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PREDGOVOR 
 
Zadnja leta nas pesti gospodarska kriza, zato morajo podjetja čim uspešneje prodajati svoje 
izdelke oz. storitve, da lahko preživijo na trgu. Ker so ljudje čedalje bolj izobraženi in 
informirani o določenih izdelkih oz. storitvah, je za podjetje ključnega pomena, da pravilno 
planira, organizira in izvaja prodajo. 
 
Ljudje se v vsakdanjem življenju srečujemo s prodajo, ponavadi v vlogi kupca, nekateri pa 
v vlogi prodajalcev. Prodaja je v podjetju zaključna faza, saj preko nje podjetja 
zamenjujejo svoje izdelke za denar ali druge proti protivrednosti.  
 
Prvo poglavje diplomske naloge vsebuje uvod, kateri opredeljuje področje in opisuje 
problem, ki je predmet raziskave, sledijo namen, cilji in osnovne trditve ter predpostavke 
in omejitve raziskave, na koncu uvoda pa so zapisane tudi predvidene metode 
raziskovanja, ki sem jih uporabila pri pisanju diplomske naloge. 
 
Drugo, tretje, četrto in peto poglavje je teoretični del diplomske naloge. V drugem 
poglavju je opredeljen trg, trženje in trženjsko raziskovanje, opisanih pa je tudi nekaj vrst 
trženja. Tretje poglavje je posvečeno prodaji. Najprej sem opredelila osebno prodajo, 
pospeševanje prodaje ter oglaševanje. Nato sem opisala strategije prodaje, natančneje 
strateško načrtovanje ter oblikovanje cen. Sledi opredelitev managementa prodaje, 
prikazan pa je tudi proces managementa prodaje. Za konec tretjega poglavja diplomske 
naloge sta opisana vloga in pomen psihologije prodaje ter pojem uspešne prodaje. V 
četrtem poglavju je opredeljeno načrtovanje prodaje ter prikaz procesa načrtovanja 
prodaje. Peto poglavje opisuje pogajanja v prodaji. 
 
V šestem poglavju sem predstavila podjetje Pivovarna Laško, d.d., njihovo vizijo, 
poslanstvo, vrednote in strateške cilje ter njihove blagovne znamke. 
 
Sedmo poglavje je praktični del diplomske naloge. Ker me je zanimala prodaja v podjetju 
Pivovarna Laško, sem analizirala stanje njihove prodaje na domačem in tujem trgu od leta 
2005 do leta 2009. Prikazani so tudi načrti za leto 2010 ter podatki o poslovanju družbe od 
začetka leta 2010 do septembra 2010. Vključena je tudi strategija prodaje podjetja do leta 
2014. Osmo poglavje vsebuje končno oceno prodaje v Pivovarni Laško. 
 



 3 

KAZALO VSEBINE: 
 
1. UVOD................................................................................................................................ 6 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA, KI JE PREDMET 
RAZISKAVE .................................................................................................................... 6 
1.2 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE................................................................ 6 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE..................................................... 7 
1.4 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA........................................................... 7 

2. TRG ................................................................................................................................... 8 
2.1 OPREDELITEV TRGA, TRŽENJA TER TEMELJNIH TRŽENJSKIH POJMOV . 8 
2.2 TRŽENJSKO RAZISKOVANJE................................................................................ 8 
2.3 VRSTE TRŽENJA ...................................................................................................... 9 

2.3.1 Neposredno trženje ............................................................................................... 9 
2.3.2 Medorganizacijsko trženje.................................................................................. 10 
2.3.3 Mednarodno trženje............................................................................................ 10 
2.3.4 Elektronsko trženje ............................................................................................. 11 

3. PRODAJA ....................................................................................................................... 12 
3.1 OPREDELITEV PRODAJE ..................................................................................... 12 

3.1.1 Osebna prodaja ................................................................................................... 12 
3.1.2 Pospeševanje prodaje.......................................................................................... 14 
3.1.3 Oglaševanje ........................................................................................................ 14 

3.2 STRATEGIJE PRODAJE ......................................................................................... 15 
3.2.1 Strateško načrtovanje.......................................................................................... 15 
3.2.2 Oblikovanje prodajnih cen ................................................................................. 17 

3.3 MANAGEMENT PRODAJE.................................................................................... 18 
3.4 PSIHOLOGIJA PRODAJE....................................................................................... 20 

3.4.1 Vloga in pomen psihologije prodaje................................................................... 20 
3.4.2 Uspešna prodaja.................................................................................................. 22 

4. NAČRTOVANJE PRODAJE ......................................................................................... 24 
4.1 OPREDELITEV NAČRTOVANJA PRODAJE....................................................... 24 
4.2 PROCES NAČRTOVANJA PRODAJE................................................................... 24 

5. POGAJANJA V PRODAJI ............................................................................................. 27 
6. PREDSTAVITEV PODJETJA PIVOVARNA LAŠKO, d.d.......................................... 29 

6.1 VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI ............................. 30 
6.2 BLAGOVNE ZNAMKE PIVOVARNE LAŠKO d.d............................................... 31 

7. ANALIZA PRODAJNIH REZULTATOV V PODJETJU PIVOVARNA LAŠKO d.d.32 
7.1 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2005 ... 32 
7.2 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2006 ... 38 
7.3 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2007 ... 42 
7.4 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2008 ... 46 
7.5 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2009 ... 49 
7.6 NAČRTI ZA LETO 2010 TER PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE  ZA 
PRVIH DEVET MESECEV POSLOVNEGA LETA 2010............................................ 52 
7.7 RAZVOJNA STRATEGIJA PODJETJA DO LETA 2014 ...................................... 55 

8. KONČNA OCENA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ..................................... 57 
9. SKLEP............................................................................................................................. 59 
POVZETEK/SUMMARY................................................................................................... 61 
SEZNAM LITERATURE IN VIROV ................................................................................ 62 



 4 

KAZALO GRAFOV: 
 
Graf 1: Prodaja piva na domačem in tujem trgu.................................................................. 34 
Graf 2: TBZ – trgovska blagovna znamka .......................................................................... 35 
Graf 3: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in preko poslovnih enot................... 35 
Graf 4: Tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču ..................................................... 36 
Graf 5: Delež izvoza v skupni prodaji piva Pivovarne Laško ............................................. 37 
Graf 6: Delež izvoza v skupni prodaji pijač Skupine Pivovarna Laško .............................. 37 
Graf 7: TBZ – trgovska blagovna znamka .......................................................................... 40 
Graf 8: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in preko poslovnih enot................... 40 
Graf 9: Tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču ..................................................... 41 
Graf 10: Delež izvoza v skupni prodaji piva Pivovarne Laško ........................................... 41 
Graf 11: Prodaja piva na domačem in tujem trgu................................................................ 43 
Graf 12: Struktura prodaje po vrstah piva v letu 2007 ........................................................ 44 
Graf 13: Prodaja na slovenskem trgu preko grosistov in poslovnih enot............................ 45 
Graf 14: Tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču ................................................... 45 
Graf 15: Delež izvoza v skupni prodaji piva ....................................................................... 46 
Graf 16: Prodaja piva na domačem in tujem trgu................................................................ 48 
Graf 17: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in preko poslovnih enot................. 48 
Graf 18: Prodaja piva na domačem in tujem trgu................................................................ 51 
Graf 19: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in distribucijskih centrov............... 52 
Graf 20: Količinski in strukturni prikaz plana prodaje pijač v letu 2010 za Skupino ......... 54 
 
