. „just looking“, kjer posamezni
nakupovalec ni moralno vezan na nakup. (troši lahko samo imaginarno). Velikost in velika
izbira različnih dobrin sta pomenili možnost neprestanega vandranja. Kupci so se iz
aktivnih barantalcev, ki so šli v trgovino samo tedaj, ko so potrebovali določen izdelek,
spremenili v pasivne sprejemnike fiksnih cen, ki lahko krožijo med ponujenimi izdelki, ne
da bi morali kaj kupiti. Vzpostavil se je koncept demokratizacije luksuza skozi doživljanje
potrošništva. Sistem veleblagovnic je predvsem pri srednjem razredu povzročil
izoblikovanje nove kulturne identitete (Corrigan,1998, str. 50).
Pojav nakupovalnih centrov je povzročil številne posledice v miselnosti in konceptu
moderne trgovine in potrošništva:
• S pojavom nakupovalnih centrov izgine ultra-specializacija trgovin, ko določena
trgovina prodaja samo eno vrsto blaga; nakupovalni centri povzročijo ultra
generalizacijo, kar pomeni, da se v nakupovalnem centru prodaja ogromno število
različnega blaga (Corrigan, 1998, str. 51).
• S prodajo na drobno ne upravlja več cehovski sistem (število dostopnih dobrin je
omejeno), ampak je le-ta v nakupovalnih centrih povezana z masovno proizvodnjo
blaga, ki ga proizvajajo tovarne. V tem okviru je tudi značilno tekmovanje med
nakupovalnimi centri, medtem ko je bilo med cehovskimi združenji tekmovanje
prepovedano; poleg tega so za nakupovalne centre značilne fiksne cene,
barantanje tu ni več mogoče (Corrigan, 1998, str. 52).
• Pomembna je velikost nakupovalnih centrov, saj morajo dajati vtis, da lahko tukaj
kupec najde vse. Razen tega je zaradi prostega vstopa pomembno, da dajejo vtis
razkošja, ki je dostopno vsem, ki to želijo. Nakupovalni centri privabljajo tudi
kupce iz mesta in okolice, medtem ko je bilo pred njihovim pojavom nakupovanje
omejeno na lokalno okolje (Corrigan, 1998, str. 53).
• Nakupovalni centri predstavljajo tudi „center želja, zato vodijo smernice k željam
posameznika, kar dosežejo s samo postavitvijo blaga (npr. izložbena okna,
postavitev artiklov na nepričakovana mesta, tako, da kupca presenetijo,) in z
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•

•

oglaševanjem dobrin (ustvarjanje lažnih potreb). Nakupovalni centri prodajajo
„fantazije“, medtem ko se je pred njihovim pojavom prodajalo pravo „trgovsko
blago“. Prišlo je torej do premika v odnosu do izdelkov. Nekdaj objekti potrebe,
danes objekti želja, od nekdaj materialne vrednosti do današnje simbolične
vrednosti izdelkov (Corrigan, 1998, str. 57).
Ena največjih inovacij v nakupovanju je tudi t.i. „ready to wear clothing“. Še do
konca devetnajstega stoletja si je bilo skoraj nemogoče predstavljati izdelavo
obleke za imaginarno stranko razen nekaterih izjem. Takrat so se vse obleke
izdelovale po meri in po naročilu. Prvi, ki je ponudil vnaprej pripravljeno obleko je
bil Henry Sand Brooks leta 1818. Povod temu je bil, ker kapitani ladij niso imeli
časa čakati na izdelavo obleke, zato so jih le kupili in šli po drugih opravkih (Hine,
2003, str. 132). Sicer se je šele s pojavom veleblagovnic, ki so ponujale večjo
izbiro izdelkov, pojavil moderen način kupovanja oblek. Stranka si je kupila
narejeno obleko in jo takoj odnesla seboj. Z množično izbiro oblek je prišlo do
enakih možnosti oblačenja. Izdelava obleke je bila pred tem sorazmerno draga,
zato so si jih nekateri ljudje težko privoščili. Veleblagovnice so tako prve
vzpostavile enakovredne možnosti nakupa vnaprej pripravljenih oblek, ki so zaradi
množične proizvodnje cenejše, obenem pa s samostojnim preizkušanjem oblek
zagotavlja večjo anonimnost strank (Martinek, 2007, str. 63).
Nakupovalni centri so potrebovali nov tip prodajalcev, ki morajo biti disciplinirani,
kulturni in prijetni, da se ujemajo s kultivirano podobo trgovine. Prodajalci
postanejo del splošnega stroja zapeljevanja, postanejo del nakupovalnega centra
(Corrigan, 1998, str. 58).

6.2 Nakupovanje kot kulturna identiteta srednjega razreda in posledice
nakupovanja v premiku spolne identifikacije
Vstop v veleblagovnice je bil dovoljen tudi delavskemu razredu, vendar pripadniki tega
razreda so si izdelke bolj kot kupovali, le ogledovali. S pojavom nakupovalnih centrov je
sovpadala tudi rast srednjega sloja. Nakupovalni centri so tako omogočili, da se je srednji
razred začel kulturno identificirati z nakupovalnimi centri. Pripadniki srednjega sloja so se
namreč zavedali, da ne pripadajo aristokratskemu razredu, niso pa niti želeli, da se jih
enači z delavskim razredom. Srednji razred si je tako skozi potrošnjo izoblikoval svojo
kulturno identiteto, saj je lahko normalno kupoval izdelke v nakupovalnih centrih, ki so bili
na nek način primerjani z luksuzom (Corrigan, 1998, str. 59).
Nakupovalni centri so omogočali ustvarjanje novega ženskega javnega prostora, tako za
nakupovalke kakor tudi za prodajalke, medtem ko je bil pred razvojem veleblagovnic javni
prostor namenjen predvsem moškim. Nakupovalni centri so po eni strani predstavljali
možnost zaposlitve žensk, predvsem iz nižjih in srednjih slojev, po drugi strani pa se je
ženskam odprla pot do javnega prostora (Corrigan, 1998, str. 60).
Pri razvoju potrošne kulture so bili nakupovalni centri zelo pomemben element, saj so
predstavljali ogromen vir zaposlovanja in možnosti kariere za ženske srednjega in nižjega
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družbenega razreda. Zaposlovanje žensk je bilo za menedžerje nakupovalnih centrov
všečno, saj je bila ženska kot delovna sila cenejša kot moški. Privlačno je bilo tudi dejstvo,
da je pri ženskah obstajala manjša verjetnost za ustanavljanje sindikatov ali stavkanja.
Ženske so bile enako dobro izobražene kot moški, s katerimi so tudi tekmovale,
nakupovalni centri in veleblagovnice so uglednim dekletom odprle pot do javnega prostora
in doseganje finančne in kulturne avtonomije (Corrigan, 1998, str. 63).
Ferkolj (v: Martinek, 2007, str. 64) ugotavlja, da zaradi sodobne vloge žensk, ki jih je
vedno več zaposlenih, tudi moški izvajajo vedno več nakupov.

6.3 Nakupovalni center kot kulturni diskurz
Nakupovalni centri danes predstavljajo temelj potrošne kulture, potrošništva in“označuje
globalno transformacijo zahodnega sveta“ . Kot del širše transformacije družbe je tako
rezultat kot posledica nekaj stoletij globokih družbenih, ekonomskih in kulturnih
sprememb zahoda (Luthar, 2002, str. 252).
Potrošna revolucija in potrošna kultura sta po mnenju številnih teoretikov vzporedni pojav
ekonomskim spremembam. Šele ekonomsko-politične spremembe so omogočile
zamenjavo elitne potrošnje z množično. Industrijski revoluciji je tako sledila potrošna
revolucija, ob tem ne smemo spregledati tudi ostalih sprememb, ki so se modernizirale
vzporedno s potrošno družbo: urbanizacija, razredna struktura, politika, umetnost, religija
(Luthar, 2002, str. 252).
S pojavom potrošne družbe je prišlo do sprememb v veleblagovnicah in nakupovalnih
centrih. Chaney (v: Martinek, 2007, str. 65) razlaga predvsem o štirih inovacijah, ki so
zaznamovale nakupovalne centre:
• OBSEG – velikost nakupovalnega centra, število kupcev in prodajalcev, število
različnih razpoložljivih izdelkov in ogromno število trgov, ki so vir izdelkov za
nakupovalne centre,
• NIZKA CENA IN UČIMKOVITOST – nakupovalni centri so si ustvarili velik vpliv z
nižanjem cen in učinkovitostjo organizacije,
• NEOSEBNOST – ta kategorija spremenila pretekla pričakovanja, saj vstop v
nakupovalni center ni več nujno pomenil tudi nakupa,
• POSEBNOST – kupec je posedoval nove družbene veščine in spretnosti, ki niso več
zahtevale pogajanja.
Nakupovalni centri so , kot že rečeno, tudi posledica urbanega razvoja. Urbani
zgodovinarji jih pojmujejo kot posledico gospodarske transformacije (Dyer, v: Martinek,
2007, str. 65).
Z razvojem mest in pojavom prvih nakupovalnih centrov so se povišale najemnine za
ostale trgovine, ki so morale razmišljati o bolj ekonomični uporabi prostora in sicer, s
trgovino z več nadstropji in več oddelki. Z naraščanjem delovne sile so menedžerji
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pridobivali nove odgovornosti in nove spretnosti. Znotraj veleblagovnic s številno delovno
silo je vladal poseben kulturni stil, ki je ustvarjal občutek pripadnosti podjetju in ne le
občutek, da si samo eden izmed mnogih zaposlenih, zato je bilo potrebno za njih tudi
primerno poskrbeti (nastanitev, prehrana, zabava) (Chaney, v: Martinek, 2007, str. 65).
Nove fiksne cene so povečale obseg prodaje, hkrati pa tudi močno zmanjšale pomen
znanja in spretnosti prodajalcev, ki so ju v preteklosti potrebovali pri osebnem pogajanju s
kupci za ceno. Dejstvo, da je bila delovna sila strukturirana s pomočjo birokratskega
aparata, je narekovalo, da so bile blagovne menjave diktirane s strani organizacije ne pa
tudi s strani neposredne interakcije med prodajalcem in kupcem.
Nova lastnost anonimnosti zaposlenih v nakupovalnih centrih je prinesla tudi tveganje, da
bodo anonimni postali tudi sami izdelki, še posebej v kombinaciji z zniževanjem cen in
zgolj povprečno kvaliteto izdelkov. Ta problem so skušali reševati z ustvarjanjem spektakla
v samih nakupovalnih centrih. Svet spektakla in glamurja pa ni le povečal atraktivnosti
trgovine, ampak je tudi prodajalce preskrbel z nadomestno identiteto in statusom, ki sta
jim omogočila preseči monotonost in izčrpanost zaradi dolgih delovnih ur. Prezentacija in
obseg nakupovalnih centrov ter množica zaposlenih sta tako oblikovala možnost obilja
izdelkov in transformacijo pomenov, kar je vodilo v željo po imetju in nakupu teh izdelkov.
Iste sile, ki so birokratizirale prodajno delo, so ustvarile novo anonimno javno areno, v
kateri so lahko ugledne ženske sodelovale pri oblikovanju svojega življenjskega stila ter
življenjskega stila njihove družine in doma. Nakupovalni center se je sočasno ujemal z
novimi vzorci socialnih odnosov. Eden izmed novih vzorcev je že omenjena spremenjena
interakcija med prodajo in nakupom. Ker je poslovni odnos med prodajalcem in kupcem
postal bolj funkcionalen in neoseben, je posledično večji pomen pridobilo samo prizorišče
odnosov (Martinek, 2007, str. 66).
Primer Velike Britanije, tako kot v drugih državah, kaže, da so začetni premiki k množični
prodaji na drobno bili posledica posameznih podjetnikov, ki so razširili svojo začetno
poslovno linijo – lastniki so kupovali in pridruževali nove in nove bližnje trgovine. Na ta
način je nastal prvi angleški nakupovalni center Whitney's „The Universal Provider“ v
Nothing Hillu (Chaney, v: Martinek, 2007, str. 66).
Odprtje nakupovalnega centra Selfridge na Oxford Streetu leta 1909 v smislu kulturnega
diskurza uvrščamo kot zanimivega za obravnavo, ker(Chaney, v: Martinek, 2007, str. 67)
ponazarja:
• zgradba sama po sebi ni le ogromna, ampak je bila narejena v stilu, ki je združil
funkcionalno učinkovitost notranjosti s klasičnimi zahtevami zunanjosti,
• odprtje je spremljala ogromna publiciteta, deloma s strani novic, deloma s strani
oglaševanja,
• trgovina, kljub temu da je bila velika, je bila prav zaradi svoje velikosti bolj
specializirana kot njeni tekmeci,
• trgovina je svoje sodobnike presunila s svojo intenzivnostjo zamisli in izvedbe,
• Selfridge je svojim kupcem ponujal status in svobodo najbogatejših.
66