KAZALO TABEL: 
 
Tabela 1: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn............................... 32 
Tabela 2: Struktura prodaje po vrstah piva v letu 2005....................................................... 34 
Tabela 3: Produktivnost družbe........................................................................................... 36 
Tabela 4: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn............................... 38 
Tabela 5: Produktivnost družbe........................................................................................... 39 
Tabela 6: Struktura prodaje po vrstah piva v letu 2006....................................................... 39 
Tabela 7: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn............................... 42 
Tabela 8: Produktivnost podjetja......................................................................................... 43 
Tabela 9: Struktura prodaje po vrstah piva.......................................................................... 44 
Tabela 10: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn............................. 46 
Tabela 11: Delež izvoza v skupni prodaji piva Pivovarne Laško, d.d. ............................... 48 
Tabela 12: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn............................. 49 
Tabela 13: Delež izvoza v skupni prodaji Pivovarne Laško, d.d. ....................................... 51 
Tabela 14: Plan 2010 in prodaja 2009 Skupine Pivovarna Laško – po skupinah izdelkov. 53 
Tabela 15: Plan 2010 in prodaja 2009 Skupine Pivovarna Laško – po posameznih družbah
............................................................................................................................................. 53 
Tabela 16: Prikaz prodaje piva in vode v Pivovarni Laško med leti 2005 in 2009............. 57 
 
KAZALO SLIK: 
 
Slika 1: Pomen osebne prodaje............................................................................................ 13 
Slika 2: Model strateškega trženjskega načrtovanja............................................................ 16 
Slika 3: Določanje cenovne politike.................................................................................... 17 



 5 

Slika 4: Vloga managementa prodaje v marketingu............................................................ 19 
Slika 5: Glavni koraki pri uspešni prodaji ........................................................................... 22 
Slika 6: Stopnje v procesu vrednotenja prodaje .................................................................. 23 
Slika 7: Hierarhija načrtovanja v organizaciji ..................................................................... 24 
 
 



 6 

1. UVOD 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA, KI JE PREDMET 
RAZISKAVE 

Glede na smer študija sem za temo izbrala tematiko marketinga, natančneje področje 
prodaje v podjetju Pivovarna Laško, d.d. med leti 2005 ter 2009, vključeno pa je tudi 
poslovanje Pivovarne Laško v prvih devetih mesecih leta 2010 ter strategije prodaje do leta 
2014. 
 
Začetki proizvodnje v Pivovarni Laško segajo v leto 1825, zato je laško pivo poznano kot 
pivo s tradicijo. Tekom desetletij je podjetje postalo eno izmed vodilnih podjetij za 
proizvodnjo pijač na slovenskem trgu. S konstantnimi investicijskimi vlaganji je Pivovarna 
Laško prišla do stopnje, ko je na tehnično-tehnološkem področju brez težav  stopila ob bok 
katerikoli drugi sodobni pivovarni v Evropi. S kapitalskimi povezavami in usklajevanjem 
poslovanja med podjetji v industriji piva in brezalkoholnih pijač, je pivovarna skozi zadnja 
leta uspešno zasledovala cilj optimiziranja poslovanja. Kapitalske investicije so v zadnjih 
12 letih v Skupino Pivovarna Laško povezale mestinjski Vital, Radensko, Skupino 
Pivovarna Union z ajdovskim Fructalom ter hrvaško Jadransko Pivovaro Split. Podjetja so 
se uskladila in poenotila poslovne procese, kar prinaša sinergijske učinke, ki se odražajo 
nenazadnje tudi v  dvigu vrednosti in kvaliteti proizvodov. 
 
Ker je prodaja ena izmed ključnih dejavnosti vsakega podjetja in zahteva organiziran in 
načrten pristop, mora vsebovati rezultate iz preteklosti, trenutno stanje na tržišču in 
napovedi za prihodnost. Pravilno zastavljeni cilji in instrumenti so zelo pomembni, saj bo z 
njimi podjetje zastavljene cilje doseglo. Prav tako je potrebno opraviti analizo uspešnosti, s 
katero iščemo vzroke za določeno stanje na tržišču, ter tako izboljšamo stanje prodajnih 
aktivnosti. 

1.2 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 

Namen 
 
Temo diplomske naloge sem si izbrala iz razloga, ker me zanima poslovanje podjetja, ki je 
na področju potrošnje piva v Sloveniji ohranilo vodilni položaj, glede na to da nas zadnja 
leta pesti gospodarska kriza in ker sem prepričana da imajo v podjetju dobro razvito 
strategijo prodajanja pijač. 
 
Namen diplomske naloge je v teoretičnem delu opredeliti prodajo s pomočjo strokovne 
literature. V praktičnem delu pa je moj namen analiza rezultatov prodaje na primeru 
podjetja Pivovarna Laško d.d. med leti 2005 ter 2009. 
 
Na podlagi analize njihovih prodajnih rezultatov bom podala končno oceno rezultatov 
prodaje na primeru podjetja. 
 
Cilji 
 

• opredeliti pojem trga in trženja,  
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• preučiti in predstaviti pojem prodaje,  
• spoznati ter ustrezno predstaviti podjetje Pivovarna Laško d.d., 
• temeljito analizirati njihove prodajne rezultate v letih 2005-2009, 
• ugotoviti če so bili cilji za leto 2010 doseženi, 
• predstaviti prodajne strategije podjetja Pivovarna Laško d.d. do leta 2014. 

 
Osnovne trditve     
 

• uvedba novega izdelka na trg ima pozitiven vpliv na prodajo v podjetju, 
• sprememba embalaže povečuje prodajo določenega izdelka, 
• gospodarska kriza v zadnjih letih je vplivala na slabšo prodajo izdelkov podjetja. 

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 

Predpostavljam, da bo literature različnih avtorjev, ki jo bom potrebovala pri pisanju 
teoretičnega dela diplomske naloge, dovolj in da bo dosegljiva v knjižnicah. Prav tako 
predpostavljam da bodo informacije ki jih bom potrebovala za analizo stanja v podjetju 
resnične in točne, saj bodo le-te pridobljene na podlagi letnih poročil Pivovarne Laško d.d.. 
 
Kot omejitve raziskave bi izpostavila razsežnost področja prodaje ter določene informacije 
s strani podjetja ki so zaupne narave in jih ne smejo razkrivati in mi tako ne bodo dostopne. 
Med drugim bi pa kot omejitev izpostavila tudi časovno obdobje analize prodaje v 
podjetju, in sicer od začetka leta 2005 do meseca septembra 2010. 

1.4 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 

Diplomska naloga se nanaša na analizo prodaje v podjetju Pivovarna laško d.d.  
 
V diplomski nalogi bom uporabila deskriptivni in analitični pristop. V prvem, teoretičnem 
delu naloge, bom uporabila deskriptivni pristop, kjer bom s pomočjo literature večih 
različnih avtorjev prikazala spoznanja in teorijo. V drugem, praktičnem delu naloge, bom 
pa uporabila analitični pristop. V tem delu bom podatke iskala v že obstoječih podatkih 
podjetja in bo v večini vključena metoda analize, vključen bo pa tudi tabelarni in grafični 
prikaz. 
 
Podatke bom pridobila predvsem iz sekundarnih virov. Potrebne podatke, ki jih bom 
potrebovala za pisanje diplomske naloge bom iskala s pomočjo knjižno informacijskega 
sistema COBISS, z branjem literature ter s pomočjo interneta. 
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2. TRG 

2.1 OPREDELITEV TRGA, TRŽENJA TER TEMELJNIH TRŽENJSKIH 
POJMOV 

Prvotno je pojem trg označeval prostor, kjer so se zbirali kupci in prodajalci, da bi 
menjavali blago (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 13). 
 
Ekonomisti sedaj opisujejo trg kot zbir kupcev in prodajalcev, ki trgujejo z določenim 
izdelkom ali razredom izdelka (stanovanjski trg ali trg žita); toda tržniki vidijo v 
prodajalcih tiste, ki tvorijo panogo, in v kupcih tiste, ki tvorijo trg (Kotler 2004, 9). 
 
Sodobna gospodarstva so bogata s trgi. Razlikujemo lahko med fizičnim (market) in 
digitalnim (marketspace) trgom. Trg je fizičen, ko gre nekdo kupovat v prodajalno; trg je 
digitalen, ko nekdo nakupuje preko interneta. 
 
Trge pa lahko delimo tudi na porabniške trge, medorganizacijske trge, globalne trge ter 
nepridobitno naravnane in vladne trge (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 13).  
 
Trženje se tipično razume kot naloga ustvarjanja, promocije in posredovanja izdelkov in 
storitev porabnikom in podjetjem. Tržniki so vešči spodbujanja povpraševanja po izdelkih 
podjetja, toda to je preveč omejen pogled na naloge, ki jih opravljajo tržniki. Tako kot so 
strokovnjaki za proizvodnjo in logistiko odgovorni za ravnanje z oskrbo, so tržniki 
odgovorni za ravnanje s povpraševanjem. Trženjski managerji poskušajo vplivati na raven, 
čas in sestavo povpraševanja, da dosežejo cilje organizacije (Kotler 2004, 5). 
 
Ne moremo tudi mimo ugotovitve, da trženje prerašča v miselnost, filozofijo razmišljanja 
in ravnanja podjetij in družbe, ki pridobiva v podjetjih osrednje mesto in vpliva na druge 
poslovne funkcije podjetja kot njihovo osrediščenje (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 
14). 
 
Kot trženje opredeljujemo celoten nakupno-prodajni proces, ki se konča z ekonomsko 
menjavo (Postma 2001, 15). 

2.2 TRŽENJSKO RAZISKOVANJE 

Raziskava marketinga je funkcija, ki organizacijo povezuje s trgom s pomočjo informacij; 
te se uporabljajo za identifikacijo in opredeljevanje tržnih priložnosti in problemov. Je 
funkcija, ki proizvaja, prečiščuje, in vrednoti marketinške aktivnosti ter nadzira 
marketinško izvrševanje in izboljšuje razumevanje marketinga kot procesa. 
 
Raziskava marketinga specificira informacije, ki se dotikajo njegovih področij, oblikuje 
metodo za zbiranje informacij, upravlja in implementira proces zbiranja podatkov, 
interpretira rezultate ter sporoča ugotovitve in njihove implikacije (Radonjič in Iršič 2006, 
22). 
 
Raziskavo trga pojmujemo kot temeljni vsebinski del tržno informacijskega sistema. 
Ukvarja se predvsem z zbiranjem, obdelavo in predstavitvijo podatkov in informacij o 
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posameznih tržnih pojavih. Informacije, ki jih daje raziskava trga, se razlikujejo od 
finančno-računovodskih podatkov in tržnega obveščanja po tem, da jih dobimo s pomočjo 
posebnih metod in postopkov raziskave: anketiranja, testiranja (preskušanje) izdelkov, 
predvidevanja prodaje na določenem trgu, ocenjevanja uspešnosti oglaševanja ipd. 
(Potočnik 2005, 81). 
 
Načrtovati raziskavo s področja trženja pomeni vnaprej predvideti vse faze, ki jih je treba 
opraviti, če naj bo raziskava uspešna. Seveda pa raziskave ne smemo imeti za neko 
mehanično zaporedje posameznih neodvisnih faz. Nasprotno, raziskava je sestavljena iz 
medsebojno odvisnih, pogosto prepletajočih se dejavnosti, tako da je vsaka faza raziskave 
nekoliko odvisna od drugih faz, in ko načrtujemo prvo fazo, moramo upoštevati vse 
naslednje faze (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 124). 
 
Trženjski managerji pogosto naročajo formalne raziskave posameznih problemov in 
priložnosti, kot so ankete, preskus naklonjenosti določenim izdelkom, napovedi prodaje po 
regijah ali raziskave o uspešnosti oglaševanja. Naloga trženjskega raziskovalca je, da 
naročniku omogoči pridobiti vpogled v problem. Trženjsko raziskavo opredelimo kot 
sistematično načrtovanje, zbiranje in analizo podatkov ter poročanje o podatkih in 
rezultatih, ki so pomembni za določen trženjski položaj, s katerim se podjetje sooča (Kotler 
2004, 129). 
 
Raziskovalni proces delimo v naslednje faze: formuliranje problema in določitev virov 
informacij, načrtovanje vzorca in zbiranje informacij ter analiziranje podatkov in sestava 
poročila (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 125). 
 
Če podjetje želi pridobiti dobre in koristne tržne informacije, mora (Potočnik 1996, 162): 

- uporabljati znanstvene metode raziskave trga, 
- poiskati najboljše poti za raziskovanje,  
- uporabljati in primerjati več virov podatkov, 
- upoštevati soodvisnost tržnih situacij, 
- oceniti stroške in koristnost informacij. 

 
Managerji, ki so naročili raziskavo, morajo pretehtati dokazno gradivo. Zavedajo se, da se 
lahko v ugotovitvah skrivajo različne napake. Če so že od vsega začetka nagnjeni k uvedbi 
storitve, bodo ugotovitve še podprle njihovo naklonjenost. Lahko se celo odločijo za 
nadaljnje raziskovanje. Odločitev je sicer njihova, verjetno pa jim je raziskava pomagala 
bolje spoznati problem (Kotler 2004, 139). 

2.3 VRSTE TRŽENJA  

Kot je znano, obstaja veliko vrst trženja. Ravno iz tega razloga bom izpostavila le nekaj 
različnih vrst trženja. 

2.3.1 Neposredno trženje 
 
Neposredno trženje sestoji iz neposrednih komunikacij s pazljivo izbranimi posamičnimi 
kupci z namenom, da pridobimo takojšen odziv. Tako neposredno trženje komunicira 
neposredno s kupci, pogosto individualno in vzajemno (interaktivno). Trženjske ponudbe 
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in komunikacije tesno prilagaja potrebam ožje opredeljenih segmentov in celo posamičnih 
kupcev. Poleg izgrajevanja ugleda in blagovne znamke si običajno prizadeva za 
neposreden, takojšen in merljiv odziv kupca (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 93). 
 
Glavne oblike neposrednega trženja so (Potočnik 2005, 358): 

- akviziterstvo, 
- kataloško trženje, 
- neposredno trženje po pošti, 
- trženje po telefonu, 
- trženje prek radia in televizije, 
- elektronsko trženje (prek računalniške povezave med prodajalcem in kupcem, 

trženje prek interneta). 

2.3.2 Medorganizacijsko trženje 
 
Medorganizacijski trg je del celotnega trga, ki ga sestavljajo posamezniki, podjetja in 
druge organizacije, ki kupujejo izdelke za preprodajo, predelavo ali poslovno uporabo. 
Menjava na medorganizacijskem trgu več kot dvakrat presega vrednost menjave na 
porabniškem trgu. Medorganizacijsko trženje (business-to-business marketing) se nanaša 
predvsem na trženje izdelkov med organizacijami, in ne končnim porabnikom (Potočnik 
2005, 122). 
 