Nakupovalna središča so posledica širitve inovacij, ki so si prvotno utirale pot v
nakupovalni center. Zanimivost, ki se je pojavila z novimi nakupovalnimi centri, je bila, da
so potrošniki sprejeli gnečo in prerivanje. Zakaj? John Naisbitt v Megatrendih trdi, da je
zato, ker morajo ljudje biti v kontaktih z drugimi ljudmi. Ljudje želijo biti prisotni tam, kjer
je večina (Markham,1998, str. 88-89).
Potrošnik, kadar preživlja manj časa na delu, ima več prostega časa, s tem tudi več časa
za nakupovanje. Kot navaja Naisbitt v Megatrendih, je nakupovalni center tretji najbolj
obiskani prostor, takoj za domom in delovnim mestom. Potrošniki imajo večjo moč
zapravljanja kot kdajkoli doslej in prihaja do naraščajočega odpora do „gospodinjskega„
nakupovanja. Prihaja do trendov družbenega nakupovanja s participacijo cele družine. Da
nakupovalni centri to omogočajo, morajo vključiti tako trgovanje, zabavo, atrakcije in
ležernost, da ujamejo in zabavajo vse člane družine na eni lokaciji v istem času (Naisbitt
v: Markham, 1998, str. 84). To se je poskusilo v izvenmestnih nakupovalnih centrih, kjer
so vključili catering v obliki menz in restavracij, številne raznovrstne trgovine in nekatere
priložnostne postranske dodatke in dogajanja. Metro-Centre in Merry Hill za primer, so
vključili multi-kinematografe in druge atrakcije v sklop nakupovalnega centra (Markham,
1998, str. 85). Tudi pri nas so taki primeri, npr. TUŠ Bowling, Planet TUŠ,...
Poleg potrošne kulture, ki je eden glavnih elementov nakupovanja, je potrebno poudariti,
da glede na določeno socialno kategorijo ljudi, ki jim nakupovanje v prvi vrsti ne pomeni
vrednoto, pomeni nakup obvezo ali nujo za preživetje.
Skupnost ljudi, kot posebno socialno enoto, ki so si podobni v enem ali več pogledih,
imenujemo kategorijo. Podobnost je temeljnega pomena za kategorijo. Za kategorijo ni
potrebno, da bi ljudje imeli med seboj stike, vzajemno komunikacijo ali medsebojne
odnose. Tvorba kategorije je predvsem miselni proces, v kategoriji so ljudje skupaj le s
stališča tistega, ki jih proučuje, niso pa, vsaj ne vedno, dejansko skupaj (Ivanko in Stare,
2007, str. 14).
Ko govorim o kategoriji ljudi, mislim v mojem primeru na ljudi, ki jih bom obravnaval v
raziskavi, ker so kot določena skupnost ljudi, ki so lokalno vezani na določeno oskrbo z
vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami. To so določene skupnosti, ki živijo v določenem
lokalnem okolju, nakupovalni centri pa so oddaljeni več kilometrov; torej, če nimaš
osebnega prevoza, ali odvečnega prostega časa, si odvisen od prodajalne v tvojem okolju.
Malokdo od odgovornih se ukvarja s temi problemi, saj statistično gledano, to je zapisano
na več mestih, imamo dovolj prodajaln na število prebivalcev, tudi glede na prodajne
površine je prodajaln dovolj, le da se ta statistika ukvarja s prebivalstvom na kvadratni
kilometer. Ko opazujemo starejšega človeka, ki s palico komaj in komaj prestavlja utrujene
noge, pa ugotovimo, da je primerjava na kvadratni kilometer mogočna iluzija. Če
vprašamo za mnenje te ljudi, dobimo odgovor, da bi takoj menjali vsak kvadratni meter
prodajne površine v prodajnih centrih na robu mest, za vsak meter, ki bi pomaknil
prodajalno bliže njihovemu domu.
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V takšni situaciji so tudi vodstva podjetij ali tudi samostojni podjetniki v nezavidljivem
položaju. Ko se managerji v praksi soočajo s težkimi kompleksnimi problemi, kot je npr.
oblikovanje organizacijske strukture za novo nastalo dejavnost, ali ko poskušajo apatično
skupino, ki ne dosega ustrezne produktivnosti, motivirati k boljšemu delu, vsi po vrsti
potrebujejo vrsto načel – smernic, ki bi jih lahko uporabili in z njihovo pomočjo sprejemali
pravilne odločitve (Pečar, 2004, str. 1).
Že iz vsakdanjega življenja vemo, da je najbolje biti oprt in pripravljen učiti se iz izkušenj
drugih, ne pa trmasto vztrajati pri učenju na lastnih napakah. Prav tako se ni dobro opirati
na načela, ki izhajajo iz majhnega števila izkušenj. Ta so pogosto nezanesljiva, tako da je
bolje, če se zanesemo na lastni proces razmišljanja in sklepanja (Pečar, 2004, str. 1).
Ravno to načelo, te smernice, sem tudi sam skušal prenesti v lastno razmišljanje o izvedbi
samopostrežne avtomatizirane prodajalne pri nas. Ob proučitvi podobnih zadev, ki dokaj
uspešno delujejo na trgih po drugih državah, sem se soočil z idejo, ki bi lahko bila koristna
za ponudnika, kakor tudi za potrošnika, kadar ga obravnavamo tudi s socialnega vidika.
Demokratične družbe s tržnim gospodarstvom so edine, ki lahko uspešno rešujejo problem
zagotavljanja dobro usposobljenih managerjev v tržno usmerjenem gospodarstvu. Postati
dobe manager ne zahteva niti genialnosti niti junaštva, ampak vztrajnost, trdo delo,
inteligenco, analitične sposobnosti in, kar je morda najpomembnejše, tolerantnost in
dobronamernost (Pečar, 2004, str. 7).
Če se postavim v vlogo managerja, ki mora na področju poslovne enote, ki ne dosega
ustrezne produktivnosti, ukreniti nekaj, kar bo izboljšalo nastalo situacijo, pri tem je
seveda potrebno dobronamerno obravnavati tako zaposlene, kot tudi potencialne kupce,
je uvedba samopostrežne avtomatske prodajalne idealen izziv. Moč inteligence se pokaže
ravno na področju, kjer ni vnaprej predvidenih visokih dobičkov. Z vztrajnostjo,
prepričljivostjo in s trdim delom, pa tudi ti niso izključeni.
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7 PONUDBA Z AVTOMATIZIRANO OBLIKO POSTREŽBE
7.1 Anonimnost prodaje
Kadar se odločimo da gremo nakupovat, so vzroki različni. Načrtovani nakupi stvari, ki jih
potrebujemo, oziroma, ko že nekaj časa vemo, da bomo določeno stvar morali kupiti; to
je npr. obleka, televizor, gospodinjski aparat ali mogoče tudi večji nakup živil, ker je
shramba že prazna, se dogajajo s predpripravo. Gre za družinski dogovor, uskladitev
časovnega termina, določitev trgovske hiše. Določimo primeren trenutek, zbere se vsa
zainteresirana klientela, poženemo avto in se odpeljemo. Kilometer, deset ali sto, sploh ni
pomembno, ker je bil predhodno sklenjen dogovor in izbran primeren trenutek. V trgovini,
trgovskem centru nato postopamo, opazujemo in morda celo kupimo stvar, zaradi katere
smo se odločili za nakup. Trgovci nam svetujejo, ob dobri volji izdelek tudi demonstrirajo,
včasih tudi hinavsko vsiljujejo. To je popolnoma normalen postopek.
Kako pa se obnašamo, kadar nam sredi priprave kosila zmanjka del sestavine, brez katere
ne moremo dokončati kosila? Kako reagiramo, kadar gremo iz službe, pa je lokalna
trgovina odprta le še nekaj minut? Kako se počutimo, ko pride k nam nenapovedan obisk,
mi pa nimamo v hladilniku nič? Ali tudi takrat pripravljamo protokol nakupa? Ne! Takrat po
najkrajši možni poti do najbližje trgovine, brez besedičenj s prodajalci. Le da uspemo
dobiti, kar nujno potrebujemo. Takrat ne potrebujemo osladno prijaznih prodajalk,
zadovoljni smo z alternativo izdelka, ki ga v normalnem času še pogledali ne bi. Niti ne
pogrešamo velikega »pompa« v prodajalni, niti obrekovanja z blagajničarko ne
pogrešamo. Skratka, zadovoljni smo, če smo le bili uspešni pri nakupu stvari, ki jih takrat
nujno potrebujemo.
A lahko v takšnem primeru govorimo o anonimnosti prodaje? Ali smo takrat potrebovali
nasvete prijaznih prodajalcev? Po mojem mnenju ne, saj smo opravili rutinski nakup in že
čez nekaj časa, je vprašanje, če smo si sploh zapomnili, kdo je bil za blagajno, moški ali
ženska? Menim, da v takšni situaciji lahko govorimo o avtomatskem nakupu, čeprav so
nam namesto avtomatov stregli pravi ljudje.
Čeprav, kadar govorimo o avtomatiziranju zadev, je vzrok človek, ki bodisi zaradi različnih
vplivov in situacij, ne pokrije stroškov poslovanja. Ker smo tržno usmerjena družba in je
vsak člen v tej verigi samostojno odgovoren za svoj obstoj, pride pogosto v takšnih ali
podobnih situacijah do likvidacije podjetja ali posamezne enote v družbi.
Iz predhodnega pisanja je razvidno, da male klasične prodajalne, ki želijo oskrbovati
potrošnike na določeni lokaciji; potrošniki pa na določeni lokaciji kupujejo le tisto blago, in
toliko, kolikor nujno potrebujejo v tistem momentu, ne morejo preživeti. Strošek delovne
sile je prevelik, da bi to lahko dosežen promet prenesel, zato so takšne prodajalne že v
naprej obsojene na propad. V času socializma si nismo belili glave s tem, ali bo trgovina
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na določeni lokaciji preživela ali ne. Trgovina je tam preprosto morala biti. Tako se je tudi
ohranjal socialni mir.
Danes žal nismo več v socializmu. Tržno gospodarstvo, globalizacija, privatizacija in
podobne zadeve, so pripeljale zadevo tako daleč, da se nihče ne zmeni za male trgovce, ki
imajo seveda zelo proste roke pri poslovanju, vendar nikakor ne morejo konkurirat niti pri
nabavi niti pri prodaji velikim trgovinskim centrom.
Vedno govorimo, da mali trgovci prodajajo tudi storitve, kot so: nasmeh, pogovor s
stranko, klasična postrežba in da naj bi se od tega dalo preživeti, vendar menim, da so
tisti časi že za nami. Zdaj je za kupce v lokalnih prodajalnah pomembna le cena in hitrost
nakupa. Nič več ni pomemben nasmeh prodajalke, ni pomemben izgled prodajalne, zato
menim, da lahko klasične vsakdanje nakupe opravimo v avtomatiziranih prodajalnah, kjer
nam lahko ponudijo enako kvaliteto izdelkov vsakdanje potrošnje, kakor nam ponujajo
male klasične prodajalne. Ne bo se nam potrebno ozirati na strežno osebje, ne bo
potrebno razpravljati o nepotrebnih stvareh, le pritisnemo na gumb, seveda ob
predhodnem vnosu denarja ali plačilne kartice in bo stvar urejena.
Situaciji je primeren tudi odnos prodajalcev do strank. Kadar je čas tisti, ki narekuje kdaj
bo ugasnilo delovno mesto, to najprej pošteno začutijo zaposleni. V trgovini je jasno, ko
ne prodaš dovolj, tudi ne moreš nabaviti novih stvari. Če ne nabaviš novih stvari, tudi
stare ostajajo na policah. Pojavi se problem »količnik obračanja«, ki je glavno vodilo
rentabilnosti prodajalne. Na zaposlene se začnejo vršiti križni pritiski. Na eni strani
stranke, ki ne želijo, da je prodajalna desortirana, na drugi strani delodajalec, ki vztrajno
zahteva pozitivne rezultate, ne glede na dejstvo, da tudi vodstvo podjetja ne more dosti
pomagati v nastali situaciji.
Zaposleni so izpostavljeni močnim stresnim situacijam. Kadar je človek pod stresom, se
pogosto zateka k nekoristnim kratkotrajnim strategijam – odpoveduje se kosilu, malici,
službeno delo nosi domov, dela pozno v noč, odlaša z nujnimi nalogami in preveč pije –
tak način odzivanja na stres pa dolgoročno povzroča še hujše težave (Ivanko, Stare, 2007,
str. 236).
Stres na delovnem mestu je pokazatelj razhajanja med tem, kar ljudje so in kaj morajo
delati. Stres je »razkroj duše« - razkroj vrednot, dostojanstva, duha. Ker se človek čuti
onemogočenega, da bi dosegel svoj cilj, trpi zaradi frustracije. Jeza, ki spremlja
frustracije, podžiga negativne reakcije z ljudmi in cinizem do dela. Zaradi teh negativnih
reakcij radi iščemo »grešne kozle« in valimo krivdo za svoje probleme na druge. Zato
nastopi sovraštvo, ki je posledica stanja, v katerem se ljudje pri opravljanju dela čutijo
ponižane ali osramočene. Poleg sovraštva se lahko pojavita tudi strah in tesnoba, ki se
pojavita predvsem, kadar ljudem primanjkuje nadzora nad delom in kadar se v delovnem
okolju počutijo negotove ali jih celo ogroža (Ivanko in Stare, 2007, str. 237).
Ob pomisli na avtomat se vedno pojavi tudi socialni čut. Zopet bo nekaj delavcev ob
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službo. To drži, vendar ob alternativni zamenjavi strežbe, bo nekdo le še delal in ustvarjal
dohodek, če pa tega ne storimo, bodo ob delo vsi.

7.2 Pojav avtomatov – popestritev v javnih prostorih
Z razvojem tehnologij in tudi tehnoloških rešitev, kot sta osebni računalnik in strežnik, so
močno narasle tudi zahteve potrošnikov. Prihaja do spremembe v obnašanju potrošnikov,
kar vodi k prehodu od »prodajalčevega« trga k »kupčevemu« trgu. Temu mora slediti tudi
trgovina. Potrošniki so dandanes zelo dobro informirani in zahtevajo dostop do
avtomatskih storitev, kjerkoli jih potrebujejo: doma, v službi, med prostim časom, na
bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajališčih in tudi med
nakupovanjem.
Večfunkcijski samopostrežni avtomati odpirajo trgovcem možnost nuditi potrošnikom širok
nabor novih storitev. Proizvajalci že ponujajo vrsto sistemov za avtomatizirano distribucijo
ali direktno prodajo različnih živilskih, galanterijskih in tudi drugih izdelkov. Veliki večini
potrošnikov so že dobro poznani prodajni avtomati, ki jih srečujemo na raznih lokacijah,
kot so bolnice, ambulante, šole, kinodvorane itd. Tu imam v mislih predvsem spiralne
samopostrežne avtomate za kavo, napitke, osvežilne pijače, prigrizke ali pa
samopostrežne avtomate za cigarete, ali pa samopostrežne avtomate z intimnimi
pripomočki.
Danes močno narašča potreba po razširitvi storitev samopostrežnih avtomatov z
integracijo v potrošniško okolje. Pogoji za uvedbo novih storitev na samopostrežnih
avtomatih so predvsem:
• odprte sistemske platforme,
• poenotenje in upoštevanje standardov,
• nadgradljive rešitve.

7.3 Avtomatski strežniki
7.3.1 Prodajni avtomati sveta
Včasih čokoladice in pločevinke pijač. Danes kruh, dežniki in tudi elektrika iz prodajnega
avtomata. Prodajni avtomati, kjer smo včasih za nekaj kovancev lahko dobili le kakšno
čokolado, sendvič ali pločevinko Coca-Cole, danes sledijo uspešnemu zgledu bankomatov
in samopostrežnih prodajnih avtomatov za vozovnice.
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Svetovno znana podjetja, kot so »Apple« in »Elizabeth Arden« danes preko prodajnih
avtomatov na letališčih, nakupovalnih središčih in vseh ostalih visoko obiskanih točkah
ponujajo vse od iPodov (slika 1) do kozmetike.

Slika 1: Avtomat za Ipod

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008)

72

Prodajni avtomati so pogosto postavljenih na poteh, kjer naključni mimoidoči morda
preganjajo dolgčas, čakajo na avtobus ali vlak in je velika verjetnost, da bodo kupili
kakšno darilo za domov, kakšno rožico, kot jih ponuja avtomat (slika 2), morda kot
opravičilo za zamudo.
Slika 2: Flower Power: ta avtomat z rožami stoji na železniški postaji v Tokiu

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008)
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Samopostrežne prodajalne so za podjetja zanimive, ker porabijo manj prostora in občutno
zmanjšajo stroške zaposlenih. To je vzpodbudilo tudi rast prvih »Automatov«, restavracij v
Philadelphiji in New Yorku, kjer stranka za kovanec dobi topel obrok (slika 3). Restavracije
s hitro prehrano so te avtomate skoraj izrinile, toda vrnitev so napovedali retro avtomati
imenovani »BAMN«, ki postrežejo s prigrizki kot so npr. testenine.
Slika 3: Avtomat: špageti v petih sekundah

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008)
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Na Japonskem, kjer je s prostorom še posebej velika stiska, neobičajni avtomati cvetijo že
desetletja. Samopostrežni prodajalec dežnikov (slika 4), ki ga lahko najdemo v bližini
Tokyo Doma, je zelo obiskan avtomat, ne glede, da kupci za priročnost plačajo več, kot pa
stanejo dežniki v klasični trgovini.
Slika 4: Japonski prodajalec dežnikov

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008)
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Po vsej Evropi že stojijo avtomati, ki vam svežo hrano zagotavljajo tudi po uradnem
zaprtju trgovin. V mestu Delden na Nizozemskem si lahko privoščite tudi kruh (slika 5).

Slika 5: Avtomat za sveži kruh

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008).
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Prodajni avtomati poleg živil in dežnikov ponujajo tudi nekaj drugih koristnih izdelkov.
Tako lahko v Braziliji iz avtomatov dobimo telefonske kartice, v Južni Afriki pa lahko preko
avtomata kupimo celo elektriko (slika 6).
Slika 6: V bližini Johannesburga ženske na fotografiji kupujejo pred-plačano elektriko

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008).
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Podjetje »Elizabeth Arden« je pred časom začelo testirati prodajne avtomate po desetih
kalifornijskih nakupovalnih centrih in na dalaškem letališču. Virtualni lepotni svetovalec
(slika 7) kupcem pomaga izbrati najboljši izdelek za njihov tip kože. Avtomati na ta način
podjetju omogočajo prodajo izdelkov tudi tam, kjer ta nima svoje lastne prodajalne.
Slika 7: Lepota iz avtomata

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008).
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Coty Star Scents prav tako testira prodajo preko samopostrežnih avtomatov, kupcem pa
ponuja tudi vzorčen brizg najljubšega parfuma pred nakupom. Ciljajo na mlajše kupce, ki
lahko izbirajo med vonjavami Jennifer Lopez ali Davida Beckhama. Po njihovih raziskavah
se najbolje prodajajo parfumi za moške (slika 8) in sicer na letališčih (Poslovni-bazar,
2008).
Slika 8: Avtomat za parfume

Vir: Poslovni-bazar (23.08.2008)
7.3.2 Samopostrežni avtomati za prodajo vsakdanjih potrebščin
V Sloveniji lahko zasledimo precej različnih vrst samopostrežnih avtomatov, vendar
sistemsko specializiranih za prodajo vsakdanjih potrebščin, ki bi nadomestili lokalno
klasično trgovino, še ni zaslediti. Tuji proizvajalci samopostrežnih avtomatov pa že
ponujajo svoje proizvode, s katerimi bi lahko izvedli takšno prodajalno.
Klasične spiralne avtomate so nadomestili z avtomati, ki so opremljeni s skladiščnim
dvigalom, ki artikel pripelje k polici za postrežbo, tako, da ti artikli ne padajo v košaro. S
tem se je doseglo, da lahko iz avtomata dobimo nepoškodovane hitro lomljive izdelke, kot
so papirnate ali PVC embalaže za sladkor, sol, moko, sveža jajca, steklovina ipd.
Avtomati so grajeni tako, da lahko nastavimo potrebno temperaturo, ki je potrebna za
določeno skupino izdelkov. Na razpolago imamo avtomate, kjer reguliramo temperaturo od
-6 do -18 stopinj za zamrznjene izdelke, avtomate s temperaturno nastavitvijo od 0 – 10
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stopinj za mleko in mlečne izdelke, za svežo zelenjavo, sveže meso in mesne izdelke, ter
avtomate s temperaturno nastavitvijo od 6 – 18 stopinj, za ostale živilske in neživilske
izdelke.
Avtomati so sanitarno in higiensko neoporečni, še bolj neoporečni kot sama prodaja s
trgovskih polic. Avtomati so konstantno hlajeni, zato omogočajo prodajo izdelkov glede na
zahteve distribucije.
Avtomati so pregledni, saj je prednji del avtomata zastekljen, zato omogoča dober pregled
nad izdelki, njihovo deklaracijo, rokom trajanja in cenami.
Koristnik, to je trgovec, lahko namen avtomata prilagodi svoji dejavnosti in potrebam
oziroma želeni ponudbi. Avtomatska enota je primerna za namestitev v vseh okoljih in
prostorih. Uporaba in delovanje je izredno enostavna in hitra.
Avtomat se lahko uporabi za prodajo vseh vrst in oblik izdelkov, tudi za prodajo kruha in
pekovskih izdelkov, ter svežega sadja in zelenjave. V notranjosti ima avtomat vgrajen
sistem za vlaženje in kontrolne senzorje za ohranjanje svežine izdelkov.
Dodatna oprema je tudi časovnik, ki beleži za vsak artikel čas, ki je pretekel od vložitve ter
rok trajanja. Sistem omogoča tudi vrsto drugih operacij, kot je npr. znižanje cene. Sistem
znižane cene je lahko avtomatičen in deljen na več terminov, ki jih upravitelj določi,
oziroma katere parametre vstavi.
Primer:
Upravitelj avtomata sam vstavi naslednje parametre, če želi:
• želim po 8 urah znižati ceno za X%,
• po 12 urah za X%,
• stara zaloga naslednji dan.....X%,
• pri nakupu med 23 uro in 5 uro ….cena?
• pri nakupu 5 ali več izdelkov popust X%,
• pri nakupu nad 10 evr....popust X%.
Poleg prikazanega primera je še možnost mnoštva marketinških prijemov, ki jih narekuje
sam upravitelj avtomata. Z vgrajenim operacijskim sistemom in displejem je možnost
oglaševanja proizvodov, posebnih akcij, raznih obvestil o načinu reševanja morebitnih
reklamacij, kontakti odgovornih oseb, številka štiriindvajset urnega servisa in drugo.
Virtualna povezanost omogoča spremljanje dogodkov na daljavo. Iz distribucijskega centra
tako lahko spremljamo zalogo v posameznemu avtomatu, starost vloženih izdelkov, okvaro
avtomata in podobne zadeve, tako, da lahko pravočasno ukrepamo ob posameznem
dogodku.
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Pomembna prednost avtomata je, da ne potrebuje personala in deluje štiriindvajset ur na
dan, brez prestanka 365 dni v letu.
7.3.3 Predstavitev modela SHOP24 italijanskega proizvajalca MAGEX
Shop24 je multiproduktiven prodajni avtomat, ki ga je izdelalo podjetje Magex S.r.l., z
dolgoletnimi izkušnjami in TUV certifikatom. Ta avtomat ponuja brezkonkurenčno
raznolikost v sektorju patentiranega sistema dobave.
Naprava SHOP24 lahko skladišči veliko vrst izdelkov v kakršnikoli embalaži: plastenke,
škatle, pločevinke, kozarce, izdelke zavite v plastiko, ovojnice, torbe, krhke, dragocene,
tanke, težke, pokvarljive, zmrznjene, in nesimetrične izdelke, itd.
Tehnični podatki naprave »SHOP24«:
• ogrodje: zunanja prevleka iz 2 mm jekla in epoksi prevleke,
• steklo: 10 + 10 mm zaščitni tip,
• ključavnici: 2, oklepni,
• zaslon: električni LCD s prikazom faz delovanja,
• številčna tipkovnica: zaščitna pred vandalizmom,
• plačilni sistem: čitalnik bankovcev od 5 do 50 evrov, z zaščito proti prevaram;
bralnik kovancev, bralnik predplačniških kartic, hopper (zbiralni) sistem vračanja
kovancev,
• elektronika: upravljalna enota s programskim mikroprocesorskim spominskim in
testnim programom, samodiagnostični sistem GSM/GPRS za daljinsko upravljanje
preko mobitela ali informacije LAN o delovanju in statistiki,
• dvigalo standardno,
• hladilnik: aktivni senzor preverjanja temperature, pri + 35 stopinjah zunanje
temperature je poraba energije 0,42 kw/h,
• zbirni predal: zibljiv sistem, olajšan dostop in avtomatsko blokiranje,
• dodatki: bralnik za prepoznavnost starosti, tiskalnik, alarm, zaščitna kovinska
mrežica,
• maksimalno število izbora: 84,
• maksimalno število produktov na izbor: 20
Prednosti naprave SHOP24:
• raznolikost; predali se oblikujejo po želji, možnost prerazporeditve produktov glede
na letni čas, trende in želje kupcev,
• upravljanje; GSM vmesnik za upravljanje sms-ov, širokopasovna povezljivost za
statistično analizo in prodajne trende,
• prikladno nalaganje; izdelki se nalagajo prek sprednjih steklenih vrat. Predali se
lahko odstranijo in premaknejo, tako, da ustrezajo različnim višinam, širinam in
globinam,
• higiena; temperatura je vedno enaka, tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.
Med različnimi predali in zbirkami produktov se lahko nastavi različna temperatura,
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upravljanje s krhkimi produkti; dvigalo s pladnjem prenese izdelek, uporaba
mehkih materialov,
zaščita in varnost; jeklena struktura, ključavnica z dvojnim oklepom, zaščitna
stekla, zaščitna tipkovnica, zaščita zaslona, avtomatsko blokiranje zbirnega
predala, najnovejši čitalec bankovcev, alarm,
ekonomičnost upravljanja; nizkoporabna LED razsvetljava, izolacijski materiali,
minimalni dotok toplote pri nakladanju izdelkov zaradi ločenih predalov, nizko
vzdrževanje,
ergonomičnost in prijazno do uporabnika; intuitivna tipkovnica, velike črke na
zaslonu, dostopnost enostavna tudi za starejše in za invalide, do izdelka si lahko
pomagamo samo z eno roko,
integrirani plačilni sistem; bralnik bankovcev, kovancev in predplačniških kartic,
hopper sistem vračanja kovancev,
varnost za otroke; sistem prepoznavanja starosti z bralnikom osebne izkaznice ali
davčne številke,
vidljivost; veliko osvetljeno prednje steklo, osvetlitev od zadaj, urejeni produkti in
prilagodljiva grafika,
preprosto zaračunavanje; dnevni dohodek vnesen v blagajno,
lokacija; prodajni avtomat »SHOP24« lahko postavimo kjerkoli, tudi na prostem,
na javni površini, na postajah, hodnikih, kioskih, izložbah, kampih, letališčih, itd.

Modularni sistem naprave »SHOP24« omogoča kombiniranje in upravljanje več naprav na
eni konzoli. Primer prikazuje slika 9.
Slika 9: Modularni sistem

Vir: Magex, 2010

7.4 Plačilni sistemi in naprave
Plačilni sistem oziroma naprava je sestavni del prodajnega avtomata, ki sproži delovanje
avtomata potem, ko smo vanj vstavili plačilno sredstvo. Tehnološki napredek je
doprinesel, da danes sploh ni več pomembno kakšno plačilno sredstvo bomo uporabili.
Natančneje povedano, imamo za izbiro načina plačila praktično enake možnosti, kot v
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klasični trgovini ali še več. Na samopostrežnih prodajnih avtomatih lahko uporabljamo kot
plačilno sredstvo: gotovino, žetone, elektronski ključ, elektronske kartice, mobilnik...
Plačilni sistemi oziroma naprave omogočajo popoln nadzor uporabnika in ponudnika
storitev nad vplačano gotovino in drugimi plačilnimi sredstvi. Posledično zmanjšuje tudi
stroške ponudnika storitev, saj gre za elektronsko poslovanje, brez možnosti napak,
povzročenih s človeškim faktorjem. Naprave tako omogočajo delovanje štiriindvajset ur na
dan.

7.5 Vrste plačilnih naprav na prodajnih avtomatih
a) žetonjera – čitalci kovancev
Elektronski plačilni sistem je nameščen na prodajne avtomate in omogoča uporabniku
plačevanje blaga s kovanci in žetoni. Sistem prepozna kovance od 0,05 € do 2,00 € in
poljubno obliko žetona (slika 10).
Slika 10: Žetonjera - čitalci kovancev

Vir: Mavico, 2010
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b) Menjalnica in sistem za vračanje
Plačilni sistem uporabniku omogoča plačevanje blaga s kovanci in uporabniku vrne razliko
med vplačanim zneskom in ceno izbranega blaga. Ta plačilni sistem prikazuje slika 11.
Slika 11: Menjalnica in sistem za varčevanje

Vir: Mavico, 2010
c) Elektronski kreditni ključ in kartica
Plačilni sistem stalnim uporabnikom omogoča plačevanje s kovanci in bankovci,
neporabljen vplačan znesek se ohranja na kreditnem ključu ali kartici (slika 12).
Slika 12: Elektronski kreditni ključ in kartica

Vir: Mavico, 2010
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d) Čitalec bankovcev
Plačilni sistem je nameščen na samopostrežne prodajne avtomate ter omogoča
uporabniku plačevanje blaga z bankovci (slika 13). Največkrat je nameščen na avtomate
in naprave v povezavi z elektronskim ključem in kartico.
Slika 13: Čitalec bankovcev

Vir: Mavico, 2010
e) Brezgotovinsko plačevanje
Moneta je plačevanje z mobilnim telefonom (slika 14), pri čemer uporabnik na plačilnih
mestih, namesto gotovine ali plačilne kartice, uporabi svoj mobilni telefon. Stroške nakupa
uporabnik poravna enkrat na mesec svojemu operaterju GSM storitev.

Slika 14: Brezgotovinsko plačevanje

Vir: Mavico, 2010
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7.6 Logistika in podpora avtomatskim strežnikom
Samopostrežne avtomate namestimo na lokacije, kjer je velika frekvenca ljudi. V našem
primeru jih bomo namestili v izložbe obstoječih prodajaln, ker so le te na primernih in
ustreznih lokacijah. Če namestimo na posamezno lokacijo štiri samopostrežne avtomate in
sicer: enega za zamrznjeno blago (meso, ribe, zelenjava, testa, sladoled,), enega za
blago, za katerega je potrebna vzdrževana temperatura od 2 – 6 stopinj (sveže meso,
sveža zelenjava, sadje, mleko, mlečni izdelki,), enega za izdelke, ki jim je potrebno
vzdrževati svežino (kruh, pekovski izdelki, izdelki iz žitaric,) ter enega za galanterijo in
izdelke splošne rabe, ugotovimo, da smo pripravili ponudbo in tehnično možnost za
prodajo od štiristo do petsto izdelkov, kar je zelo primeren asortiman vsakdanjih
življenjskih potrebščin.
Za takšno ponudbo potrebujemo okoli 10 m3 izložbenih površin. Na sami lokaciji ne
potrebujemo skladišča, ne potrebujemo ogrevanja pozimi, niti ne hlajenja v vročih dneh.
Tukaj ni potrebna razsvetljava velikih prodajnih površin, niso potrebni, kot v klasičnih
trgovinah, prostori in oprema za zaposlene.
Zaželeno je, da je dostop do prodajnih avtomatov možen vedno, po možnosti tudi z
avtomobilom, potrebna pa je dobra osvetlitev prodajnih avtomatov in scena za
prepoznavnost od daleč, da ljudje takoj opazijo samopostrežno avtomatsko prodajalno.
Samopostrežno avtomatizirano prodajalno vodimo in nadziramo iz centrale. Preko
informacijskega sistema ugotavljamo prodajo in na podlagi ugotovitev vršimo polnjenje
samopostrežnih avtomatov.
Personalna pridobitev se kaže tudi v tem, da, če imamo v sistemu več samopostrežnih
avtomatskih prodajaln, je za polnjenje le-teh zadosten en delavec, kar zopet znižuje
stroške v primerjavi s klasično prodajalno.
Časovni razpored polnjenja takšnih prodajaln tudi ni omejen, saj je dostop do
samopostrežnih avtomatov možen štiriindvajset ur na dan, ravno takšen pa je tudi
obratovalni čas samopostrežne avtomatske prodajalne. To je predvsem pomembno zaradi
polnjenja kruha in svežih pekovskih izdelkov, ki so zaradi proizvodnje pripravljeni v
zgodnjih jutranjih urah ali zvečer, ko so klasične trgovine zaprte.
S higienskega vidika je takšna samopostrežna avtomatizirana prodajalna primernejša od
klasične prodajalne, saj se v prodajnih avtomatih, ki so praktično hermetično zaprti, ne
nabira prah in druga nesnaga, ki je sestavni del trgovinskih polic v klasični prodajalni. Prav
tako je prednost predpakirano blago, ki je še dodatno zaščiteno pred nabavno –
prodajnim procesom.
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7.7 Zaščita potrošnikov pri avtomatiziranem načinu prodaje
Zaščita potrošnikov je kakor na vseh drugih področjih tudi pri prodaji iz samopostrežnih
avtomatskih strežnikov najpomembnejši del poslovanja. V vseh demokratičnih državah, s
tem tudi v Sloveniji, to področje država ureja z ustrezno regulativo – zakoni in
podzakonskimi akti. Za prodajo iz samopostrežnih avtomatov, glede varstva potrošnikov,
veljajo enaki predpisi, kot pri prodaji v klasičnih prodajalnah.
Trgovinski zakon ZT-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.: 24/2008 dne 10.03.2008,
opredeljuje, kako in na kakšen način se trgovinska dejavnost lahko opravlja in ena izmed
možnosti zapisane v šestem odstavku 3. člena tega zakona, je tudi prodaja iz
samopostrežnih avtomatov. Seveda morajo biti izpolnjeni pogoji, Tržni inšpektorat
Republike Slovenije pa je tisti organ, ki nadzira dosledno izvajanje tega zakona.
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.: 98/2004) (ZVPot-UPB2) ureja pravice
potrošnikov in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in
storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te
pravice zagotavljajo. Ta zakon pa nadgrajuje še poseben Zakon o varstvu potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.: 53/2007 z
dne 15.06.2007 in ki določa ravnanje in opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene
poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ter ureja sodno varstvo pred nepoštenimi
poslovnimi praksami v razmerju do potrošnika. Ta zakon bolj podrobno določa nepoštene
poslovne prakse, ki so sestavljene iz zavajajočih poslovnih praks (zavajajoča dejanja,
zavajajoče opustitve), agresivne poslovne prakse (uporaba nadlegovanja, prisile in
nedopustnega vplivanja), itd. Za izvajanje upravnega nadzora nad izvajanjem določb
zakona je pristojen tržni inšpektorat Republike Slovenije in drugi inšpekcijski organi v
skladu s svojimi pristojnostmi.
Pri plačevanju v samopostrežnih prodajnih avtomatih je pomembno povedati, da je
varnost plačevanja z bančno kartico enaka kot pri opravljanju storitev na bankomatih.
Vsak imetnik bančne kartice ima svoje geslo, ki preprečuje zlorabo kartice, predvsem v
primeru njene izgube ali kraje. Dejstvo je, da so kartice z magnetnim zapisom narejene po
zelo stari tehnologiji in jih lahko malo bolj iznajdljivi in tehnično podkovani nepridipravi
dokaj enostavno kopirajo. Stopnjo varnosti pa včasih določamo tudi sami potrošniki.
Marsikdo ima osebno geslo zabeleženo kar na kartici ali pa v njeni bližini (v denarnici).
Veliko primerov poznamo tudi, ko uporabljajo potrošniki za geslo svoje rojstne podatke,
kartica pa se navadno nahaja v bližini osebnega dokumenta. Na tak način seveda olajšajo
delo malopridnežu, ki jim je kartico ukradel.
Za varnost nakupov, varnost plačevanja ter splošne varnosti je priporočljivo, da so
samopostrežne avtomatske prodajalne opremljene z varnostnimi kamerami, katere so
povezane z varnostnimi centri. Ta varnostni ukrep nič ne podraži poslovanja v primerjavi s
klasično prodajalno, saj je tudi v klasičnih prodajalnah že ustaljena varnostna praksa
varovanje objektov.
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7.8 Promocija avtomatizirane prodajalne
Samopostrežne avtomatske strežnike lahko v Sloveniji srečamo že praktično na vsakem
koraku. Največ je zagotovo avtomatov za tople ali hladne napitke, spiralnih avtomatov za
čokoladice, prigrizke in podobne izdelke. V Sloveniji do sedaj še ni znano, da bi kdo odprl
prodajalno s sistematično avtomatsko samopostrežbo. Zaradi vse večjih pritiskov
konkurence na male prodajalne, ki ne morejo več pokrivati stroškov obratovanja, je ta
model verjetno dobra naložba malih trgovcev. Zaradi občutno zmanjšanega obsega
prodajnega prostora so tudi stroški obratovanja temu primerni. Ob dejstvu, da pri
avtomatizirani samopostrežbi ne potrebujemo prodajalcev, pa je potrebno ravno iz
razloga, da je to novost na tržišču, več vložiti v promocijo takšne prodajalne.
Najprimernejša promocija bi bila pred odprtjem prodajalne, medijsko-oglaševalska akcija.
Predstavitev prodajalne po lokalnem radiu, kabelski televiziji, lokalnem časopisu in tudi z
letaki v poštne nabiralnike v okolju locirane prodajalne.
V prvih dneh obratovanja bi bilo potrebno izvajati živo propagando, podprto z
degustacijami prodajnih proizvodov ter prikaz in pomoč potencialnim kupcem pri prvih
nakupih v avtomatizirani samopostrežni prodajalni.
Kupcem je potrebno predstaviti prednost avtomatizirane samopostrežne prodajalne in
sicer:
• delovni čas 24 ur na dan vse dni v letu,
• lahka dostopnost,
• prijazen in razumevajoč način kupovanja,
• nič neprijaznih pogledov prodajalcev,
• pregledna izbira izdelkov, vidne cene, roki trajanja,
• kako pridemo do popustov,
• predstavitev akcijskih izdelkov,
• kako ukrepamo ob morebitni reklamaciji izdelka,
• nič dolgih vrst pred blagajno,
• nič pomot na podlagi človeškega faktorja v škodo kupcev,
• predstavitev varnosti nakupa in drugo.

7.9 Ekonomska upravičenost naložbe in poslovanja avtomatizirane
prodajalne
Ekonomska upravičenost naložbe ni odvisna le od investicijske vrednosti. Vpliv trenutnega
gospodarskega stanja v državi narekuje previdnost. Seveda se moramo zavedati, da kljub
velikemu številu brezposelnih ljudi in da veliko delovne sile živi z minimalno plačo, je
dejstvo, da ljudje brez vsakdanjih življenjskih potrebščin pač ne morejo živeti. Prej je
pričakovati, da se bodo ti ljudje odpovedali velikim nakupom v velikih trgovinskih centrih,
kjer deluje že psihološki pritisk, saj že ogromni trgovinski vozički preprečujejo nakupe
manjše obsežnosti.
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Ob dejstvu, da z avtomatizirano samopostrežno prodajalno nadomestimo klasično malo
prodajalno, ki je zaradi prevelikih obratovalnih stroškov njen obstoj negotov, pridemo do
zaključka, da je vredno poskusiti. Seveda rezultati ne bodo vidni čez noč. To je novost na
našem tržišču in je potreben določen čas, da to zadevo ljudje sprejmejo.
Praksa v nekaterih drugih državah je pokazala, da se investicija v avtomatizirane
samopostrežne prodajalne lahko amortizira tudi v dvanajstih mesecih, odvisno od lokacije.
Za trgovce, ki imajo lastne male prodajalne na frekvenčnih lokacijah in ki ne dosegajo
dovolj prometa v primerjavi z obratovalnimi stroški, bi vzpostavitev samopostrežne
avtomatizirane prodajalne, ob pravem pristopu, prinesel pozitiven rezultat v kratkem
časovnem obdobju.
Tudi za podjetja bi bila vzpostavitev samopostrežne avtomatizirane prodajalne uspešna
novost v dejavnosti, vendar tukaj se takoj pojavi zaviralni problem, ker se delavci
(predvsem starejši), ustrašijo sprememb in že ob misli na modernizacijo in avtomatizacijo
postanejo nervozni in se počutijo ogroženi. Tukaj stopi na plan vloga vodij, ki bi naj
odigrali pozitivno vlogo.
Vloga vodij pri spreminjanju organizacijske kulture je ena izmed najpomembnejših vlog
vodje v procesu modernizacije poslovanja (Stare, 2009, str. 7).
Vloga vodje je v procesu spreminjanja premalo izkoriščena, še posebej v smislu
spreminjanja organizacijske kulture v smeri modernizacije poslovanja. Vodje vse
prevečkrat še vedno zagovarjajo obstoječe stanje, lasten pogled na delo in lastne
odločitve povezane z delom, tako ugotavlja Janez Stare v raziskavi: Nova paradigma
vodenja (2009, str. 11). Ta raziskava je bila narejena predvsem za javni sektor, vendar je
tudi primerljiva z vodji v gospodarstvu, še posebej v storitveni dejavnosti, kjer čas in
dogajanja zahtevajo stalno fleksibilnost.