Mnogo nakupnih odločitev ne sprejemajo posamezniki, ampak več kot le ena oseba. Do 
kolektivnega odločanja pride, kadar sta vsaj dve osebi vključeni v presojanje, izbor ali 
uporabo izdelka ali storitve. Podjetniki in menedžerji se morajo zavedati tega pojava, če 
želijo oblikovati pravilno strategijo (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 101). 

2.3.3 Mednarodno trženje  
 
Mednarodno trženje pomeni izvajanje trženjskih dejavnosti prek državnih meja. Trženje in 
mednarodno trženje se ne razlikujeta glede trženjskih dejavnosti, ampak glede načina, kako 
jih izvajata. Zaradi naraščajoče soodvisnosti svetovnega gospodarskega okolja se čedalje 
več podjetij vključuje v mednarodno trženje. Povečana konkurenca in vse več novih 
priložnosti sta glavna razloga za razvoj različnih oblik vstopa na tuje trge (Potočnik 2005, 
462). 
  
Prvo vprašanje, ki si ga morajo postaviti organizacije, ki so omejene na svoj nacionalni trg, 
je povsem preprosto: ali naj sploh izvažajo. Če je odgovor na prvo vprašanje da, mora 
organizacija poiskati pomoč strokovnjakov, ki ji bodo pomagali. Ker pa z izvoznimi 
podvigi lahko izgubijo veliko denarja, je potrebno poiskati najboljše (neodvisne) 
svetovalce (Mercer 1999, 130). 
 
Le manjši del trženja poteka neposredno s potrošniki v tuji deželi, večji del pa preko 
tamkajšnjih organizacij, bodisi trgovinskih, bodisi proizvodnih. Zaradi različnosti kultur 
mora dobavitelj pri trženju upoštevati drugačne vrednote, vzornike, navade, razmerja med 
ljudmi itd. kot v domači deželi (Tavčar 1999, 111). 
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2.3.4 Elektronsko trženje  
 
Elektronsko poslovanje se je po letu 1990 neverjetno hitro razvilo. Podjetja in njihovi 
kupci so spoznali, da lahko prek svetovnega spleta določene naloge opravijo hitreje, 
udobneje, bolj kakovostno in predvsem ceneje. Elektronsko poslovanje v najširšem 
pomenu obsega uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije v 
poslovnih odnosih med proizvodnimi trgovskimi in storitvenimi organizacijami, ponudniki 
podatkov, potrošniki ter državno upravo (Potočnik 2005, 362). 
 
Podjetja čedalje pogosteje uporabljajo elektronske trženjske poti, ker jim te omogočajo, da 
se hitreje prilagajajo spremembam na trgu, stroški elektronske trženjske poti so nižji kot 
stroški običajnih distribucijskih kanalov, prav tako pa lahko sproti ugotavljajo, koliko ljudi 
je obiskalo njihovo elektronsko blagajno (Potočnik 2005, 363). 
 
Elektronsko trženje se vedno bolj uveljavlja kot pomembna oblika neposrednega trženja. 
Poznamo dve vrsti elektronskih trženjskih poti: komercialne elektronske storitve in 
internet. Elektronsko nakupovanje kupcem omogoča udoben nakup doma, prodajalcem pa 
nižje stroške (Potočnik 2005, 370). 
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3. PRODAJA 

3.1 OPREDELITEV PRODAJE 

Kaj je prodaja? V najpreprostejšem jeziku bi rekli, da je to proces prepričevanja neke 
osebe, da ima izdelek ali storitev višjo vrednost v primerjavi s ceno, ki jo zahtevate. Naša 
tržna usmerjena  družba temelji na načelih svobodne izbire in obojestranskih koristi. Obe 
strani vstopita v prodajni proces zato, ker sta mnenja, da bosta na ta način nekaj pridobili. 
Na svobodnem tržišču ima vsaka stranka ob vsaki nakupni odločitvi tri možnosti. Prvič, 
lahko kupi vaš izdelek ali storitev. Drugič, izdelek lahko kupi od nekoga drugega. In 
tretjič, stranka se lahko odloči, da sploh ne bo kupila oziroma da bo kupila nekaj povsem 
drugačnega (Tracy 1997, 122). 
 
Prodaja se dogaja vsepovsod. Najintenzivnejša je v prodajalnah najrazličnejših tipov, v 
pisarnah organizacij, na domu, na tržnici, na ulici in drugje. 
 
Prodaja se lahko dogaja kadarkoli. Zgodovinsko gledano so prodajali že v zgodnjem 
zgodovinskem času, in kasneje Feničani, stari Indijci, Kitajci, raznorazni zavojevalci in 
tako naprej vse do današnjega sodobnega prodajalca. Vsaka družba je in bo imela 
prodajalce (Snoj 2005, 9) 
 
Prodaja je najbolj kritična dejavnost podjetja, ki zaključuje poslovni proces in prek 
katerega podjetje spreminja svoje izdelke ali storitve v denarno obliko. Če prodajna služba 
ne uspe prodati izdelkov podjetja po ceni, ki pokriva stroške in pričakovani dobiček, ali pa 
jih sploh ne proda, je podjetje obsojeno na propad (Potočnik 1996, 91). 
 
Prodaja je jedro trženja, ki temelji na znanjih o tržiščih in odjemalcih, na izbiranju in 
pridobivanju najbolj obetavnih odjemalcev. S prodajo se trženje ne konča. Odjemalca kaže 
spremljati, mu nuditi oporo, vzdrževati in popravljati izdelke – ter pripravljati naslednji 
posel, ki se udejanji s prodajo (Tavčar 1996, 10). 
 
Prodajamo lahko posredno in neposredno. Pri posredni prodaji je med nami in kupcem 
posrednik ali pa jim posredno dajemo razloge za nakup. Pri neposredni prodaji pa gre za 
neposreden odnos s kupci (Petar 2006, 263). 
 
V prodaji je dejstvo, da bomo v večini primerov slišali »ne« oziroma bomo doživeli 
zavrnitev, zlasti pri prvem poskusu. Pa drugi strani pa je res tudi to, da so številni ugovori 
in tudi zavrnitve, ki jih doživljamo, v bistvu le nekakšni poskusni baloni našega sogovorca 
(McGaulley 2000, 153). 
 
Včasih nam bo sogovorec na našo ponudbo odgovoril z vprašanjem ali z ugovorom le zato, 
da bi pridobil nekaj časa za premislek ali pa nam bo posredno postavil še kakšen pogoj za 
svojo nakupno odločitev (McGaulley 2000, 156). 

3.1.1 Osebna prodaja 
 
Osebno prodajanje je osebno predstavljanje lastne ponudbe potencialnim odjemalcem, 
obenem pa povpraševanje po osnovnih značilnostih protivrednosti, ki jih ponujajo v 
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zameno potencialni odjemalci. Namen takšnega procesa osebnega komuniciranja na 
prodajnem območju je prodati izdelke (Snoj in Gabrijan 2006, 172). 
 
Osebno prodajo lahko uspešno izvajajo strokovno usposobljeni prodajalci, ki morajo biti 
družabni, prodorni, iznajdljivi, po potrebi tudi vztrajni in sposobni ustvarjati ugodno 
»prodajno klimo«. Za nekatere vrste proizvodov zahteva osebna prodaja tudi sodelovanje 
tehničnih strokovnjakov (Potočnik 1996, 234). 
 