7.10 Stroški obratovanja prodajalne s klasično prodajo v primerjavi s
samopostrežno avtomatsko prodajalno
Za primerjavo sem uporabil izpis prodaje in stroškov iz dveh poslovalnic podjetja MaksinaKT iz Maribora za obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009, ki sta locirani na dveh ulicah z
blokovskim zaledjem. Obe prodajalni imata okoli 200 m2 prodajnih površin in v letu 2009
sta obe poslovalnici zaposlovali v povprečju štiri zaposlene.
Računovodski izid (dobiček ali izguba) je lahko objektiven pokazatelj uspešnosti le v
pogojih tržne konkurence in ko je prihodek neposredno odvisen od obsega in kakovosti
izdelkov ali storitev (Pečar, 2004, predgovor).
Zaradi regularnosti bom prikazal stroške, ki so direktno obremenjevali posamezno
poslovalnico, potem še primerjal stroške s prodajo in doseženo razliko v ceni, na koncu pa
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še prikazal predvidene stroške samopostrežne avtomatizirane poslovalnice, ob
predpostavki, da promet ostane enak. Tudi RVC bo zajet v primerjavi in bo enak kot pri
klasični prodajalni, saj računam, da bi ob ugodnejših vstopnih pogojih blaga (dobavitelj bi
blago pripeljal v distribucijsko skladišče) in nižjimi obratovalnimi stroški, uporabili nižje,
konkurenčnejše cene.
Tabela 9: Rekapitulacija prodaje za obdobje 2009 za Market 6

Nabavna vrednost

199281,08

Povprečni % marže

33,59

Preračunski % marže

25,14

Znesek marže

66.941,23

Prodajna vrednost

266.222,31

Znesek DDV

31.467,92

Skupaj

297.690,23
Vir: Maksina-KT d.o.o., 2010
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Tabela 10: Market 6 – stroški

Konto
400001
400002
402001
402002
402004
403001
404001
406001
407001
407002
411001
411003
412004
412007
412008
412009
412011
413001
413003
415003
415010
417001
417002
419001
419008
419009
419013
419016
430001
432001
433001
470001
471002
473001
473002
473003
474001

Naziv konta
Stroški materiala za čiščenje
Stroški materiala za zavijanje
Stroški električne energije
Stroški ogrevanja - kurilno olje
Stroški ogrevanja - plin
Stroški nadomestnih delov
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Drugi stroški materiala
Drugi stroški materiala
PTT stroški
Stroški telefona
Vzdrževanje elektro opreme
Vzdrževanje programske opreme
Vzdrževanje – investicijsko
Vzdrževanje ostalih osnovnih sredstev
Vzdrževanje informacijske opreme
Najemnine
Prispevek lastnikov v rezervni sklad
Bančne storitve – razni
Provizija plačilnih kartic
Stroški propagande, reklame
Stroški reprezentance
Komunalne storitve – voda, odvajanje odp. voda
Dimnikarske storitve
Razni stroški drugih storitev
Tehnično varovanje
Prevoz in odvoz gotovine
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opreme
Amortizacija drobnega inventarja
Obračunane bruto plače zaposlenih
Nadomestila plač zaposlenim – bolniški stalež
Prehrana med delom
Prevoz na delo
Regres za letni dopust
Prispevki na BOD
Skupaj
Vir: Maksina-KT d.o.o., 2010
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Končni saldo v €
76
528
9,566
1,330
6,022
47
827
435
3
7
83
1,111
673
480
984
57
455
4,383
0
532
800
312
78
2,030
36
754
477
995
150
198
91
44,188
479
4,640
3,785
2,050
7,192
95,854

Tabela 11: Market 11 – stroški

Konto
400001
400002
402001
402002
402004
403001
404001
406001
407001
407002
411001
411003
412004
412007
412008
412009
412011
413001
413003
415003
415010
417001
417002
419001
419009
419013
419016
430001
432001
433001
470001
471002
473001
473002
473003
473007
474001

Naziv konta
Stroški materiala za čiščenje
Stroški materiala za zavijanje
Stroški električne energije
Stroški ogrevanja - kurilno olje
Stroški ogrevanja - plin
Stroški nadomestnih delov
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Drugi stroški materiala
Drugi stroški materiala
PTT stroški
Stroški telefona
Vzdrževanje elektro opreme
Vzdrževanje programske opreme
Vzdrževanje - investicijsko
Vzdrževanje ostalih osnovnih sredstev
Vzdrževanje informacijske opreme
Najemnine
Prispevek lastnikov v rezervni sklad
Bančne storitve - razni
Provizija plačilnih kartic
Stroški propagande, reklame
Stroški reprezentance
Komunalne storitve – voda, odvajanje odp. voda
Razni stroški drugih storitev
Tehnično varovanje
Prevoz in odvoz gotovine
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opreme
Amortizacija drobnega inventarja
Obračunane bruto plače zaposlenih
Nadomestila plač zaposlenim – bolniški stalež
Prehrana med delom
Prevoz na delo
Regres za letni dopust
Odpravnine – odpovedi pogodbe
Prispevki na BOD
Skupaj
Vir: Maksina-KT d.o.o., 2010
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Končni saldo v €
71
603
12,439
1,749
6,430
328
647
410
3
7
28
1,163
2,575
480
566
57
530
8,612
0
535
716
312
78
1,319
158
477
995
150
180
95
46,108
138
4,733
3,082
3,325
1,121
7,446
107,666

Tabela 12: Rekapitulacija prodaje za obdobje 2009 za Market 11

Nabavna vrednost

201.669,56

Povprečni % marže

35,44

Preračunski % marže

26,17

Znesek marže

71.467,71

Prodajna vrednost

273.137,27

Znesek DDV

30.649,55

Skupaj

303.786,82
Vir: Maksina-KT d.o.o., 2010

Iz razpredelnic je razvidno, da je poslovna enota Market 06 v letu 2009 pridelala
28.912,77 €, poslovna enota Market 11 pa 36.199,00 € izgube.
Prav tako je razvidno, da sta obe poslovalnici, Market 6 in Market 11, za strošek dela
porabili več kot 90 odstotkov ustvarjene razlike v ceni. Velik del stroška še predstavljata
strošek ogrevanja prostorov, ter strošek elektrike za razsvetljavo in hladilne sisteme (tabeli
9 in 11).
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Tabela 13: Predvideni stroški samopostrežne avtomatske prodajalne

Konto
400001
400002
402001
402002
402004
403001
404001
406001
407001
407002
411001
411003
412004
412007
412008
412009
412011
413001
413003
415003
415010
417001
417002
419001
419009
419013
419016
430001
432001
433001
470001
471002
473001
473002
473003
473007
474001

Naziv konta
Stroški materiala za čiščenje
Stroški materiala za zavijanje
Stroški električne energije
Stroški ogrevanja – kurilno olje
Stroški ogrevanja – plin
Stroški nadomestnih delov
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Drugi stroški materiala
Drugi stroški materiala
PTT stroški
Stroški telefona
Vzdrževanje elektro opreme
Vzdrževanje programske opreme
Vzdrževanje – investicijsko
Vzdrževanje ostalih osnovnih sredstev
Vzdrževanje informacijske opreme
Najemnine
Prispevek lastnikov v rezervni sklad
Bančne storitve – razni
Provizija plačilnih kartic
Stroški propagande, reklame
Stroški reprezentance
Komunalne storitve – voda, odvajanje odp. Voda
Razni stroški drugih storitev
Tehnično varovanje
Prevoz in odvoz gotovine
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opreme
Amortizacija drobnega inventarja
Obračunane bruto plače zaposlenih
Nadomestila plač zaposlenim – bolniški stalež
Prehrana med delom
Prevoz na delo
Regres za letni dopust
Odpravnine – odpovedi pogodbe
Prispevki na BOD
skupaj
Vir: lastna raziskava
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Končni saldo v €
20
/
1840
/
/
/
/
50
/
/
/
/
100
/
/
/
600
1.200
/
/
/
500
/
/
/
477
995
/
15.000
/
12.000
1.020
/
652
2.040
36.494

Pri samopostrežni avtomatizirani prodajalni lahko prikažemo stroške po tehničnih podatkih
proizvajalca aparata (prilogi 12 in 13), dodamo stroške delovne sile, ki je potrebna za
upravljanje z avtomati in je štirikrat nižja kot pri klasični prodaji, prištejemo predvidene
stroške amortizacije, ter za primerjavo še stroške morebitne najemnine.
Stroške nato primerjamo s stroški klasične prodajalne in s predvidenim prometom
ugotovimo rezultat predvidenega poslovanja. Stroške primerjamo tako, da iz razpredelnice
dejanskih stroškov klasične prodajalne (tabeli 9 in 11) črtamo stroške, ki se pri
samopostrežnem avtomatskem načinu prodaje dejansko ne ustvarjajo, ostale stroške pa
prilagodimo (tabela 13).
Če predvidevamo, da bomo v prvem letu poslovanja beležili vsaj enako prodajo, kot v
primerjalnem obdobju klasične prodajalne in če bi ustvarili enak odstotek marže, lahko
ugotovimo, da bi že v prvem letu ustvarili dobiček iz poslovanja. Poudariti je potrebno, da
bi samopostrežna avtomatska prodajalna ustvarjala promet štiriindvajset ur na dan, vse
dni v letu.
Namen naloge ni popolni ekonomski izračun predvidenega poslovanja, temveč
organizacijsko predstaviti možno alternativo oslabljeni klasični ulični prodaji. Nove
raziskave na tem področju naj bodo namenjeni točnim ekonomskim izračunom.
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8 PRIMERJAVA POSLOVANJA AVTOMATIZIRANIH
PRODAJALN V ITALIJI IN NEMČIJI
V Evropi je približno 3,7 milijona prodajnih avtomatov, ki jih vodi okoli 10 000 po večini
manjših oziroma družinskih podjetij. Operaterji prodajnih avtomatov vodijo servis in
vzdrževanje prodajnih avtomatov in s tem skrbijo za to, da so avtomati kupcem vedno na
voljo.
Preko 70 odstotkov prodajnih avtomatov v Evropi ponuja tople napitke, preostalih 30
odstotkov pa vse od sendvičev, osvežilnih pijač, toplih jedi do prigrizkov. Večina naprav je
postavljenih v podjetjih, ostale pa na javnih mestih, kot so železniške postaje in letališča.
Evropska zveza prodajnih avtomatov (EVA, 2010) ugotavlja prednosti avtomatskih
prodajaln predvsem zaradi:
-

Pripravnost,
24-urni dostop, 7 dni na teden,
raznolikost: avtomati lahko prodajajo skoraj vsak produkt,
široka izbira plačilnega sredstva,
čistoča, higieničnost, varnost, vedno primerna temperatura,
kvalitetni produkti, domače znamke,
primerna točka srečanja s kolegi,
praktičnost: vedno ponudi čisto skodelico,
naprave so prilagodljive zahtevam stranke (šole, banke, itd.),
fleksibilnost postavitve (možnost prodaje, najemanja ali
avtomatov).

oddajanja

Prodajni avtomati postajajo z leti vedno bolj ekološko usmerjeni.
-

-

Evropski prodajni avtomati so narejeni v skladu z zakonodajo o odpadkih
električnih in elektronskih naprav in veliko delov avtomatov je ponovno
uporabljenih.
Naprave so narejene v skladu z direktivo o prepovedi uporabe določenih
zdravju škodljivih sestavin v električnih in elektronskih napravah.
EVA je razvila protokol, ki meri porabo energije prodajnih avtomatov.
Veliko podjetij je razvilo sheme za reciklažo
Vedno več podjetij s prodajnimi avtomati je zavezanih k zaščiti okolja
Podjetja vlagajo v raziskave in razvoj na področju eko-učinkovitosti in
hlajenja.
Kot alternativa plastičnim skodelicam so na voljo tudi papirnate in
biorazgradljive skodelice.
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-

Obstajajo tudi prodajni avtomati na sončno energijo, vendar je njihovo
število zaradi vandalizma omejeno le na določene lokacije.
Novi avtomati uporabljajo LED osvetljavo, ker porablja manj energije.
Zunanji prodajni avtomati so sedaj narejeni iz posebnega stekla z
izolacijsko strukturo, ki omeji dotok energije in toplote, ki jo proizvaja
sonce.

V industriji prodajnih avtomatov je v Evropi zaposlenih okoli 100.000 ljudi.
Proizvajalci prodajnih avtomatov so v Italiji, Madžarski, Nemčiji, Nizozemski, Španiji,
Slovaški, Veliki Britaniji ter na Danskem.
21 državnih zvez prodajnih avtomatov je članic Evropske zveze prodajnih avtomatov
(EVA), ki deluje že petnajst let. To so Španija, Velika Britanija in Irska, Italija, Danska,
Grčija, Francija, Slovaška, Avstrija, Švedska, Rusija, Portugalska, Bolgarija, Švica,
Nizozemska, Poljska, Turčija, Madžarska, Belgija, Češka in Nemčija.
V Sloveniji do sedaj še ni zaslediti kakšne specializirane avtomatizirane prodajalne,
zasledimo le vrsto posamičnih avtomatov, ki so nameščeni za popestritev na raznih
lokacijah. Gre predvsem za avtomate s toplimi ali hladnimi napitki in prigrizki. V Sloveniji
še tudi ni registrirana zveza prodajnih avtomatov, zato tudi Slovenija še ni članica EVA.

8.1 Primer poslovanja avtomatizirane prodajalne v Italiji
Samopostrežne avtomatizirane prodajalne v Italiji že dolgo niso več redkost, trend širitve
takšnih prodajaln pa se še naprej strmo vzpenja. Kot v Sloveniji, so tudi v drugih državah
v Evropi zaznali, da je trenutna situacija na področju trgovine takšna, da je obstoj malih
prodajaln vprašljiv, saj nikjer ne uspejo resno konkurirati večjim trgovinskim centrom. Ena
od možnosti preživetja malih trgovcev, kar so hitro zaznali Italijani, je ravno avtomatiziran
način prodaje, kjer so stroški poslovanja znatno nižji, kot pri klasičnem načinu prodaje.
V Italiji imajo izdelano shemo, v katerih mestih že poslujejo samopostrežne avtomatske
prodajalne, slika 15 prikazuje lokacije avtomatov z rdečo piko, tako, da tudi na takšen
način promovirajo to zvrst trgovine. Ta shema se venomer dopolnjuje, dostopna pa je tudi
na internetnih straneh. Zveza prodajnih avtomatov Italije je ena od ustanovnih članic EVA.
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Slika 15: Prikaz inštaliranih samopostrežnih avtomatiziranih prodajaln v Italiji

Vir: Magex, 2010
Kako prilagodljive so samopostrežne avtomatizirane prodajalne glede na okolje, lahko
vidimo na slikah v prilogi od številke 14 do 18. Takšne vrste prodajaln v Italiji prakticirajo
v različne namene. Od prodaje vsakdanjih življenjskih potrebščin, prodajo glasbenih
medijev do farmacevtskih izdelkov in drugo.

8.2 Primer poslovanja avtomatizirane prodajalne v Nemčiji
Prav tako tudi v Nemčiji zasledimo široko paleto samopostrežnih avtomatskih poslovalnic.
Bolj zaznavno je dejstvo, da imajo v Nemčiji organizirane zveze avtomatskih prodajaln, kar
pomeni, da so prepoznavnejši, saj takšne zveze delujejo na »deželni« ravni. Preko teh
zvez se vodijo razne statistike, promocije in pospeševanja prodaje. Slika 16 prikazuje, v
obliki rdečih solzic s črno piko, število avtomatov na Bavarskem. Takšen sistem prikaza
števila avtomatov zasledimo tudi v drugih nemških »deželah«.
Nemška državna zveza prodajalnih avtomatov (BDV) ima približno 350 članov , ki v enem
letu z avtomati prodajo za 2,7 milijarde evrov prigrizkov in napitkov.
V Nemčiji je trenutno okoli 500.000 avtomatov za hrano in pijačo in samo v lanskem letu
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so jih namestili novih 38.000.
Slika 16: Število avtomatiziranih prodajaln na Bavarskem

Vir: BDV Vending De, 2010
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9 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
9.1 Zasnova raziskave
Veliko je ljudi, ki živijo v strnjenih blokovskih naseljih in ki nimajo vedno možnosti
nakupovati v oddaljenih nakupovalnih centrih, osnovno oskrbo z živili pa vseeno
potrebujejo.
Podjetja ali samostojni podjetniki ne morejo opravljati dejavnosti, ki jim ne prinaša
dobička, odnosno, ne morejo opravljati dejavnosti, ki jim prinaša izgubo. Ob takšni
situaciji so primorani ukrepati. Ukrep, ki je najpogostejši, je ukinitev dejavnosti. Ravno
takšni situaciji so izpostavljene klasične ulične prodajalne, zato iz dneva v dan ugašajo, ne
glede na potrebe ljudi v tistem okolju.
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako bi ljudje sprejeli alternativo pri nakupovanjih v
določenem okolju. Avtomatizirane samopostrežne prodajalne lahko hitro uspejo in
izpolnijo ekonomska pričakovanja tam, kjer je velika frekvenca ljudi, tam, kjer so ljudje
bodisi časovno omejeni ali pa zaradi zaprtja klasičnih prodajaln nimajo v bližnji okolici
drugih možnosti.
Za obravnavo sem izbral dve lokaciji v Mariboru in sicer lokaciji na ulici Moše Pijade in na
Kardeljevi cesti, kjer ima svoji klasični prodajalni podjetje Maksina-KT iz Maribora, dnevni
obisk kupcev pa se je v letu 2009 gibalo med dvesto in tristo.
V predhodnih poglavjih je že ugotovljeno, da ti dve prodajalni v letu 2009 s prodajo nista
uspeli pokriti stroškov, zato je njun obstoj vprašljiv.
Pripravil sem anketo, da bi med dejanskimi strankami v teh prodajalnah ugotovil, kako so
zadovoljni z obiskom in nakupom v klasični prodajalni v njihovem dejanskem okolju, drugi
del ankete pa se je nanašal na poznavanje samopostrežnih avtomatskih prodajaln in odziv
na takšen način prodaje v njihovem okolju.

9.2 Izvedba raziskave
Raziskavo sem izvedel z metodo anketiranja. Pripravil sem vprašalnik, ki je bil razdeljen na
tri sklope. V prvem sklopu sem želel izvedeti nekaj o strukturi anketirancev in sicer: spol,
starost, izobrazba in obdobje izvajanja nakupov vsakdanjih življenjskih potrebščin.
Drugi sklop vprašanj je bil namenjen ugotovitvi, kako so kupci zadovoljni s prodajalno, v
kateri opravljajo vsakodnevne nakupe in kako so zadovoljni z osebjem, ki je zaposleno v
teh prodajalnah. Vprašal sem jih o izbiri, o cenah, o higieni prodajalne in osebja, o
prijaznosti in profesionalnosti osebja in za vzrok nakupov v tej prodajalni.
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Tretji sklop vprašanj pa je bil sestavljen tako, da sem izvedel, koliko ljudje poznajo
nakupovanje iz avtomatskih prodajaln, reševanje morebitnih težav, na katere bi lahko
naleteli pri nakupu v avtomatizirani prodajalni in konkretno vprašanje: Ali bi v primeru
zaprtja klasične prodajalne izvajali vsakodnevne nakupe v samopostrežni avtomatizirani
prodajalni?
Anketiral sem sto naključnih kupcev, kateri so prostovoljno, samostojno in brez vplivanja
odgovorili na devetindvajset jasno zastavljenih vprašanj.
Anketiranje sem izvedel v prodajalnah podjetja Maksina-KT iz Maribora in sicer v Market 6
na Kardeljevi cesti v Mariboru in Marketu 11, ki posluje v ulici Moša Pijade, prav tako v
Mariboru. Anketiranje se je izvajalo od ponedeljka 5. julija, do sobote 10. julija 2010.
Kupce sem pred anketiranjem seznanil z namenom ankete, s cilji, ki bi jih rad dosegel z
anketo in jim razložil način obkroževanja odgovorov. Vsakemu vprašalniku sem pripel tudi
kratek nagovor, da so se lahko posamezniki še posebej seznanili z namenom ankete
(priloga 1).
Anketiranje sem izvedel popolnoma na klasičen način, to pomeni, da so dejanski kupci, ki
obiskujejo v raziskavi določeni prodajalni, lastnoročno izpolnili anketne liste. Zaradi
regularnosti odgovorov na zastavljena vprašanja, sem omogočil anketirancem, da so
anketne liste odnesli domov, kjer so brez vplivanja zaposlenih obkrožili odgovore, ki so bili
po njihovi oceni najbolj realni. Nekateri kupci so anketo izpolnili takoj v trgovini, zato so
zaposleni v prodajalnah, kjer se je izvajalo anketiranje, pripravili kotiček z mizico in
stolom, kjer so lahko anketiranci brez zunanjih vplivov izpolnili anketo.