Pozitivne lastnosti osebne prodaje so zlasti naslednje (Malovrh in Valentinčič 1996, 102): 

- osebni stik, 
- pristni odnosi, 
- takojšnja povratna informacija, 
- možnost demonstracije izdelka, 
- večji vpliv na stališča in odnos kupca do izdelka ali storitve, 
- večji vpliv na nakupno odločitev. 

 
Osebna prodaja  ima tri posebne lastnosti (Kotler 2004, 580): 

1. Osebni stik: Pri osebni prodaji pride do takojšnjega in vzajemnega odnosa med 
dvema ali več osebami. Vsaka stran lahko opazuje reakcijo druge strani. 

2. Poglabljanje razmerja: Osebna prodaja omogoča vse vrste odnosov, od 
površinskega razmerja prodajalec – kupec do globljega prijateljstva. 

3. Odziv: Pri osebni prodaji čuti kupec nekakšno obveznost, ker je poslušal 
prodajalca. 

 
Slika 1: Pomen osebne prodaje 

 
Vir: Potočnik (2005, 378) 
 
Osebna prodaja je pomembna zlasti pri izdelkih, ki zahtevajo številna dodatna pojasnila za 
uporabo, pa tudi pri izdelkih, ki jih podjetje izdeluje po naročilu kupcev. Pri izdelkih 
vsakodnevne porabe narašča pomen osebne prodaje zato, ker se le-ti med seboj vse manj 
razlikujejo in ker dajejo ponudniki o njih enake ali podobne splošne informacije. Podjetje 
lahko uspešno prodaja le, če so njegovi prodajni referenti v stalnem osebnem stiku s kupci 
in če jih ti sprejmejo ne samo kot poslovne partnerje, ampak predvsem kot svetovalce pri 
reševanju poslovnih problemov (Potočnik 2005, 379). 
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3.1.2 Pospeševanje prodaje 
 
Pospeševanje prodaje zajema aktivnosti oziroma sredstva kratkoročnega vzpodbujanja 
prodaje izdelkov. Pomen aktivnosti pospeševanja prodaje se povečuje pri izdelkih, ki se 
približujejo stopnji odmiranja (Snoj in Gabrijan 2006, 174). 
 
Namen pospeševanja prodaje je posredni ali neposredni vpliv na hitrejšo in povečano 
prodajo blaga, da bi podjetje lažje doseglo načrtovane prodajne cilje (Potočnik 1996, 242). 
 
Cilj pospeševanja prodaje je povečanje prodaje in s tem dobička trgovskega podjetja ter 
zadovoljstvo potrošnikov. Pospeševanje prodaje se odvija s posebnimi neplačanimi 
oblikami, ki spodbujajo k nakupu (Malovrh in Valentinčič 1996, 103). 
 
Metode pospeševanja prodaje obsegajo nagradne igre, kupone s popusti, javne predstavitve 
izdelkov, predstavitve na kraju prodaje in degustacije, brezplačne vzorce, sezonske 
popuste, bonitete na količino in vse druge dejavnosti, v katerih sodeluje kupec (Petar 2006, 
265). 
 
Orodja pospeševanja prodaje imajo tri značilne koristi (Kotler 2004, 580): 

1. Komuniciranje: Zbudijo pozornost in lahko vodijo porabnika k izdelku. 
2. Spodbuda: Vsebujejo olajšavo, spodbudo ali prispevek, ki pomeni vrednost za 

porabnika. 
3. Vabilo: Vsebujejo razločno vabilo porabniku, naj se takoj odloči za nakup. 

 
Pospeševanje prodaje ima nekaj prednosti pred ostalimi oblikami tržnega komuniciranja. 
Podjetje lahko hitro pridobi kupce in poveča zvestobo izdelku ali blagovni znamki, izboljša 
pa se tudi sodelovanje med udeleženci na tržni poti (Potočnik 2005, 343). 

3.1.3 Oglaševanje   
 
Oglaševanje je najpomembnejša komunikacijska dejavnost, s katero želi podjetje prikazati 
svoje proizvode porabnikom in jih pravočasno obvestiti, da bi si tako zagotovila prodajo 
pred drugimi ponudniki. Glavni cilj oglaševanja je povečanje prodaje (Potočnik 1996, 
234). 
 
Oglaševanje je oblika množičnega plačanega komuniciranja, v okviru katerega se 
prenašajo sporočila, običajno o določenih izdelkih, oblikovana v jezikovnih ali drugih 
simbolih, k velikemu številu sprejemnikov. Njen namen je informiranje, spominjanje, 
prepričevanje in razvijanje stališč ciljnih skupin o obstoju izdelka ali organizacije (Snoj in 
Gabrijan 2006, 170). 
 
Oglaševanje vpliva dolgoročno. Ponujajo se nam tudi dokazi, da večina oglaševalskih 
kampanj doseže svoj prodajni vrhunec šele več mesecev po tem, ko je kampanje konec. Ta 
lahko traja nekaj mesecev, morda eno leto ali več (Mercer 1999, 113). 
 
Oglaševalci skrbno oblikujejo besedno in slikovno vsebino sporočila o koristih, ki naj si jih 
obeta uporabnik ali odjemalec. Poprej skušajo opredeliti potrebe in želje uporabnikov in 
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odjemalcev – bodisi z raziskovanjem in spraševanjem, bodisi s sklepanjem. Slednje velja 
zlasti za želje in potrebe, ki se jih uporabniki ali odjemalci še ne zavedajo, ponavadi zato, 
ker izdelka ali storitve še ne poznajo (Tavčar 1996, 52). 
 
Ker oglaševanje sugestivno deluje na potrošnika, bodo potrošniki morda sprejeli odločitev 
o nakupu oglaševanega blaga, čeprav ga dejansko ne potrebujejo, zaredi česar lahko takšno 
svojo odločitev pozneje obžalujejo, da potrošniki ne podležejo vplivu oglaševalcev, naj 
dobro premislijo, ali res potrebujejo blago, pa naj bo oglas še tako prepričljiv. 
 
Oglaševalna sporočila morajo biti v jeziku, ki ga potrošniki na območju Republike 
Slovenije razumejo (drugi odstavek 12. člena ZVPot). 
 
Oglaševanje mora biti v skladu z zakonom, v nasprotnem primeru pa je lahko nedovoljeno. 
Nedovoljeno oglaševanje je lahko nedostojno ali zavajajoče (prvi odstavek 12. člena 
ZVPot) (Janevski 2009, 33).  
 
Namen oglaševanja je torej informiranje, prepričevanje in pridobivanje porabnikov za 
nakup izdelkov (Potočnik 2005, 324). 

3.2 STRATEGIJE PRODAJE 

Organizacija je uspešna, če dosega zastavljene smotre in cilje; isto velja za programe in za 
enote organizacije. Doseganje ciljev obsega strategija organizacije (podjetja), delov in 
programov organizacije. Strategija obsega dejavnosti za doseganje ciljev (usmeritve in 
programe), urejenost za doseganje ciljev (strukturo, sisteme in procese) ter sredstva za 
doseganje ciljev (materialna in nematerialna sredstva) (Tavčar 1999, 84). 
 
Strategija prodaje je splošen načrt, ki vodi podjetje. Vpliva na poslovne aktivnosti podjetja 
in njegove odzive, na tržne sile, kot sta konkurenca in gospodarstvo (Možina, Zupančič, 
Postružnik 2010, 193). 
 