9.3 Obrazložitev rezultatov
S pomočjo ankete sem prišel do naslednjih ugotovitev:
V prvem sklopu sem želel identificirati anketirance, da sem pridobil jasno sliko o kupcih, ki
izvajajo nakupe v izbranih klasičnih prodajalnah.
Tabela 14: Spol anketirancev

moški
37

ženske
63

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Med sto anketiranci je sodelovalo triinšestdeset žensk, ostale odgovore so prispevali moški
kupci.
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Grafikon 3 : Spol anketirancev

Vir: lastna raziskava
Anketirance sem razdelil v pet starostnih skupin in sicer: do 18 let, od 19 do 35 let, od 36
do 50 let, od 51 do 70let in nad 71 let.
Tabela 15: Starost anketirancev

do 18 let
3

od 19 do od 36 do od 51 do 71 let in
skupaj
35 let
50 let
70 let
več
18
37
35
7
100
Vir: lastna raziskava

Starostna struktura je pomembna za ugotovitev, v kakšnem odstotku določena starostna
skupina opravlja nakupe v klasični ulični prodajalni. Povprečna starost kupcev, ki so
odgovarjali na anketo znaša 48 let. Največ kupcev sodi v starostno skupino med 36 in 50
let (37%), to je tudi struktura najaktivnejšega prebivalstva, sledi starostna skupina od 51
do 70 let (35%). V izbranih klasičnih prodajalnah najmanj kupujejo mladi do 18 let (3%)
in najstarejša populacija kupcev (7%). Kupci stari med 19 in 35 let tvorijo 18 odstotkov
skupne populacije.
Grafikon 4: Starost anketirancev

Vir: lastna raziskava
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Kupce sem povprašal po stopnji izobrazbe z željo, da ugotovim obisk izbranih prodajaln
glede na izobrazbo s predvidevanjem, da lahko glede na izobraženost sklepamo o
njihovih prihodkih, s tem pa tudi o možnosti kvalitete in pogostosti nakupa.
Tabela 16: Stopnja izobrazbe anketirancev

osnovnošolska srednješolska višješolska

visokošolska in več

skupaj

11

10

100

63

16

Vir: lastna raziskava
Iz odgovorov je razvidno, da te nakupe opravlja največ ljudi s srednješolsko izobrazbo, in
sicer 63 odstotkov anketirancev, 16 odstotkov anketirancev pravi, da imajo dokončano
višjo šolo, kupcev z visoko izobrazbo je 10 odstotkov, z osnovnošolsko izobrazbo pa 11
odstotkov.
Grafikon 5: Stopnja izobrazbe anketirancev

Vir: lastna raziskava
Na vprašanje: Kako pogosto nakupujete?, je 44 odstotkov anketirancev odgovorilo dva do
trikrat na teden, vsak dan opravi nakup 40 odstotkov anketirancev, enkrat na teden
kupuje 13 odstotkov anketirancev, manj kot enkrat na teden pa le 3 odstotke
anketirancev.
Tabela 17: Kako pogosto nakupujete?

vsak dan
40

dva do trikrat enkrat
na enkrat do dvakrat
Skupaj
na teden
teden
na mesec
44
13
3
100
Vir: lastna raziskava

103

Iz prvega sklopa vprašanj lahko razberemo, da v izbranih klasičnih trgovinah nakupe
opravlja več kot šestdeset odstotkov žensk. Glavne stranke teh prodajaln so kupci stari
med šestintrideset in sedemdeset let. To so kupci, ki so, glede na starostno strukturo,
najbolj aktivni ljudje in hkrati verjetno ljudje z najmanj prostega časa. Tudi glede
izobrazbe, prevladuje namreč struktura kupcev z dokončano srednjo šolo, je razbrati, da
so to pretežno delavci ali mlajši upokojenci, ki nakupom ne morejo posvečati preveč
svojega prostega časa. Velika verjetnost je tudi, da so ti ljudje preveč zaposleni, ali pa iz
kakšnega drugega razloga nakupujejo v izbranih prodajalnah.

Grafikon 6: Kako pogosto nakupujete?

Vir: lastna raziskava

Da nakupi vsakdanjih življenjskih potrebščin ni le vrednota ampak tudi nuja, zgovorno
kaže dejstvo, da je kar štiriinosemdeset odstotkov vprašanih potrdilo, da opravlja nakupe
najmanj dva do trikrat na teden.
Drugi sklop vprašalnika je bil namenjen ugotovitvi stanja v aktualnih klasičnih prodajalnah.
Želel sem ugotoviti, kako so kupci zadovoljni s servisom klasične prodajalne, kako so
zadovoljni s ponudbo in nenazadnje, kaj jim predstavlja vrednota prodajnega osebja.
Vprašanja sem zastavil tako, da so anketiranci odgovarjali po sistemu »črno – belo«, pri
čemer jih je nekaj namenoma zastavljenih provokativno, predvsem tista, ki se nanašajo
na prodajno osebje.
Tabela 18: Ali vam nakupovanje pomeni vrednoto?

da

ne

skupaj

62

38

100

Vir: lastna raziskava
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Prvo vprašanje tega sklopa se je nanašalo na oceno nakupa kot vrednote. Le
dvainšestdeset odstotkov anketiranih je odgovorilo, da jim nakupovanje pomeni vrednoto.
Nasprotno lahko ugibam, da najmanj osemintridesetim odstotkom anketiranih
nakupovanje pomeni obvezo ali nujno zlo. Vzrok lahko iščemo v omejeni količini denarja
ali v pomanjkanju časa.
Grafikon 7: Ali vam nakupovanje pomeni vrednoto?

Vir: lastna raziskava
Devetintrideset odstotkov anketiranih, ki so potrdili, da pretežno nakupujejo v
nakupovalnih centrih, je potrebno uvrstiti med tiste kupce, ki jim nakupovanje pomeni
vrednoto, ali pa niso zadovoljnih z izbiro, cenami ipd. v lokalni trgovini in nimajo ovir, da si
ne bi privoščili višjega standarda.
Tabela 19: Kje pretežno nakupujete?

v trgovini, v v nakupovalnih
skupaj
soseščini
centrih
61
39
100
Vir: lastna raziskava
Težko trdim, da tistim kupcem, ki kupujejo v lokalni trgovini, pomeni nakupovanje
vrednoto.
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Grafikon 8: Kje pretežno opravljate nakupe?

Vir: lastna raziskava
Dejstvo, da je enainšestdeset odstotkov anketiranih odgovorilo, da nakupe pretežno
opravljajo v trgovini v soseščini, lahko povežemo s predhodno razlago, da jim je nakup
bolj v breme, kot pa vrednota. K tej ugotovitvi še moramo dodati, da so nekateri kupci
tudi zaradi drugih razlogov vezani na kupovanje v soseščini (so starejši, niso mobilni,…).
Na vprašanje ali so kupci zadovoljni s ponudbo v svoji bližnji trgovini, je skoraj polovica
anketiranih priznala, da z razpoložljivo ponudbo niso zadovoljni.
Tabela 20: Ste zadovoljni s ponudbo v vaši bližnji trgovini?

da
19

ne
48

delno
33

Skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Triintrideset odstotkov jih je menilo, da so delno zadovoljni s ponudbo, le devetnajst
odstotkov anketiranih pa je s ponudbo v bližnji trgovini zadovoljnih.
Grafikon 9: Ste zadovoljni s ponudbo v vaši bližnji trgovini?

Vir: lastna raziskava
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Nezadovoljstvo kupcev s ponudbo malih uličnih prodajaln sledi iz dejstva, da le-te ne
morejo resno konkurirati nakupovalnim centrom, predvsem zaradi prostorske omejitve,
količnika obračanja ter tudi zaradi negativnega odnosa dobaviteljev do malih trgovcev.
Tabela 21: Ste zadovoljni s cenami v vaši bližnji trgovini v primerjavi z nakupovalnimi
centri?

da
8

ne
67

delno
25

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Kar sedeminšestdeset odstotkov anketiranih je jasno povedalo, da niso zadovoljni s
cenami v bližnji trgovini, petindvajset odstotkov anketiranih trdi, da so le delno zadovoljni
s cenami, osem odstotkov anketiranih pa verjetno razume situacijo na trgu in pravijo, da
so s cenami v bližnji trgovini zadovoljni.
Grafikon 10: Ste zadovoljni s cenami v vaši bližnji trgovini v primerjavi z
nakupovalnimi centri?

Vir: lastna raziskava
Mali trgovci ne morejo konkurirati tujim velikim trgovskim verigam, ki v Sloveniji
zapolnjujejo vse več potrošniškega trga, včasih tudi s sumljivimi izdelki, nizkocenovnega
razreda, kar je glavni razlog, da kupci niso zadovoljni s cenami v malih prodajalnah.
Zaradi ugotavljanja, koliko kupcem pomeni prisotnost prodajalke pri nakupih, sem zastavil
vprašanje, če se je že kdaj zgodilo, da v trgovini ni bilo zaposlenih.

Tabela 22: Ste že kdaj stopili v vašo bližnjo trgovino pa ni bilo zaposlenih?

Da
12

ne
88

skupaj
100
107

Vir: lastna raziskava
Res je, da je kar oseminosemdeset odstotkov anketiranih odgovorilo, da se jim to še ni
zgodilo.Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je kljub težki situaciji na tržišču, ko se borimo za
vsako stranko in za vsak cent v blagajno, kar dvanajst odstotkov anketiranih kupcev že
imelo tovrstno slabo izkušnjo.
Grafikon 11: Ste že kdaj stopili v vašo bližnjo trgovino pa ni bilo zaposlenih?

Vir: lastna raziskava
Če smo pri predhodnem vprašanju ugotovili, da je dvanajst odstotkov anketiranih kupcev
doživelo, da v trgovini ni bilo nikogar od zaposlenih, ko so vstopili vanjo, se trend
neprijetnih dogodkov strmo dviga, saj je že triindvajset odstotkov kupcev doživelo, da jih
ob prihodu v trgovino ni nihče pozdravil.
Tabela 23: Ste že kdaj stopili v vašo bližnjo trgovino pa vas ni nihče pozdravil?

Da
23

ne
77

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Kadar so v trgovini nemi trgovci ali trgovci brez poznavanja kodeksa etike, potem se
postavi vprašanje, ali jih sploh potrebujemo. Zaradi trenutnega stanja v malih uličnih
prodajalnah, so trgovci še bolj izpostavljeni pred strankami, saj prihajajo kupci v te
prodajalne načeloma posamezno in v večjih časovnih razmikih, tako, da se jim prodajalci
odnosno prodajalke lahko temeljiteje posvetijo. Zaradi takšnih priložnosti pa tudi določeni
kupci pričakujejo, da jih bodo v trgovinah stregli „v rokavicah“. Vsak spodrsljaj trgovcev
potem označijo kot katastrofo.
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Grafikon 12: Ste že kdaj stopili v vašo bližnjo trgovino pa vas ni nihče pozdravil?

Vir: lastna raziskava
Sedeminsedemdeset odstotkov anketiranih kupcev še vedno trdi, da jih trgovci vsakič lepo
pozdravijo. S tem prodajalci vzpostavijo prvi prijazen stik s kupcem, ki se kasneje
obrestuje, ko kupec naleti na pomanjkljivosti pri ponudbi.
Tabela 24: Ste že kdaj čakali na prodajalko v vaši bližnji prodajalni, ko je ta veselo
klepetala po telefonu?

da
11

ne
89

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Kadar se nam pošteno mudi ali kadar bi radi hitro dobili kakšno informacijo od zaposlenih,
ta pa veselo klepeta po telefonu, kot da bo konec sveta, če bo prekinila, je primer
enajstih odstotkov, ki jih beleži raziskava, zastrašujoč podatek.
Grafikon 13: Ste že kdaj čakali na prodajalko v vaši prodajalni, ko je ta veselo
klepetala po telefonu?

Vir: lastna raziskava
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Kadarkoli se to zgodi, kupec v takšni situaciji zapusti trgovino jezen in s prazno vrečko.
Upam, da se devetinosemdesetim odstotkom anketiranih, ki še niso bili priča telefonskemu
pogovoru prodajalke, to ne bo nikoli zgodilo in da bodo posledično s seznanitvijo z
rezultati ankete, prodajalci vzeli ta dejstva na znanje in takšna dejanja kategorično
opustili.
Da kupci, ki pridejo v trgovino, kjer vsak dan kupujejo osnovne življenjske potrebščine,
kjer so na prvem mestu nakupa prehrambeni izdelki, vonjajo neprijetne vonje zaposlenih
in so pri tem še z njihove strani postreženi, je zelo neprijetna izkušnja.
Tabela 25: Ste v bližnji trgovini naleteli na zaposlenega neprijetnih vonjav?

da
8

ne
92

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Če poglobim zadevo, se vprašam, kolikšen je lahko uspeh prodaje v izbrani trgovini, če za
delikateso streže prodajalka, ki zaudarja.
Osem odstotkov anketiranih kupcev se je v izbranih klasičnih trgovinah soočilo z dejstvom,
da nekaj zaposlenih ne skrbi dovolj za osebno higieno. Dvaindevetdeset odstotkov
anketiranih kupcev še ni naletelo na tovrsto izkušnjo, vendar je že ena sama takšna
neprijetnost nedopustna, zato je potrebno to problematiko še posebej skrbno obravnavati.
Grafikon 14: Ste v bližnji trgovini naleteli na zaposlenega neprijetnih vonjav?

Vir: lastna raziskava
V lokalnih trgovinah, kjer vsak dan nakupujemo, je osebni stik prodajalec – kupec zelo
pomemben faktor. Prodajalci včasih zaradi monotonega, utečenega ritma dela pozabijo,
da redne stranke prihajajo v lokalno trgovino velikokrat tudi iz navade. Dobro poznajo
prodajalce in vedo kaj lahko od njih pričakujejo.
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Tabela 26: S te v vaši bližnji trgovini doživeli, da vam nihče ni bil pripravljen pomagati
pri izbiri blaga?

Da
10

ne
90

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Devetdeset odstotkov anketiranih je potrdilo, da so v svoji bližnji prodajalni bili deležni
spoštljivega pristopa zaposlenih. To je za prodajalno, ki se bori za lasten obstoj, zelo
pomembno, saj kupci cenijo primeren dostop, želijo kontakt, čeprav velikokrat iz navade
ali potrebe po komunikaciji.
Grafikon 15: Ste v vaši trgovini doživeli, da vam nihče ni bil pripravljen pomagati pri
izbiri blaga?

Vir: lastna raziskava
Ni zanemarljivo, da ob naštetih dejstvih deset odstotkov anketiranih kupcev pravi, da jim
zaposleni niso želeli pomagati. Ob takšnih konkretnih vprašanjih o vlogi zaposlenih je
vprašljiv tudi realno podan odgovor anketiranca, saj je med drugim zaznati tudi kolegialni
odnos med zaposlenimi in kupci, ki redno kupujejo v izbranih prodajalnah.
Vprašanje, ki se nanaša na odpiralno – zapiralni čas je bilo zastavljeno v nameri, da
ugotovimo, kaj ljudem pomeni neprekinjen servis trgovinskih storitev.
Tabela 27: Ali ste kdaj 5 minut pred zaprtjem vaše bližnje trgovine ostali pred
zaklenjenimi vrati?

da
1

ne
99

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
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Devetindevetdeset odstotkov anketiranih kupcev z zapiralnim časom nima problemov. Le
eden od sto anketiranih je naletel na to vrsto težave.
Grafikon 16: Ali ste kdaj 5 minut pred zaprtjem vaše bližnje trgovine ostali pred
zaklenjenimi vrati?

Vir: lastna raziskava
Ugibamo lahko, ali so zaposleni na tako discipliniranem nivoju, da se to res ne dogaja
pogosto, ali pa so disciplinirani kupci, ki ne želijo brez potrebe nadlegovati zaposlenih v
zadnjih minutah pred zaprtjem prodajalne. Če prodajalna ne bi imela zapiralnega časa in
bi kdaj zaradi objektivnega ali tudi subjektivnega vzroka bila zaprta, odnosno ne bi bila v
funkciji, pa bi verjetno bila reakcija kupcev drugačna.
Tabela 28: Ste zadovoljni z reševanjem reklamacij v vaši bližnji trgovini?

Da
96

ne
4

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Reševanje reklamacij je v prodajalnah, ki jih obravnavam, še posebej pomembno, kajti
vemo, da je zaradi nizkega obiska tudi obrat blaga nizek, kar pomeni, da je več možnosti,
da naletimo na izdelek, katerega embalaža je že dotrajana, na izdelek, ki je
spremenjenega videza ali okusa, ipd.
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Grafikon 17: Ste zadovoljni z reševanjem reklamacij v vaši bližnji trgovini?

Vir: lastna raziskava
Šestindevetdeset odstotkov anketiranih kupcev je potrdilo, da so zadovoljni z reševanjem
reklamacij, upoštevati pa moramo, da so k temu odstotku priključeni tudi tisti kupci, ki do
sedaj še niso imeli vzroka za reklamacijo. Štirje odstotki anketiranih pravi, da z
reševanjem reklamacij niso zadovoljni.
Komunikacija v trgovini, med zaposlenimi in kupci, je velikokrat zelo pomembna. Določeni
kupci mnogokrat bolj potrebujejo dobro besedo kot kakovostno ponudbo.
Tabela 29: Ali vedno komunicirate z zaposlenimi v vaši bližnji trgovini, ko opravljate
nakup?

da
72

ne
28

skupaj
100

Vir: lastna raziskava

Na vprašanje, če vedno komunicirajo z zaposlenimi, je celo dvainsedemdeset odstotkov
anketiranih odgovorilo pritrdilno. Verjetno vsa komunikacija ni izključno vezana na
nakupovanje, več je verjetno to vsakodnevno razpravljanje in oživljanje aktualnih
dogodkov iz bližnje ali tudi daljne zgodovine. Osemindvajsetim odstotkom anketiranih
komunikacija z zaposlenimi v trgovini ni potrebna. Ocenjujem, da gre tu za kupce, ki
nimajo dovolj časa za neplodne debate v trgovinah. Za njih je kupovanje obveza ali nuja,
ki bi ga lahko opravili tudi v samopostrežni avtomatizirani prodajalni.
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Grafikon 18: Ali vedno komunicirate z zaposlenimi v vaši bližnji trgovini, ko opravljate
nakup?

Vir: lastna raziskava
Jedro problema, ki smo ga aktivirali s vprašanjem če potrebujejo trgovino z vsakdanjimi
potrebščinami v njihovem okolju, so anketiranci z velikim, devetinosemdeset odstotkom,
pritrdili.
Tabela 30: Ali potrebujete trgovino z vsakdanjimi potrebščinami v vašem okolju?

da
89

Ne
11

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Ljudje na izbranih lokacijah potrebujejo trgovino z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami,
saj ugotavljam, da so v teh mestnih blokovskih naseljih doma ljudje, ki so v veliki meri
odvisni od okolja. V mislih imam predvsem ljudi, ki imajo malo denarja, so starejši, niso
mobilni itd.
Grafikon 19: Ali potrebujete trgovino z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami v
vašem okolju?

Vir: lastna raziskava
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Preostalih enajst odstotkov anketiranih, ki menijo, da v svojem bližnjem okolju ne
potrebujejo tovrstne trgovine, so kupci, ki po strukturi sodijo med mlajše kupce, odnosno
so to kupci, ki imajo možnost opraviti nakupe na drugih lokacijah. Med teh enajst
odstotkov anketiranih lahko uvrstimo tudi bolj zahtevne kupce, ki jim ponudba in servis v
lokalni trgovini ne zadostuje.
Tabela 31: Ali poznate samopostrežne avtomate z vsakdanjimi življenjskimi
potrebščinami?

da
42

ne
58

skupaj
100

Vir: lastna raziskava
Avtomatizirane samopostrežne prodajalne so novost v Sloveniji. Do sedaj sam še nisem
zasledil tovrstne specializirane ponudbe, zato je za določene ljudi, ki živijo v tem območju,
zavidanja vredno, da kljub novosti na našem tržišču, tako dobro poznajo samopostrežne
avtomate z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami.

Grafikon 20: Ali poznate samopostrežne avtomate z vsakdanjimi življenjskimi
potrebščinami?

Vir: lastna raziskava
Dvainštirideset odstotkov anketiranih kupcev smatra, da poznajo to vrsto avtomatov. To je
pomemben podatek, saj nam pove, da ob morebitni postavitvi samopostrežnih avtomatov,
kupci ne bi imeli težav pri nakupih. Oseminpetdeset odstotkov anketiranih pa meni, da
samopostrežnih avtomatov ne poznajo. Samopostrežni avtomati so sicer narejeni tako, da
so prijazni do kupcev, vendar pa bi bilo potrebno ob odprtju kupce vpeljati v novi način
nakupovanja in jih prepričati, da je stvar enostavna za uporabo.
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Kot glavni razlog, zakaj ljudje kupujejo v bližnji trgovini, so anketirani kupci kar v
šestinpetdesetih odstotkih navedli lokacijo. Še en dokaz, da ljudje na izbranih območjih
potrebujejo trgovino.
Tabela 32: Kateri je glavni razlog, da kupujete v vaši bližnji trgovini?

ponudba

cene

7

7

prodajno
osebje
29

lokacija
56

način
plačila
1

Skupaj
14

Vir: lastna raziskava
Devetindvajset odstotkov anketiranih je kot glavni razlog navedlo prodajno osebje, sedem
odstotkov anketiranih pa meni, da jih privlačijo cene, ravno tako za sedem odstotkov
anketiranih je pomembna ponudba in je to glavni razlog za obisk bližnje trgovine. En sam
odstotek anketiranih pravi, da je za njih najpomembnejši način plačila, pri čemer je
verjetno mišljen gotovinski način plačila.

Grafikon 21: Kateri je glavni razlog, da kupujete v vaši bližnji trgovini?

Vir: lastna raziskava
Zadnji sklop vprašanj je bil namenjen ugotovitvi, kako bi potencialni kupci sprejeli
alternativo v obliki samopostrežne avtomatske prodajalne. Kljub temu, da kupci v
Sloveniji, razen s posameznimi avtomati, še nisoimeli priložnosti kupovati v tovrstnih
prodajalnah, sem ocenil, da je potrebno kupce povprašati kako bi se spoprijateljili s
samopostrežnimi avtomati.
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Vprašalnik je bil sestavljen tako, da so anketiranci odgovorili z oceno od 1 do 5, kar je
predstavljalo:
1
2
3
4
5

- sploh se ne strinjam,
– se ne strinjam,
– delno se strinjam,
– se strinjam,
– popolnoma se strinjam.

Za vsako vprašanje je izvrednotena srednja ocena posamezne trditve ter razpršenost ocen
okrog povprečja v obliki standardenga odklona.
Tabela 33: Samopostrežni avtomat je dobrodošla novost v vašem okolju?

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
18
10
35
23
14
100
Vir: lastna raziskava
Anketiranci so idejo o samopostrežnem avtomatu ocenili s povprečno oceno 3,05.
Vrednost standardnega odklona oceneje 1,27, kar ponazarja relativno visoko razpršenost
ocene okrog povprečja.
Grafikon 22: Samopostrežni avtomat je dobrodošla novost v vašem okolju?

Vir: lastna raziskava
Da je samopostrežni avtomat dobrodošla novost v izbranem okolju, se popolnoma strinja
štirinajst odstotkov anketiranih kupcev, pritrdilno je odgovorilo še triindvajset odstotkov
anketirancev, ki so obkrožili odgovor številka štiri – da se strinjajo s trditvijo, petintrideset
odstotkov anketiranih se je opredelilo za odgovor številka tri, ki pove, da se delno strinjajo
z novo pridobitvijo. Deset odstotkov anketiranih smatra, da samopostrežni avtomat ni
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dobrodošla novost v njihovem okolju, kar je podkrepilo dejstvo, da osemnajst odstotkov
anketiranih kupcev meni, da samopostrežni avtomat sploh ne sodi v njihovo okolje. Vzrok
takšnemu mišljenju lahko iščemo v dejstvu, da kar oseminpetdeset odstotkov anketiranih
kupcev sploh ne pozna samopostrežnih avtomatov.
24 urni dostop do vsakdanjih življenjskih potrebščin so anketiranci ocenili s povprečno
oceno 2,89. Vrednost izračunanega standardnega odklona ocene znaša 1,38 in nakazuje
na zelo deljeno mnenje anketirancev.
Tabela 34: 24-urni dostop do vsakdanjih življenjskih potrebščin je dobrodošel oziroma
zaželen

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
24
13
28
20
15
100
Vir: lastna raziskava
Da je štiriindvajset urni dostop do življenjskih potrebščin zaželen, je z oceno pet potrdilo
petnajst odstotkov anketiranih. Enakega mišljenja je tudi dvajset odstotna množica
anketiranih, ki se s trditvijo strinjajo.
Grafikon 23: 24-urni dostop do življenjskih potrebščin je dobrodošel oziroma zaželen

Vir: lastna raziskava
Za možnost nočnega oziroma neomejenega časa nakupa se je delno strinjalo
osemindvajset odstotkov anketiranih. Trinajst odstotkov anketiranih kupcev se ne strinja,
da je dobrodošel štiriindvajset urni dostop do življenjskih potrebščin. Štiriindvajset
odstotkov anketiranih pa celo meni, da takšna oblika za njih sploh ni potrebna. V slednjem
odstotku anketiranih je verjetno potrebno iskati kupce, ki potrebujejo noč za počitek ali pa
tisto skupino kupcev, ki smatrajo, da bi zaradi takšne usluge bili zopet preveč izpostavljeni
zaposleni.
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Da se starejši ljudje tudi poslužujejo nakupov v samopostrežnih avtomatih anketiranci
ocenjujejo s povprečno oceno 2,18. Nekoliko nižja vrednost standardnega odklona, ki
znaša 1,05 ponazarja manjšo razpršenost ocen okrog povprečja kar pomeni, da so
anketiranci dokaj enotnega mnenja, da se starejši ljudje redkeje ali pa sploh ne
poslužujejo nakupovanja v samopostrežnih avtomatih.
Tabela 35: Starejši ljudje se tudi poslužujejo nakupov v samopostrežnih avtomatih

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
32
30
29
6
3
100
Vir: lastna raziskava
Glede trditve, da starejši ljudje tudi nakupujejo na samopostrežnih avtomatih, nisem
popolnoma definiral starosti, zato so anketiranci verjetno razbrali, da so starejši ljudje
tisti, ki so v drugem vprašanju prvega sklopa označeni pod zadnjo alinejo. Kljub temu je
raziskava pokazala, da se nekaj odstotkov starejših ljudi le srečuje z nakupovalnimi
avtomati. Devetindvajset odstotkov anketiranih ni povsem prepričanih, da se starejši ljudje
poslužujejo nakupovanja v avtomatih, slaba tretjina anketiranih pa meni, da nakupi iz
samopostrežnih avtomatov niso aktualni za starejše kupce.
Grafikon 24: Starejši ljudje se tudi poslužujejo nakupov v samopostrežnih avtomatih

Vir: lastna raziskava
Težavnost plačevanja pri samopostrežnih avtomatih so anketiranci ocenili s povprečno
oceno 3,08. Da je tovrstno plačevanje odvisno od več faktorjev (starost, izobrazba,
nakupovalne navade,..) dokazuje izredno visoka razpršenost odgovorov. Vrednost
standardnega odklona je 1,4 in nakazuje zelo različne poglede anketirancev na težave
plačevanja pri samopostrežnih avtomatih.
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Tabela 36: Plačevanje pri samopostrežnih avtomatih mi povzroča težave

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
19
15
26
19
21
100
Vir: lastna raziskava
Plačevanje pri samopostrežnih avtomatih zahteva določen postopek, ki ga je potrebno
poznati. Novejši plačilni sistemi so izdelani tako, da lahko uporabimo različne načine
plačila: gotovina, plačilna kartica, moneta; plačilni sistemi so tudi prijazni do uporabnika,
saj te vodijo od postopka do postopka. Najlažje pa je še vseeno vstaviti dovolj gotovine,
avtomat pa vrne neporabljen ostanek. Tukaj je človeški faktor, ki je ponavadi kriv za
pomoto pri vračilu, popolnoma izključen.
Grafikon 25: Plačevanje pri samopostrežnih avtomatih mi povzroča težave

Vir: lastna raziskava
Kljub temu je le devetnajst odstotkov anketiranih odgovorilo, da jim plačevanje sploh ne
povzroča težav, petnajst odstotkov anketiranih pa je zanikala trditev, da jim plačevanje pri
samopostrežnih avtomatih povzroča težavo. Šestindvajset odstotkov anketiranih kupcev
pravi, da se s trditvijo delno strinjajo; torej niso popolnoma sigurni v lastne sposobnosti
pri plačevanju pri samopostrežnih avtomatih. Devetnajst odstotkov anketiranih je potrdilo,
da jim tovrstno plačevanje povzroča težavo, enaindvajset odstotkov anketiranih pa se
popolnoma strinja s trditvijo. Vzrok za takšen rezultat raziskave gre pripisati predvsem
starostni strukturi anketiranih, kajti, glede na sorazmerno dobro izobražene anketirance,
to ne bi smelo predstavljati prevelikih težav, saj v Sloveniji že na širokem naboru storitev
le-te plačujemo preko samopostrežnih avtomatov.
Anketiranci so se do vprašanja o prednost predpakiranega blaga opredelili s povprečno
oceno 3,32, razpršenost ocene okrog povprečja pa je razmeroma nizka, in sicer 1,24. Iz
tega lahko razberemo, da so mnenja kupcev sicer deljena, v povprečju pa se vendarle
strinjajo, da je predpakirano blago prednost.
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Tabela 37: Predpakirano blago je prednost

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 Skupaj
12
10
31
28
19
100
Vir: lastna raziskava
Blago, ki se nahaja v prodajnih avtomatih, mora zaradi kosovnega ali paketnega načina
biti predpakirano. Tudi iz higienskega vidika je to prednost. S to trditvijo se popolnoma
strinja devetnajst odstotkov anketiranih, osemindvajset odstotkov anketiranih se strinja in
osemindvajset odstotkov anketiranih se delno strinja s trditvijo. Deset odstotkov
anketiranih se ne strinja, da je predpakirano blago prednost, dvanajst odstotkov
anketiranih kupcev pa pravi da predpakirano blago sploh ni prednost. Še vedno je nekaj
pristašev, ki npr. raje izberejo dva dkg te salame in dva dkg druge salame, seveda
narezane takrat, kot pa vakuumsko predpakiran identičen izdelek.
Grafikon 26: Predpakirano blago je prednost

Vir: lastna raziskava
Eden od velikih vplivov za zadovoljstvo kupcev v določeni trgovini je reševanje reklamacij.
Res je, da mora biti reklamacij čim manj, če pa le pride do problema, je naš nadaljnji
nakup v tej trgovini odvisen od dejstva, kako bomo reklamacijo rešili. Pri samopostrežnih
avtomatih ni takoj na voljo zaposlenih, ki bi vam v tistem trenutku rešili reklamacijo, so pa
jasno označena navodila, kako ukrepamo ob morebitni reklamaciji nakupa.
Tabela 38: Če s kupljenim blagom v samopostrežnem avtomatu ne bom zadovoljen,
dobro vem kako izdelek reklamirati

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
22
27
21
24
6
100
Vir: lastna raziskava
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Na trditev o obveščenosti ravnanja ob reklamaciji kupljenega blaga so anketiranci
odgovorili s povprečno oceno 2,65 z odstopanjem ocen do1,32, kar ponazarja visoko
razpršenost ocene okrog povprečja . Vzrok temu je verjetno zopet starostna struktura
anketiranih in pa dejstvo, da v preteklosti, v klasičnih prodajalnah niso imeli veliko
reklamacij.
Grafikon 27: Če s kupljenim blagom v samopostrežnem avtomatu ne bom zadovoljen,
dobro vem, kako izdelek reklamirati

Vir: lastna raziskava
Le šest odstotkov anketiranih se popolnoma strinja, da ve, kako izdelek reklamirati, strinja
se tudi štiriindvajset odstotkov anketiranih, delno pa se strinja enaindvajset odstotkov
anketiranih kupcev v klasični prodajalni. Da ne vedo, kako reklamirati kupljeno blago v
samopostrežnem avtomatu, je priznalo sedemindvajset odstotkov anketiranih,
dvaindvajset odstotkov pa po rezultatih raziskave sploh nima pojma kako reklamirati
izdelek kupljen v samopostrežnem avtomatu. Tako visok odstotek nestrinjanja anketiranih
s to trditvijo lahko pripišemo dejstvu, da ljudje tovrstnih zadev še ne poznajo. Ko bo v
izbranem okolju zaživela samopostrežna avtomatizirana prodajalna, bi bilo smotrno
ponovno vprašati kupce o poznavanju načina reklamiranja in takrat bo verjetno odziv
veliko bolj pozitiven.
Samopostrežni avtomat že sam po sebi pove, da tukaj ni prodajnega osebja. Trditev, da
bodo kupci pogrešali prodajno osebje, kadar bo v njihovem okolju obratovala
samopostrežna avtomatizirana prodajalna, so anketirani ocenili s povprečno oceno 3,42, z
vrednost standardnega odklona ocene 1,39. Anketirani kupci bodo v povprečju pogrešali
prodajno osebje. Skupno torej več kot polovica anketiranih trdi, da pogrešajo prodajno
osebje pri samopostrežnem nakupu.
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Tabela 39: Pri nakupu v samopostrežnem avtomatu pogrešam prodajno osebje

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
13
15
19
23
30
100
Vir: lastna raziskav
Tudi, ko so bencinske črpalke začele s samopostrežnim načinom prodaje, je bilo na
začetku nekaj nezadovoljnih, danes pa verjetno le še kakšen posameznik pogreša osebo,
ki bi mu natočila gorivo. Gre predvsem za stvar razvade. Devetnajst odstotkov anketiranih
bi le še delno potrebovali prodajno osebje, osemindvajset odstotkov anketiranih pa že
sedaj meni, da prodajnega osebja ne, oziroma sploh ne potrebuje.

Grafikon 28: Pri nakupu v samopostrežnem avtomatu pogrešam prodajno osebje

Vir: lastna raziskava
Oglaševalne akcije na papirju prinesejo določen odstotek prometa skoraj na vseh
področjih. Še posebno v trgovini je zaznati, kako določeni kupci hitijo od trgovine do
trgovine, da lahko nakupijo najcenejše izdelke, ki so jih zasledili v oglaševalski ponudbi.
Dogaja se tudi, da se kupci odpravijo po nakupe določene dni v določeno trgovino, kjer je
tisti dan akcija. Ne vidim razloga, da oglaševalska akcija v e-obliki na samem kraju
dogodka, ne bi prispevala k odločitvi nakupa.
Tabela 40: Oglaševanje akcij v elektronski obliki na samopostrežnem avtomatu
pomaga pri odločitvi nakupa

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
12
21
39
18
10
100
Vir: lastna raziskava
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Anketirani kupci s poprečno oceno 2,93 ocenjujejo, trditev o oglaševalskih akcijah v
elektronskih oblikah na samopostrežnem avtomatu. Vrednost standardnega odklona
ocene je 1,13, kar nakazuje na relativno enostno mnenje. Pričakujemo lahko, da se bodo
kupci v povprečju kar posluževali pomoči oglaševanja v e-obliki na samopostrežnem
avtomatu in se lažje odločevali pri nakupu.
Grafikon 29: Oglaševanje v e-obliki na samopostrežnem avtomatu pomaga pri odločitvi
nakupa

Vir: lastna raziskava
Znižanje cene izdelkov pred iztekom roka je popolnoma legalna in ustaljena praksa
trgovcev, ki se še v zadnjem možnem trenutku želijo znebiti robe. Izdelki, ki so z normalno
ceno za povprečnega potrošnika predragi, se jim z znižanjem lahko približajo, hkrati pa je
izdelek en dan pred potekom roka še vedno enakovreden tistemu, ki ima uporabnost še
dlje časa. Trgovci se velikokrat marži popolnoma odpovedo, v želji, da si vsaj delno
povrnejo stroške, ki so z izdelkom na polici nastali.
Tabela 41: V samopostrežnem avtomatu bi izbral izdelek, ki je en dan pred iztekom
roka uporabe znižan za 50 odstotkov

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
15
21
32
17
15
100
Vir: lastna raziskava
Za izbiro znižanega izdelka pred iztekom roka so se anketirani kupci opredelili s povprečno
oceno 2,96. Torej, kupci bi se v povprečju le deloma odločevali za takšen nakup.
Razpršenost ocene okrog povprečja je tudi v tem primeru visoka, kar dokazuje vrednost
standardnega odklona, ki znaša 1,36 in pomeni, da imajo kupci pri znižanih artiklih pred
potekom roka uporabe precej različna mnenja.
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Grafikon 30: V samopostrežnem avtomatu bi izbral artikel, ki je en dan pred iztekom
roka uporabe znižan za 50 odstotkov

Vir: lastna raziskava
Zadnje vprašanje je zastavljeno povsem provokativno in je anketirance postavilo pred
dejstvo. Ali bodo, v primeru, da zaprejo klasično prodajalno v njihovem okolju, izvajali
vsakodnevne nakupe v samopostrežnih avtomatih, anketirani ocenjujejo s povprečno
oceno 2,7. z vrednostjo standardnega odklona ocene 1,28, kar ponovno ponazarja
relativno deljena mnenja anketiranih kupcev.
Tabela 42: Če v vašem okolju zaprejo klasično prodajalno, kjer zdaj opravljata
vsakodnevne nakupe in jo nadomestijo s samopostrežnimi avtomati, bom
vsakdanje nakupe opravljal pri njih