Strategije prodaje se v hierarhiji ciljne strukture navzdol konkretizirajo v taktično 
operativnih odločitvah v prodajanju (Snoj 2005, 62). 

3.2.1 Strateško načrtovanje 
 
Oblikovanje strategije ni lahka naloga, če temelji na resnem preučevanju vseh tržnih 
okoliščin in notranjih virov podjetja. Pa vendarle postaja očitno, da je strategijo še težje kot 
oblikovati spraviti v življenje (Dobovišek 2007, 152). 
 
Osebno strateško načrtovanje je pospeševalec, ki omogoča, da dramatično povečamo 
hitrost doseganja stvari na vsakem življenjskem področju. Je učinkovit proces, s katerim 
lahko zajamemo miselne in telesne energije in tako dosežemo jasne cilje in namene (Tracy 
1997, 87). 
 
Strateško načrtovanje lahko opravlja lastnik podjetja, profesionalno vodstvo podjetja ali 
kombinacija obojih. Ko oseba napreduje po lestvici, je ključni dokaz za njen učinek in 
razvoj sposobnosti to, da obvlada naraščajočo odgovornost za načrtovanje in kako dobro 
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izvaja to načrtovanje. Celo pri družinskih podjetjih ima večina najhitreje rastočih podjetij 
strateški načrt (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 193). 
 
Cilj strateškega načrtovanja je: oblikovati dejavnosti in izdelke podjetja tako, da prinesejo 
načrtovani dobiček in dosežejo načrtovano rast in pomagati podjetju organizirati 
poslovanje tako, da bo ostalo uspešno, tudi če pride do problemov pri katerikoli dejavnosti 
ali skupini izdelkov (Potočnik 2005, 42). 
 
Za strateško trženjsko planiranje podjetja so pomembne štiri aktivnosti (Potočnik 1996, 
156): 

a) Opredelitev poslanstva podjetja 
b) Določitev strateških poslovnih enot 
c) Načrtovanje novega posla 
d) Plan trženja 

 
Izbrano trženjsko strategijo uresničuje podjetje s programom trženjskih aktivnosti. Pri tem 
mora odločiti, kolikšni bodo potrebni stroški, da bi doseglo postavljene trženjske cilje, 
kako bo razporedilo stroške za trženje na posamezne trženjske instrumente oziroma kako 
bo oblikovalo svoj trženjski splet. 
 
Poznamo štiri temeljne trženjske instrumente, izdelek (product), ceno (price), prostor 
(place=distribution) in promocijo (promotion), oziroma na kratko 4 P, s katerimi vplivajo 
prodajalci na kupce. Za kupce naj vsak od teh instrumentov zagotovi določeno korist  
(Potočnik 1996, 160). 
 
Slika 2: Model strateškega trženjskega načrtovanja 
 

 
Vir: Potočnik (2005, 43) 
 
Proces strateškega načrtovanja obsega šest stopenj (Potočnik 2005, 42): 

- opredelitev poslanstva podjetja, 
- določitev ciljev podjetja,  
- oblikovanje poslovne strategije podjetja, 
- opredelitev trženjskih ciljev, 
- oblikovanje trženjskih strategij, 
- izdelavo trženjskega načrta.  
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Pri strateškem prodajnem pristopu je predmet ponudbe celotno podjetje, ne le njegov 
posamezen izdelek ali storitev. Gre za zmožnost dobavitelja, da ustvarja vrednost za kupca 
na institucionalni ravni, pri čemer uporablja vzvode, ki vplivajo na celotni poslovni sistem 
in tako presegajo posamezno poslovno funkcijo. Strateški prodajni pristop vključuje 
zaposlene na različnih ravneh, ki se med seboj kot enakopravni partnerji vsak dan 
povezujejo, da bi ustvarili novo vrednost za kupca (Dobovišek 2007, 58). 

3.2.2 Oblikovanje prodajnih cen 
 
Preveliko poudarjanje cene izhaja iz klasične ekonomije izpred mnogih desetletij, ko je 
bila cena edina spremenljivka. Takrat so mislili, da ceno določajo »zakoni ponudbe in 
povpraševanja«. Pravilna uravnotežena) cena je dosežena, ko ponudba ustreza 
povpraševanju (Mercer 1999, 83). 
 
Podjetje mora prvič določiti ceno, kadar razvije nov izdelek, kadar obstoječi izdelek uvede 
na novi tržni poti ali geografskem območju in kadar tekmuje na natečaju za nova 
pogodbena dela. Odločiti se mora, kako bo pozicioniralo izdelek glede na kakovost in ceno 
(Kotler 2004, 472). 
 
Pomen odločitev o cenah narašča, saj današnji kupci ob nakupih iščejo visoko vrednost. 
Vrednost je razmerje med tem, kar kupci prejmejo (izdelki/storitve), in tistim, kar za to 
plačajo. Nekaterim kupcem visoka vrednost vedno pomeni nizko ceno. Številne vrste 
kupcev so postale občutljive na ceno. Zopet drugi so pripravljeni plačati dodatno, vse 
dokler so prepričani, da za svoj denar prejmejo pravo vrednost v obliki kakovosti izdelka 
ali storitve (Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 238). 
  
Slika 3: Določanje cenovne politike 

 
Vir: Kotler (2004, 473) 
 
Preden lahko podjetje določi pravilno ceno za izdelek, mora opredeliti pomen cene v 
svojem trženjskem spletu, s cenovnimi cilji podjetje določi, kaj želi doseči z oblikovanjem 
cene. Cenovni cilji morajo biti merljivi, tako da jih podjetje lahko ovrednoti. Ker cenovni 
cilji vplivajo na odločitve na drugih področjih, na primer proizvodnem in finančnem, 
morajo biti usklajeni s poslanstvom in cilji podjetja (Potočnik 2005, 224). 
 
Oblikovanje prodajnih cen ima lahko zelo pozitivne posledice, lahko pa tudi pogubne. 
Finančni rezultat organizacije je namreč odvisen predvsem od treh dejavnikov: od količine 
prodanih izdelkov (storitev), prodajnih cen in stroškov, ki so nastali v celotnem procesu 
oblikovanja ponudbe (Radonjič in Iršič 2006, 201). 
 
Podjetje mora upoštevati številne vplivne dejavnike, ko se odloča, kakšno ceno bo določilo 
za določen izdelek. Prvič, oceniti mora povpraševanje po izdelku, drugič, preučiti razmerje 
med povpraševanjem po izdelku, stroški in dobičkom, tretjič, preveriti mora cene 
konkurenčnih izdelkov, in četrtič, izbrati mora metodo za oblikovanje cen ter določiti 
končno ceno (ceno po ceniku) (Potočnik 2005, 229). 
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Določanje prodajne cene poteka praviloma po naslednjem postopku. Najprej mora podjetje 
točno določiti svoje poslovne cilje (npr. preživetje, maksimiranje dobička na kratek rok, 
vodstvo v kakovosti, vodstvo glede tržnega deleža ipd.). Nato ugotavlja, kolikšen je obseg 
povpraševanja, iz katerega sklepa na verjetno količino prodaje v določenem časovnem 
obdobju pri različnih ravneh prodajnih cen. Kolikor manjša je elastičnost povpraševanja, 
toliko višjo ceno lahko določi za svoje izdelke. 
 
Posebej podjetje ocenjuje gibanje stroškov pri različnih ravneh izrabe svojih zmogljivosti 
ter cene glavnih konkurentov, da bi lahko pozicioniralo svoje cene. Šele nato izbere eno od 
metod oblikovanja cen, npr. metodo »stroški plus«, metodo prelomne točke (break-even 
point), metodo ciljnega dobička, metodo percipirane vrednosti itd.  
 
Končno podjetje določi prodajno ceno tako, da ustreza njegovi politiki oblikovanja cen in 
da je prepričano, da bo s to ceno uspelo pri kupcih (preprodajalcih, trgovcih) v primerjavi s 
konkurenti, hkrati pa doseglo enega izmed naslednjih ciljev: 

- kratkoročni cilj preživetja, 
- maksimiranje tekočega dobička, 
- maksimiranje rasti prodaje, 
- maksimiranje »posnemanje smetane«, 
- vodstvo glede kakovosti izdelkov, 
- socialne cenovne cilje za nekatere cilje ipd. (Potočnik 1996, 244). 

3.3 MANAGEMENT PRODAJE 

Management prodaje lahko opredelimo kot proces načrtovanja, organiziranja, vodenja, 
izvajanja in nadzora prodajnih resursov, s katerimi želimo doseči cilje prodaje in druge 
cilje organizacije (Darlymple, Cron, DeCarlo 2001, 4; povz. po Snoj 2005, 24). 
 
Management prodaje je v katerikoli organizaciji integralna sestavina managementa njenega 
marketinga. Managerji prodaje so pravzaprav managerji marketinga s specifično nalogo 
managementa prodajnega osebja (Snoj 2005, 27). 
 
Naloge managerjev v prodaji so različne in so odvisne od njihovega položaja v hierarhiji 
organizacije. Razen tega so odvisne tudi od vrste organizacije in od odnosa uprave 
organizacije do funkcije prodaje ter od gibanj na trgih organizacije (Snoj 2005, 28). 
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Slika 4: Vloga managementa prodaje v marketingu 

 
Vir: Snoj (2005, 23) 

 
Ne glede na to, na kakšni ravni v hierarhiji organizacije je posamezni prodajni manager, pa 
njegove naloge obsegajo (Snoj 2005, 29): 

- organiziranje, 
- motiviranje, 
- usmerjanje,  
- nadzor prodajnega osebja. 

 
Management trženja pa opredeljujejo kot proces analiziranja, načrtovanja, izvajanja in 
nadzora trženjske aktivnosti. Vidimo ga kot umetnost in znanost izbire ciljnih trgov, 
pridobivanje, ohranitev in rast števila kupcev z  ustvarjanjem, posredovanjem in 
komuniciranjem večje vrednosti za kupca. Z njim vzdržujemo koristno menjavo s ciljnimi 
kupci tako, da dosežemo organizacijske cilje. Zato se ta management ukvarja z 
načrtovanjem povpraševanja in nadzorovanjem tržnih rezultatov (Možina, Zupančič, 
Postružnik 2010, 16). 
 
Osnovni model procesa vrednotenja managementa prodaje vključuje korake, ki 
pripomorejo k identificiranju problemov, ugotavljanju vzrokov zanje in oblikovanju 
predlogov za izboljšave (Snoj 2005, 237): 

- analizo izidov delovanja, ki vključuje analizo obsega prodaje, analizo prodajnih 
stroškov in dobičkonosnosti posameznih prodajnih segmentov;  

- analizo vložkov v izvajanje prodaje, ki vključuje tako količinska kot tudi 
kakovostna merila vložkov prodajnega osebja v izvajanje; 

- analizo dejavnikov, ki vplivajo na vložene prodajne napore in prodajne 
rezultate; 

- diagnozo, ki obsega interpretiranje v predhodnih korakih analiziranih 
informacij, da bi ugotovili vzroke ugotovljenih negativnih (problematičnih) in 
pozitivnih (ugodnih) značilnosti; 

- predloge za izboljšave in korektivne akcije, ki vodijo k izboljšanju izvajanja in 
načrtovanja. 
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3.4 PSIHOLOGIJA PRODAJE 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na vedenje (obnašanje) kupcev so (Mihaljčič 2006, 
25): 

- psihološki dejavniki, 
- sociološki dejavniki, 
- ekonomski dejavniki, 
- tržni dejavniki. 

 
Vplivi posameznih dejavnikov na kupčevo vedenje se med seboj močno prepletajo. 
 
Temeljna načela vedenjske psihologije, raziskave novih medijev in izkušnje z mediji 
kažejo, da tudi v novi dobi trženja ne tavamo ravno v temi. Če dobavitelji razumejo, kako 
ljudje zaznavajo različne medije, lahko z izbiro ustreznega medija in primerno obliko 
vnaprej predvidijo njihov odziv. S tem se možnost za doseganje dobrih rezultatov 
dramatično poveča (Postma 2001, 130). 
 
Med najpomembnejše psihološke dejavnike vedenja kupcev uvrščamo (Mihaljčič 2006, 
25): 

- motive, 
- zaznave, 
- stališča in vrednote, 
- učenje, 
- osebne značilnosti kupcev. 

 

3.4.1 Vloga in pomen psihologije prodaje 
 
Psihologija prodaje je uporabna veda (znanost), ki izhaja iz splošnih ugotovitev psihologije 
in jih povezuje z delom in odnosi v trgovini. Psihologija prodaje proučuje vedenje kupcev, 
prodajalcev in proizvajalcev v kupoprodajnem procesu. Odkriti skuša njihovo medsebojno 
pogojenost in vpliv (Mihaljčič 2006, 10). 
 
Osnovni cilji, ki jih želimo doseči s poznavanjem osnov psihologije prodaje so (Mihaljčič 
2006, 10): 

- osvoboditi se nekaterih predsodkov o kupcih in njihovem vedenju; 
- bolje razumeti vedenje potrošnikov in ljudi nasploh; 
- bolje razumeti sebe, svoje probleme in vedenje, da bi tako postali boljši 

prodajalci. 
 
Nekateri prodajalci vedno uspejo ne glede na to, kaj se dogaja okrog njih. Dobro zaslužijo, 
živijo v prelepih domovih, vozijo nove avtomobile in obiskujejo sijajne restavracije. 
Izgleda, kot da imajo vedno dovolj denarja v denarnici in tudi na bančnem računu. 
Predvsem pa so srečni, optimistični, pozitivno naravnani, prijazni, sproščeni in vedno 
dajejo vtis, da imajo sebe in svoje življenje pod popolnim nadzorom. V vsaki organizaciji 
predstavljajo najboljše prodajalce in od njih je odvisno, če bo podjetje na področju prodaje 
tudi v prihodnosti uspevalo (Tracy 1997, 21). 
 



 21 

V strokovni literaturi obstaja več teorij o tem, kako uspešno usmerjati prodajni proces. Pri 
tem dajejo nekatere teorije večji poudarek lastnostim prodajalca, spet druge pa lastnostim 
kupca. 
 
Med prve sodita na primer Paretovo načelo 80/20 in tako imenovana Teorija zmagovalne 
vrednosti. 
 
Paretovo načelo pravi, da prispeva 80 % prodajnih rezultatov 20 % vrhunskih prodajalcev, 
20 % preostale prodaje pa doseže preostalih 80 % prodajalcev. Teorija zmagovalne 
vrednosti pa pravim da razlika med vrhunskimi in povprečnimi prodajalci ni velika. 
Vrhunski prodajalci prodajajo samo malenkost drugače kot povprečni, dosegajo pa 
bistveno boljše prodajne rezultate (Mihaljčič 2006, 74). 
 