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 skupaj
21
26
27
14
12
100
Vir: lastna raziskava
Ker je prodaja iz avtomatizirane prodajalne pri nas novost, lahko sklepam, da je
nepoznavanje zadeve glavni razlog za odpor pri tovrstnem nakupovanju. Več kot polovica
anketiranih se je opredelila, da bodo izvajali vsakodnevne nakupe v alternativni prodajalni,
predvsem iz razloga, ker druge možnosti ne bi bilo.
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Grafikon 31: Če v vašem okolju zaprejo klasično prodajalno, kjer zdaj opravljate
vsakodnevne nakupe in jo nadomestijo s samopostrežnimi avtomati,
bom vsakdanje nakupe opravljal pri njih

Vir: lastna raziskava
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10 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE
V raziskavi, na podlagi ankete, v kateri je sodelovalo sto naključnih kupcev, sem v prvi
vrsti raziskal, za kakšno strukturo kupcev gre v izbranem okolju. Ugotovil sem na podlagi
vzorca sto kupcev, da v izbranih trgovinah kupuje dve tretjini žensk in ena tretjina moških
(grafikon 3). Glavnina kupcev je starih med šestintrideset in sedemdeset let (grafikon 4),
po izobrazbi pa je največ tistih, ki imajo srednješolsko izobrazbo (grafikon 5). Štirideset
odstotkov kupcev prihaja nakupovat v izbrano trgovino vsak dan, še enkrat toliko pa
kupuje v tej trgovini dva do trikrat na teden (grafikon 6).
Na podlagi ankete sem ugotovil, da okoli šestdeset odstotkom kupcev, ki še pretežno
kupujejo v klasični ulični prodajalni, pomeni nakupovanje vrednoto (grafikon 7), kljub
temu, da jim klasične ulične prodajalne te vrednote več ne ohranjajo. Tako sem na podlagi
odgovorov spoznal, da kljub temu, da kupci v veliki meri niso zadovoljni niti s ponudbo niti
s cenami v bližnji trgovini, v nekaj primerih niso zadovoljni niti z osebjem, si vendarle
želijo ohraniti trgovino v njihovem okolju (grafikon 9-21).
Ob dejstvu, da tem kupcem preprosto zaprejo trgovino in da jo nadomestijo s
samopostrežno avtomatizirano prodajalno, jih šestindvajset odstotkov že sedaj ve, da
bodo kupovali v alternativni prodajalni. Če dodamo še tiste, ki se še ne morejo odločiti,
takih je sedemindvajset odstotkov (grafikon 31), lahko trdim, da bo alternativna
prodajalna na lokacijah, ki sem jih obravnaval v raziskavi, hitro zaživela in opravičila
naložbo.
Nekaj skeptikov je vseeno kategorično proti alternativni prodajalni, to pa sklepam po
dejstvu, da je kar dvainšestdeset odstotkov anketiranih zanikalo, da se starejši ljudje tudi
poslužujejo nakupov v samopostrežnih avtomatih (grafikon 24) in da večini kupcem
plačevanje pri samopostrežnih avtomatih povzroča težavo (grafikon 36).
Glede na dosežene rezultate raziskave lahko sklepam, da bi v primeru, da v izbranem
okolju zaprejo klasično prodajalno, bodo ljudje le-to pogrešali, vendar bi v veliki večini
uporabljali alternativno pridobitev.
Ker je predstavljena alternativna prodajalna novost v našem okolju, smatram, da bi ljudje
po določenem obratovalnem času prodajalne, svoje mnenje dopolnili v korist
samopostrežne avtomatske prodajalne. Tudi na podlagi primerjave poslovanja
samopostrežnih avtomatskih prodajaln v Italiji in Nemčiji lahko trdim, da bi po nekaj
mesečnem poslovanju ene ali dveh samopostrežnih avtomatskih prodajaln, lahko tovrstne
prodajalne doživele popolno ekspanzijo.
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11 PREVERITEV HIPOTEZ
Osrednji vir podatkov in informacij za oblikovanje zaključkov naloge ter ovrednotenje
hipotez izhaja iz raziskovalnega dela naloge.
Prva hipoteza (H1) oziroma trditev: obstoječi način obratovanja klasičnih uličnih
prodajaln je nekonkurenčen in ekonomsko neupravičen, je potrjena, kar je razvidno iz
analize obstoječega stanja za prodajalni Market 6 in Market 11, podjetja Maksina-KT iz
Maribora. Iz analize stanja sem ugotovil, da v izbranih prodajalnah promet nenehno pada:
Market 6 (januar 2009: december 2009 = -40 odstotkov), Market 11 (januar 2009:
december 2009 = -46 odstotkov). Število kupcev se iz meseca v mesec niža: Market 6
(januar 2009: december 2009 = -34 odstotkov), Market 11 (januar 2009: december 2009
= -36 odstotkov). Prav tako se niža vrednost posameznega nakupa: Market 6 (januar
2009: december 2009 = -10 odstotkov), Market 11 (januar 2009: december 2009 = -15
odstotkov), (priloge 19-24). Konec leta 2009 je bilo v bilanci stanja izkazana izguba v
obeh omenjenih poslovnih enotah in sicer v Market 6: 28.912,77€ in v Market 11:
36.199,00€ (Priloge 4-9).
Druga hipoteza (H2): z uvedbo male avtomatizirane ulične prodajalne so stroški dela in
stroški obratovanja v primerjavi s klasično ulično prodajalno nižji, je potrjena, saj so
stroški dela in obratovalni stroški pri izbranih klasičnih prodajalnah neprimerno višji in
sicer so bili stroški v letu 2009 v Market 6 95.854,90€ (tabela 10) in v Market 11
107.666,00€ (tabela 11), kot stroški pri avtomatiziranih prodajalnah, ki bi po izračunih
znašali 36.494,00€ (tabela 13). Klasični prodajalni glavne stroške predstavljajo zaposleni,
energija za ogrevanje in energija za osvetljevanje ter hladilne sisteme (tabeli 10 in 11). Za
oskrbo samopostrežne avtomatizirane prodajalne potrebujemo največ enega delavca, v
kolikor je v verigi več samopostrežnih avtomatiziranih prodajaln, pa za oskrbo le-teh tudi
zadostuje en delavec, kar pomeni najmanj štirikrat nižji strošek, kot pri klasični prodajalni
(tabela 13). Iz tehničnih podatkov proizvajalca avtomatskih strežnikov »Magex« je
razvidno, da so avtomatski strežniki izdelani iz visoko izolacijskih materialov, da
uporabljajo LED tehniko za razsvetljavo, ter da enota porabi maksimalno pri +35 stopinjah
zunanje temperature le 0,42 kw/h električne energije (str. 83). Ogrevanje prostorov pri
samopostrežnih avtomatskih prodajalnah pa ni potrebno.
Tretja hipoteza (H3): z uvedbo avtomatizirane ulične prodajalne, dostopne potrošnikom
vsak dan – 24 ur na dan, je zagotovljena oskrba z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami
v za njih lahko dostopnem okolju je potrjena, saj se je v raziskavi skoraj 90 odstotkov
anketiranih jasno izreklo, da potrebujejo prodajalno z vsakdanjimi življenjskimi
potrebščinami v svojem okolju (grafikon: 17), skoraj 60 odstotkov anketiranih se je vsaj
delno opredelilo, da je štiriindvajset urni servis pridobitev za kupce v tem okolju (grafikon:
21). Potrditev te hipoteze dodatno dokazuje rezultat anketne raziskave v delu, ko se več
kot polovica anketiranih kupcev že sedaj opredeli, da bodo, če bodo zaprli klasično
prodajalno v njihovem okolju, nakupe vršili v alternativni prodajalni (grafikon: 29).
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Četrta hipoteza (H4): plačevanje z gotovino ali z bančno kartico na prodajnih avtomatih
potrošnikom ne predstavlja velikega problema, je ovržena, saj je v anketni raziskavi 60
odstotkov anketiranih kupcev priznalo, da jim plačevanje na prodajnih avtomatih vsaj
delno povzroča težave (grafikon 25).
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12 PRIČAKOVANI PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
Na podlagi ugotovitev analitičnega in empiričnega dela raziskave sem za mala podjetja in
posameznike oblikoval model alternativne prodajalne. Poznavanje modela in zakonodaje s
področja prodaje na drobno, bo pomagalo podjetjem vzpostaviti poslovno organizacijski
sistem prodaje, ki bo lahko nadomestil klasični način prodaje v tistih okoljih, kjer klasične
prodajalne ne morejo preživeti.
Podatki, pridobljeni z raziskavo v okviru magistrske naloge, so pokazatelj dejanskega
stanja na področju oskrbe ljudi z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami, predvsem v
urbanih blokovskih naseljih, kjer ni velikih nakupovalnih centrov. Namen naloge je bil
prikazati slabosti klasičnih uličnih prodajaln, ker zaradi visoke cene dela in visokih
obratovalnih stroškov male klasične prodajalne ne morejo konkurirati nakupovalnim
centrom.
V raziskavi se je izkazalo, da ljudje v obravnavanem okolju ne poznajo načina delovanja
samopostrežnih avtomatskih prodajaln, oziroma se na nek način bojijo alternative.
Ko bo v Sloveniji že poslovala samopostrežna avtomatska prodajalna, bi lahko za nadaljnje
študije takrat izvedli raziskavo o zadovoljstvu potrošnikov s samopostrežnimi avtomatskimi
prodajalnami. Takrat bodo rezultati raziskave v tem segmentu popolnejši.
Sam opis in povzetek obravnavane tematike bo prispeval k lažjemu razumevanju problema
oskrbe določene populacije ljudi, po drugi strani pa bo spodbuda za vlaganje trgovskih
podjetij in podjetnikov v avtomatizirane ulične prodajalne.
Glede na to, da v Slovenijo še vedno prodirajo verige tujih trgovskih družb, ki postavljajo
svoje trgovinske centre ali diskonte na obrobja mest, ob večjih naseljih, skratka tam, kjer
je po njihovih izračunih pričakovati večji tržni delež, ostajajo mestna središča čedalje
manj obremenjena s klasičnimi prodajalnami. Mali trgovci s klasičnimi metodami prodaje
ne morejo več konkurirati velikim trgovinskim družbam, ki globalno prevladujejo zaradi
ugodnih nabavnih pogojev, ki jih pogojujejo velike količine naročenega blaga.
V raziskavi, ki sem jo opravil med kupci, ki živijo v mestnem blokovskem naselju in ki so
zaradi različnih vzrokov vezani na določeno okolje, je bilo dokazano, da ti ljudje
potrebujejo oskrbo z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami. Glede na to, da sistem
tržnega gospodarstva ne priznava favoriziranje neke panoge ali nekega segmenta v
panogi in ne glede na to, da statistični podatki kažejo dobro zasedenost trgovin na drobno
na površino in na število prebivalstva, so ljudje hendikipirani, kajti živijo v okoljih, kjer se
ne gradijo trgovinski centri, oziroma so le ti oddaljeni več kilometrov.
S primerjalnimi podatki sem dokazal, da lahko mala podjetja in zasebniki, ki ne morejo
konkurirati velikim globalnim trgovskim družbam, z alternativno ponudbo, to je z
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samopostrežno avtomatsko prodajalno, zadostijo oskrbo ljudi v okoljih, kjer ni diskontov
ali trgovinskih centrov, frekvenca ljudi pa je velika zaradi gostote naseljenosti.
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13 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA V STROKI
Rezultati raziskave so odgovorili na nekatera ključna vprašanja glede obstoječega stanja
na področju oskrbe ljudi v okoljih, kjer ni velikih nakupovalnih centrov. Pridobljeni rezultati
bodo dobra osnova za planiranje konkretnih zadev za zamenjavo ali dopolnitev klasične
oskrbe ljudi v določenem okolju.
Rezultati raziskave so namenjeni predvsem malim podjetjem, družinskim podjetjem ali
zasebnikom, ki realno ne morejo s klasičnim načinom prodaje konkurirati velikim
trgovskim družbam.
Gosto naseljena, urbana blokovska središča, so točke, kjer ni prostora za gradnjo velikih
trgovinskih centrov, je pa frekvenca ljudi velika. Ljudje, ki živijo več kilometrov daleč
vstran od velikih nakupovalnih središč, ne morejo vedno nakupovati v teh centrih; vzroki
so različni: starost, nimajo prevoza, nimajo dovolj prostega časa, vsakodnevne življenjske
potrebščine pa vendar potrebujejo. Tu se odpira možnost za podjetnike, ki bi vložili
sredstva v investicijo samopostrežnih avtomatskih prodajaln. Raziskava je pokazala, da bi
bila investicija ob minimalnem predvidenem prometu poplačana v treh letih.
Prav tako so rezultati raziskave dobra osnova za zakonodajalca. Samopostrežne
avtomatizirane prodajalne bi bile novost na našem tržišču in dobra osnova za spremembo
oziroma dopolnitev obstoječe zakonodaje na področju oskrbe ljudi, kajti aktualna
zakonodaja na področju trgovine, skoraj nič konkretnega ne določa o pogojih poslovanja
samopostrežnih avtomatskih prodajaln, oziroma to zadevo določa povsem liberalno.
Zainteresirani se bodo v tej magistrski nalogi na poljuben način seznanili z obravnavano
tematiko.
Naloga in njeni rezultati bodo služili kot priporočilo za nadaljnje raziskave na področju
zagotavljanja oskrbe določenih struktur ljudi in uvajanja alternativ dosedanjemu
klasičnemu načinu prodaje v določenem okolju.
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14 ZAKLJUČEK
Predmet raziskave je bilo proučitev obstoječe situacije, oris dejanskega stanja s
poudarkom na obravnavi populacije potrošnikov, ki so zaradi določenih življenjskih
pogojev (starost, niso mobilni, težko hodijo,…) ogroženi pri oskrbi z vsakdanjimi
življenjskimi potrebščinami. Obravnaval sem nakupovalne navade, ki trenutno prevladujejo
v Sloveniji, primerjal konkurenčnost med velikimi nakupovalnimi centri in klasičnimi
uličnimi prodajalnami.
V nalogi sem izpostavil rešitev, ki bi na eni strani zadovoljila potrebe omenjene populacije
potrošnikov pri oskrbi z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami, na drugi strani pa dokazal
ekonomsko upravičenost naložbe in poslovanja avtomatizirane prodajalne v strnjenem
blokovskem naselju.
V uvodu sem bralca uvedel v področje raziskave, ga seznanil s področjem raziskave,
predstavljene so bile hipoteze, predstavljen je namen in cilji raziskave. Ocenil sem tudi do
sedaj opravljene raziskave ter opredelil metode, ki sem jih uporabil pri raziskovanju.
Za lažjo predstavo sem morebitne bralce popeljal skozi zgodovino in razvoj trgovine, vse
od izvorne oblike trgovin, ki so se začele pojavljati odkar obstaja človeštvo. Začelo se je s
preprosto blagovno menjavo, ki je bila še popolnoma neorganizirana.
Pojav moderne trgovine sovpada s počasno rastjo urbanih središč v Evropi v šestnajstem
in sedemnajstem stoletju, ko so se večja središča pričela združevati v glavna mesta in
ogromna evropska pristanišča. To je vodilo do ekspanzije številnih trgovin.
Prihod novih dobrin je sprožil dve nasprotujoči si tendenci: vzpon luksuznih prodajnih
ustanov v velikih mestih na eni ter nepredvidljive in, od povpraševanja odvisne trgovine v
manjših centrih, sekundarnega pomena na drugi strani. Bilo pa je tudi nekaj skupnih točk,
neodvisnih od narave profesionalnega poklica.
Vzporedno s prehrambeno trgovino so se še nadalje razvijale raznovrstne trgovine, ki so
zalagale gospodinjstva vse vplivnejšega delavskega razreda z različnimi dobrinami. Njihova
prednost je bila v nizki ceni, uvajale pa so se prve možnosti samopostrežne izbire za
kupce.
Razvile so se veleblagovnice, katere so postavile nove mejnike na področju prodaje
asortimentov, s katerimi so predvsem omejili individualne prodajalce. Pripravili so katalog
okusov za novi srednji sloj in gradili na fiksni cenitvi izdelkov z jasno označenimi cenami
blaga. S tem so strankam omogočili, da se jim ni bilo potrebno obotavljati glede dostopa
do izdelkov glede na ponujeno ceno ter se s tem izognili morebitni osramočenosti, kar je
seveda pripomoglo k prijetnejšemu nakupovanju.
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Rojstvo nakupovalnih centrov v devetnajstem stoletju je bila posledica sprememb v
proizvodnem sistemu. Tovarne so lahko proizvedle več blaga v krajšem času, kot ga je
lahko proizvedlo ročno delo. Industrializacija je spodbudila obstoj večjega tržišča, v
katerem si lahko praktično nabavil karkoli si želel. Nakupovanje je postalo drugačna
izkušnja v veleblagovnicah. Cene so bile fiksne, vstop je bil prost.
Skozi razvoj trgovinske dejavnosti se je prav dvajseto stoletje pokazalo kot prava
revolucija v razvoju in napredku trgovinske dejavnosti. K temu so občutno pripomogli
nakupovalni centri. Predvsem v Ameriki so nakupovalni centri postali pravi kulturni
fenomen.
Nakupovalni centri so se v Sloveniji pojavili šele v začetku devetdesetih let minulega
stoletja, kmalu po uveljavitvi tržnega gospodarstva. Pred tem so na Slovenskem obstajali
le supermarketi in veleblagovnice. Izbira blaga je bila bolj skopa, zato so Slovenci veliko
hodili nakupovat v sosednje države, v velike nakupovalne centre.
Glavna razlika med nakupovalnimi centri ter hipermarketi, blagovnicami, supermarketi
ipd., je predvsem v površini, posledično pa je razlika tudi v izbiri blaga in storitev.
Nakupovalne centre v Sloveniji bi lahko opredelili tudi v širšem kontekstu, ne izključno na
nakupovanja, temveč tudi zabave, družbe in bolj kakovostnega preživljanja prostega časa.
Znotraj nakupovalnih centrov se odvijajo zabavne prireditve, povečuje se promocijska
dejavnost turističnih agencij, frizerji, lepotni saloni, wellnes in fitnes saloni, kinematografi.
Na razvoj trgovine po osamosvojitvi so ugodno vplivali razmah trgovske dejavnosti, razvoj
podjetništva, pomanjkljiva oskrba v času socializma, porast blagostanja in širjenje
potrošništva.
Naslednja faza razvoja trgovine je trgovanje na internetu. Je eden najbolj rastočih
segmentov svetovnega gospodarstva. Internet je postal vzporedni trg z določeno ciljno
skupino. Prav trgovanje na internetu je generator razvoja samega medija in motiv za
kupce, ki si želijo kakovostno ponudbo. S prodajno ponudbo v spletni trgovini odpade
ogromen strošek , ki ga ima klasična trgovina z množico zaposlenih, z vzdrževanjem
infrastrukture, z zalogami in tudi z drago propagando.
Elektronsko trgovanje bo postalo eno izmed gibal gospodarskega razvoja v prihodnjem
stoletju. Čeprav bo njegov obseg vsaj na začetku tega obdobja še vedno predstavljal le
majhen delež celotne svetovne trgovine, pa bo elektronsko trgovanje naraščalo štiripetkrat hitreje, kot klasično trgovanje.
Danes se večina trgovcev zaveda, da je treba konkurenčno prednost iskati v celotni
vrednosti v kupčevih očeh. Poleg različnih ugodnosti, povezanih z vrednostjo nakupa
(brezplačna dostava, popusti za večje število izdelkov, pospeševanje prodaje s
komplementarno ponudbo ali ponudbo višjega cenovnega razreda), internet omogoča
preprosto zbiranje ogromne količine podatkov (na primer vzorcev gibanja po straneh,
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ogleda posameznih strani/izdelkov, nakupovalnih navad.
Tudi vloga oglaševanja se je drastično spremenila in to v večini panog. Pred leti
(desetletji) je bil cilj oglaševanja prodati izdelek ali storitev, danes pa cilj oglaševanja
pomeni pridobiti stranko. Za ta cilj se splača kupiti drag oglas in stranki ponuditi še zelo
drago vabo. Novi oglasi morajo biti pripravljeni tako, da je odziv čim večji. Oglaševati se
splača samo takrat, kadar imamo povedati kaj pametnega. Na primer, če imamo nov
izdelek ali storitev, če odpiramo novo trgovino, če pri nas kupuje kakšna znana osebnost
ali če imamo zelo ugodno ponudbo. Oglas mora povedati nekaj, kar je za stranko
zanimivo, kajti oglasi v slogu „pridite k nam, kupujte pri nas, ker potrebujemo denar“ že
dolgo ne delujejo več.
Da se razmere na področju oglaševanja res spreminjajo, so opazili tudi tisti, ki se
ukvarjajo s TV-prodajo. TV-prodaja preprosto ni več dobičkonosna. Vsak posamezen oglas
ne proda dovolj, da bi se ga splačalo vrteti. Podjetja, ki se ukvarjajo s TV-prodajo sicer še
vztrajajo, vendar že precej spreminjajo svoj poslovni model.
V starih jedrih številnih mest je opazno zapiranje trgovin, še bolj pa sprememba strukture
trgovin, samopostrežne trgovine z živili so se preselile iz mestnega središča v
stanovanjska območja, v središčih mest je zaznavna rast števila poslovnih prostorov,
specializiranih trgovin ter gostinskih lokalov. Ulice s trgovskim značajem so vedno bolj
omejene na najožje središče, vpadnice in središča mestnih četrti. Delno so vzrok temu
nakupovalna središča, ki so velika konkurenca trgovski ponudbi v mestnih središčih,
trgovci v mestnih središčih se težko upirajo profesionalni, marketinško naravnani ponudbi
velikih trgovin in nižjim cenam, kakršne dosegajo velike trgovske organizacije.
Ko govorim o spremembah družbene ureditve v Sloveniji, je treba povedati, da je v
obdobju pred letom 1991 , to je še v obdobju socializma, bilo značilno, da je cene in s
tem tudi zaslužke trgovcev, regulirala država. Trgovska dejavnost ni bila privilegirana,
lahko bi celo rekli, da je bila destimulirana. Imela je le vlogo distributerja. Trgovina je bila
nosilec osnovne preskrbe, kar se je odražalo tudi v tem, da so trgovci morali obratovati
tudi na takšnih področjih, ki niso bila rentabilna. Vsaka vas je morala imeti trgovino, kljub
temu, če je proizvajala z izgubo. Takrat je bilo znano, da so izgube pokrivale vse družbe v
okolju, ne glede na to, kakšen je bil prispevek.
Zaradi zaviralnih ukrepov, ki jih je izvajala takratna oblast, je po osamosvojitvi Slovenije
prišlo do ogromnega porasta malih trgovin. V nobeni drugi panogi ni bila zaznana tako
velika širitev, kot ravno v trgovinski dejavnosti. Prvi in največji porast trgovin, kot
posledica spremembe družbene ureditve, je bil zaznan v obdobju od leta 1991 do leta
1993. Takrat so skoraj vsak dan nastajale nove male ali srednje velike trgovine. Verjetno
takrat tudi otvoritveni pogoji niso bili preveč zahtevni, saj je bilo opaziti male prodajalne
na raznih vprašljivih lokacijah, kot so: v kletnih prostorih stanovanjskih blokov, razni
prizidki k zasebnim hišam, tudi v garažah so prodajali živila in drugo potrošniško blago.
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Drugi večji porast števila trgovskih družb je nastopil leta 1996, kar je bila predvsem
posledica spremembe obdelave podatkov statističnega urada RS, ki danes temelji na
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Posledica prehoda iz enotne klasifikacije
dejavnosti na standardne klasifikacije dejavnosti, je bila, da se je število družb v trgovini
leta 1996 skoraj podvojilo glede na leto 1995. V letu 1999 smo v Sloveniji zabeležili
precejšen upad števila trgovskih družb, predvsem tistih majhnih, saj je ravno trgovinska
dejavnost tista, ki je prva začela slediti svetovnim trendom globalizacije mednarodnega
delovanja in globalnega gospodarstva.
V času, ko veliki trgovci podirajo vse pred seboj, je začeti s
klasično trgovino, skoraj noro. Pa vendar, tudi v najrazvitejših
nova trgovska podjetja, ki rastejo z nepredstavljivo hitrostjo.
tudi za male. Zmotno je meniti, da velikost zagotavlja zmago
trgovci.

trgovino ali ohranjati malo
državah nenehno nastajajo
Še vedno se najde prostor
in da propadajo samo mali

Času primerno je tudi razmišljanje o socialnih trgovinah. Socialne trgovine so namenjene
temu, da ima tudi dohodkovno šibkejši sloj prebivalstva dostop do osnovnih dobrin, ki jim
postajajo iz dneva v dan težje dostopne. Sosednji državi, Avstrija in Italija že imata
socialne kartice, s pomočjo katerih lahko socialno ogroženi nakupujejo nujne dobrine
ceneje. Socialne trgovine koristijo dohodkovno najšibkejšim, trgovcem, ki se znebijo robe,
ki je niso prodali in nenazadnje tudi ugledu države.
Socialne trgovine še zdaleč niso popolna, ali celo zadostna rešitev za stisko v kateri se
znajdejo dohodkovno najšibkejši. Izjemno težko je določiti mejo kdo lahko in kdo ne sme
kupovati v socialni trgovini. Je nekdo s 450 evri socialne podpore in otroškimi dodatki, ki
morda dela še na „črno“res bolj upravičen do pomoči, kot delavec, ki zasluži 500 evrov?
Izjemno težko je zadovoljiti vsem in pravično porazdeliti ugodnosti. Kupovanje v socialnih
trgovinah se drži tudi negativen sloves. Morebitna stigmatizacija tistih, ki kupujejo v
trgovinah za „revne“ bo lahko tudi problem in osebna stiska za tiste, ki si nakupovanja
drugje, kot v socialni trgovini ne morejo privoščiti.
Male klasične prodajalne, ki želijo oskrbovati potrošnike na določeni lokaciji; potrošniki pa
na določeni lokaciji kupujejo le tisto blago, in toliko, kolikor nujno potrebujejo v tistem
momentu, ne morejo preživeti. Strošek delovne sile je prevelik, da bi ga lahko dosežen
promet prenesel, zato so takšne prodajalne že v naprej obsojene na propad.
Vedno govorimo, da mali trgovci prodajajo tudi storitve, kot so: nasmeh, pogovor s
stranko, klasična postrežba in da naj bi se od tega dalo preživeti, vendar menim, da so
tisti časi že za nami. Zdaj je za kupce v lokalnih prodajalnah pomembna le cena in hitrost
nakupa. Nič več ni pomemben nasmeh prodajalke, ni pomemben izgled prodajalne, zato
menim, da lahko klasične vsakdanje nakupe opravimo v avtomatiziranih prodajalnah, kjer
nam lahko ponudijo enako kvaliteto izdelkov vsakdanje potrošnje, kakor nam ponujajo
male klasične prodajalne.
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Večfunkcijski samopostrežni avtomati odpirajo trgovcem možnost nuditi potrošnikom širok
nabor novih storitev. Proizvajalci že ponujajo vrsto sistemov za avtomatizirano distribucijo
ali direktno prodajo različnih živilskih, galanterijskih in tudi drugih izdelkov. Veliki večini
potrošnikov so že dobro poznani prodajni avtomati, ki jih srečujemo na raznih lokacijah,
kot so bolnice, ambulante, šole, kinodvorane itd.
Shop24 je multiproduktiven prodajni avtomat, ki ga je izdelalo podjetje Magex S.r.l., z
dolgoletnimi izkušnjami in TUV certifikatom. Ta avtomat ponuja brezkonkurenčno
raznolikost v sektorju patentiranega sistema dobave.
Naprava SHOP24 lahko skladišči veliko vrst izdelkov v kakršnikoli embalaži: plastenke,
škatle, pločevinke, kozarce, izdelke zavite v plastiko, ovojnice, torbe, krhke, dragocene,
tanke, težke, pokvarljive, zmrznjene, in nesimetrične izdelke, itd.
Plačilni sistemi, oziroma naprave, omogočajo popoln nadzor uporabnika in ponudnika
storitev nad vplačano gotovino in drugimi plačilnimi sredstvi. Posledično zmanjšuje tudi
stroške ponudnika storitev, saj gre za elektronsko poslovanje, brez možnosti napak,
povzročenih s človeškim faktorjem. Naprave tako omogočajo delovanje štiriindvajset ur na
dan.
Ekonomska upravičenost naložbe ni odvisna le od investicijske vrednosti. Vpliv trenutnega
gospodarskega stanja v državi narekuje previdnost. Seveda se moramo zavedati, da kljub
velikemu številu brezposelnih ljudi in da veliko delovne sile živi z minimalno plačo, je
dejstvo, da ljudje brez vsakdanjih življenjskih potrebščin pač ne morejo živeti. Prej je
pričakovati, da se bodo ti ljudje odpovedali velikim nakupom v velikih trgovinskih centrih,
kjer deluje že psihološki pritisk; saj že ogromni trgovinski vozički preprečujejo nakupe
manjše obsežnosti.
V Evropi je približno 3,7 milijona prodajnih avtomatov, ki jih vodi okoli 10 000 po večini
manjših oziroma družinskih podjetij. Operaterji prodajnih avtomatov vodijo servis in
vzdrževanje prodajnih avtomatov in s tem skrbijo za to, da so avtomati kupcem vedno na
voljo.
V Sloveniji do sedaj še ni zaslediti kakšne specializirane avtomatizirane prodajalne,
zasledimo le vrsto posamičnih avtomatov, ki so nameščeni za popestritev na raznih
lokacijah. Gre predvsem za avtomate s toplimi ali hladnimi napitki in prigrizki.
Računovodski izid (dobiček ali izguba) je lahko objektiven pokazatelj uspešnosti le v
pogojih tržne konkurence in ko je prihodek neposredno odvisen od obsega in kakovosti
izdelkov ali storitev. V raziskavi sem prikazal stroške dveh marketov v letu 2009 in jih
primerjal s predvidenimi stroški samopostrežnega avtomata. Rezultat raziskave je pokazal,
da bi ob identičnem doseganju prometa v primerjavi s klasično prodajalno bili stroški več
kot polovico nižji.
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Namen raziskave je bil ugotoviti, kako bi ljudje sprejeli alternativo pri nakupovanjih v
določenem okolju. Avtomatizirane samopostrežne prodajalne lahko hitro uspejo in
izpolnijo ekonomska pričakovanja tam, kjer je velika frekvenca ljudi, tam, kjer so ljudje
bodisi časovno omejeni ali pa zaradi zaprtja klasičnih prodajaln nimajo v bližnji okolici
drugih možnosti.
Pripravil sem anketo, da bi med dejanskimi strankami v teh prodajalnah ugotovil, kako so
zadovoljni z obiskom in nakupom v klasični prodajalni v njihovem dejanskem okolju, drugi
del ankete pa se je nanašal na poznavanje samopostrežnih avtomatskih prodajaln in odziv
na takšen način prodaje v njihovem okolju.
V uvodu naloge sem postavil štiri hipoteze in jih tri na podlagi raziskave tudi potrdil, četrto
hipotezo pa je bilo potrebno ovreči, saj se je na podlagi raziskave dokazalo, da plačevanje
z gotovino ali z bančno kartico na prodajnih avtomatih potrošnikom še vedno predstavlja
problem.
Rezultati raziskave so odgovorili na nekatera ključna vprašanja glede obstoječega stanja
na področju oskrbe ljudi v okoljih, kjer ni velikih nakupovalnih centrov. Pridobljeni rezultati
bodo dobra osnova za planiranje konkretnih zadev za zamenjavo ali dopolnitev klasične
oskrbe ljudi v določenem okolju.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu potrošnikov

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU POTROŠNIKOV – s klasično prodajalno v
svojem okolju in o alternativnem načinu prodaje

Spoštovani!

Ob zaključku študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Organiziranje
avtomatizirane prodajalne v urbanem okolju«. V magistrskem delu želim na podlagi
teoretičnih izhodišč in empiričnih rezultatov, ki bodo temeljili na raziskavi, predstaviti
način, kako na podlagi zadovoljstva potrošnikov in na podlagi ekonomske upravičenosti,
nadomestiti klasične prodajalne v okolju potrošnikov, ki ne morejo konkurirati
nakupovalnim centrom.
Podatki, pridobljeni s pomočjo vprašalnika, mi bodo služili pri raziskovanju in preverjanju
hipotez z obravnavanega področja, v pomoč pa mi bodo tudi pri pripravi strategije v
podjetju.
Anketa je v celoti anonimna, rezultate bom uporabil zgolj za namen magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje, oziroma pomoč, se Vam najlepše zahvaljujem, le z vašo pomočjo
bom namreč lahko uspešno pristopil k raziskavi, ki sem si jo postavil kot cilj v svoji
magistrski nalogi.

Franc Juteršek
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VPRAŠALNIK

I. sklop – splošni del – odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom.
1. Spol
a) moški
b) ženski

2. Starost
a)
b)
c)
d)
e)

do
od
od
od
71

18
19
36
51
let

let
– 35 let
– 50 let
– 70 let
in več

3. Stopnja Izobrazbe
a)
b)
c)
d)

osnovnošolska
srednješolska
višješolska
visokošolska ali višje

4. Kako pogosto nakupujete?
a)
b)
c)
d)

vsak dan
dva – tri krat na teden
enkrat na teden
enkrat – dvakrat na mesec
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II. sklop – nanaša se na zadovoljstvo potrošnikov v za njih bližnji klasični prodajalni z
vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami. Odgovorite tako, da obkrožite črko pred
odgovorom, za katerega mislite da vam najbolj ustreza.
1

Ali vam nakupovanje pomeni vrednoto?

a) da
b) ne
2

Kje pretežno opravljate vsakdanje nakupe?

a) v trgovini v soseščini
b) v nakupovalnih centrih
3

Ste zadovoljni s ponudbo v vaši bližnji trgovini?

a) da
b) ne
c) delno
4

Ste zadovoljni s cenami v vaši bližnji trgovini v primerjavi z nakupovalnimi centri?

a) da
b) ne
c) delno
5

Ste že kdaj stopili v vašo bližnjo trgovino, pa ni bilo zaposlenih?

a) da
b) ne
6

Ste kdaj stopili v vašo bližnjo trgovino pa vas ni nihče pozdravil?

a) da
b) ne
7

Ste kdaj čakali na prodajalko v vaši bližnji trgovini, ko je ta veselo klepetala po
telefonu?

a) da
b) ne
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8

Ste v bližnji trgovini naleteli na zaposlenega neprijetnih vonjav?

a) da
b) ne
9

Ste v vaši bližnji trgovini doživeli, da vam nihče ni bil pripravljen pomagati pri izbiri
blaga?

a) da
b) ne
10 Ali ste kdaj 5 minut pred zaprtjem vaše bližnje trgovine ostali pred zaklenjenimi
vrati?
a) da
b) ne
11 Ste zadovoljni z reševanjem reklamacij v vaši bližnji trgovini?
a) da
b) ne
12 Ali vedno komunicirate z zaposlenimi v vaši bližnji trgovini, ko opravljate nakup?
a) da
b) ne
13 Ali potrebujete trgovino z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami v vašem bližnjem
okolju?
a) da
b) ne
14 Ali poznate samopostrežne avtomate z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami?
a) da
b) ne
15 Kateri je glavni razlog, da kupujete v vaši bližnji trgovini?
a)
b)
c)
d)
e)

ponudba
cene
prodajno osebje
lokacija (bližina doma)
način plačila
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III. sklop – se nanaša na odziv potrošnikov v primeru, da jim ponudimo alternativo
klasične prodajalne z samopostrežnimi avtomati
Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da je za vas najprimernejša:
Ocena
Ocena
Ocena
Ocena
Ocena

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

sploh se ne strinjam;
se ne strinjam;
delno se strinjam;
se strinjam;
popolnoma se strinjam;

1.
2.

Samopostrežni avtomat je dobrodošla novost v vašem okolju.
24 urni dostop do vsakdanjih življenjskih potrebščin je
dobrodošlo oziroma je zaželeno.
3.
Starejši ljudje se tudi poslužujejo nakupov v samopostrežnih
avtomatih.
4.
Plačevanje pri samopostrežnih avtomatih mi povzroča težavo.
5.
Predpakirano blago je prednost.
6.
Če s kupljenim blagom v samopostrežnem avtomatu ne bom
zadovoljen, dobro vem, kako izdelek reklamirati.
7.
Pri nakupu v samopostrežnem avtomatu pogrešam prodajno
osebje.
8.
Oglaševanje akcij v elektronski obliki na samopostrežnem
avtomatu pomaga pri odločitvi nakupa.
9.
V samopostrežnem avtomatu bi izbral artikel, ki je en dan
pred iztekom roka uporabe znižan za 50 odstotkov.
10. Če v vašem okolju zaprejo klasično trgovino, kjer zdaj
opravljate vsakodnevne nakupe in jih nadomestijo s
samopostrežnimi avtomati, bom vsakdanje nakupe opravljal
pri njih.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nekatera vprašanja so zastavljena v nevtralni (moški) obliki in veljajo za oba spola.

Iskrena hvala za Vaš dragoceni čas!
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