Ena izmed najpomembnejših načel, kar je bilo kdaj odkritih na področju človeškega dela, 
se imenuje zmagovalna naravnanost. Ta pojem izraža, da se »majhne razlike v 
sposobnostih lahko odražajo v velikih razlikah pri rezultatih«. Če se pri odločilnih delih 
prodaje le malo izboljšamo, lahko to neznatno izboljšanje prinese bistveno povečanje naših 
prodajnih rezultatov (Tracy 1997, 21). 
 
Manj razlik med posameznimi teoretiki je pri prikazovanju stopenj prodajnega procesa. V 
strokovni literaturi najdemo precej podobne analize stopenj prodajnega procesa, in sicer 
(Mihaljčič 2006, 74): 

- priprava, 
- uvodni pristop, 
- predstavitev, 
- obravnava ugovorov, 
- sklenitev posla. 

 
Pri delu v trgovini je uspeh torej neposredno odvisen od tega, koliko poznamo psihološke 
temelje osebnosti in kako znamo ta spoznanja uporabljati pri svojem delu. Psihološka 
spoznanja nam bodo pomagala pri delu z ljudmi, pa tudi pri razumevanju in izpolnjevanju 
samega sebe (Malovrh in Valentinčič 1996, 11). 
 
Med psihološke ali socialne potrebe sodijo predvsem (Malovrh in Valentinčič 1996, 44): 

- potreba po varnosti, 
- potreba po ljubezni, naklonjenosti in sprejetosti, 
- potreba po uveljavljanju in priznanju, 
- potreba po ugledu in spoštovanju, 
- estetske potrebe, 
- potreba po smislu in 
- potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju in samoizpolnjevanju. 

 
Odkrivanje motivov za nakup je v poslovnem svetu zelo pomembno. Večji proizvajalci s 
svojimi analitičnimi službami nenehno raziskujejo tržišče in ugotavljajo potrebe, želje in 
okus potrošnikov. Iščejo vzroke zakaj se nek izdelek dobro prodaja oz. zakaj drugi ne gre v 
promet, kaj ljudje še potrebujejo ipd. ugotovitve upoštevajo pri oblikovanju novih 
proizvodov (Malovrh in Valentinčič 1996, 58). 
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Potrošnik kupuje, ko se zave svojih potreb in želja, vendar kupuje pod vplivom svojih 
stališč, zaznav in učenja. Če ima do nekega izdelka pozitivno stališče in ga dojema z 
ugodnimi čustvi kot nekaj koristnega, lepega, zanimivega, je več možnosti, da ga bo kupil, 
kot če ga sprejema z negativnimi čustvi. Določenih nakupov se tudi naučimo, zato se 
proizvajalci trudijo, da bi potrošnike naučili nakupov določene vrste blaga ali jih po potrebi 
preusmerili k novim izdelkom. Nakupi, ki smo jih vajeni, nam vzamejo manj časa in 
energije, kot če bi o vsakem nakupu razmišljali in iskali nove možnosti (Malovrh in 
Valentinčič 1996, 61). 

3.4.2 Uspešna prodaja 
 
Temelj analize uspešnosti prodaje je vrednotenje managementa prodaje. 
 
Na tem mestu vključujemo v pojem »uspešnost« tako uspešnost v ožjem smislu kot tudi 
učinkovitost, čeprav nekateri avtorji ločujejo: »uspešnost« (delanje pravih stvari) in 
»učinkovitost« (delanje stvari na pravi način) oz. učinkovitost kot ugotavljanje doseženega 
razmerja med izidi (količina, kakovost, pravočasnost izdelkov ipd.) in vložki v izvajanja 
(poraba resursov, t.j. denarja, znanja, dela in opreme, materiala, energije ipd.) ter uspešnost 
kot primerjanje doseženih izidov z zastavljenimi smotri in cilji organizacije (Snoj 2005, 
235). 
 
Uspešnost prodajanja ni nekaj naključnega. Temelji na širokem poznavanju blaga in 
storitev, ki jih ponuja. Uspešen prodajalec obvlada pravila komuniciranja pri prodaji in 
resnično pozna svoj posel. Ve, kaj kupce privlači, kaj jih odbija in kako mora ravnati s 
posebneži, kot so npr: omahljivci, večni jezljivci, neotesanci, dvomljivci ipd. (Malovrh in 
Valentinčič 1996, 77). 
 
Slika 5: Glavni koraki pri uspešni prodaji   

 
Vir: Kotler (2004, 654) 
 
Delo s kupci je zahtevno, odgovorno in naporno, saj zahteva od prodajalca nenehno 
zbranost, obvladovanje in prilagajanje. Da bi delo opravljal čimbolj sproščeno in 
zadovoljno, je potrebno poznati vsaj najpomembnejše razlike med kupci in vedeti, kako jih 
upoštevati pri vsakdanjem delu (Malovrh in Valentinčič 1996, 78). 
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Šele ko poznamo potrebe potencialnega kupca (ali katere potrebe lahko ustvarite), mu 
lahko ponudimo izdelke ali storitve, ki ustrezajo njegovim potrebam. Če se ne bomo 
pripravili na prodajo, se pripravimo na neuspeh (Petar 2006, 278). 
 
Slika 6: Stopnje v procesu vrednotenja prodaje 

 
Vir: Snoj (2005, 236) 
 
Osnovni cilji vrednotenja prodaje so (Snoj 2005, 236): 

- vzdrževati prodaje aktivnosti organizacije na želeni oziroma predvideni ravni, 
- zgodnje odkrivanje, prepoznavanje problematičnih področij delovanja in 
- zgodnje identificiranje priložnosti ter nevarnosti. 

 

Sama pričakovanja porabnikov se oblikujejo na osnovi sporočil prodajalcev, prijateljev in 
drugih virov. Pomembno je, da prodajalec pošteno predstavi verjetno kakovost svojega 
izdelka, da so kupci zadovoljni. Ponavadi je celo bolje, da prodajalec predstavi manjšo 
kvaliteto izdelka, da je potem zadovoljstvo kupca nad pričakovanji. Saj bodo v primeru, ko 
prodajalec pretirava pri opisu učinkovitosti izdelka, porabnikova pričakovanja nepotrjena 
in sledilo bo njegovo veliko nezadovoljstvo (Grubiša 2002, 13). 
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4. NAČRTOVANJE PRODAJE 

4.1 OPREDELITEV NAČRTOVANJA PRODAJE 

Načrtovanje prodaje je določanje prodajnih ciljev in opredeljevanje akcij za dosego teh 
ciljev. Načrtovanje prodaje vključuje (Snoj 2005, 44): 

- anticipiranje dogajanj, ki se tičejo prodaje, 
- pripravo vseh resursov v prodaji in izven nje na ta dogajanja, 
- optimalno uporabo sposobnosti organizacije in priložnosti v njenem okolju ter 
- hkratno minimiziranje slabosti organizacije in nevarnosti v njenem okolju. 

 
Načrtovanje in priprava prodaje se pogosto prične in konča s pritoževanjem nad skromno 
promocijo, kot je edini način  povečanja prodaje vabiti stranke z oglasi in ponuditi tisto, po 
čemer vprašajo (Svoljšak Miš, 1998). 
 
Načrtovati je treba na vseh ravneh v hierarhiji organizacije. Osnova načrtu prodaje je načrt 
marketinga, temu pa načrt organizacije. 
 
Uspešno načrtovanje prodaje zahteva dobro poznavanje stanj in gibanj na trgih, namena 
organizacije, njenih ciljev, strategij in resursov ter možnosti njihovega kombiniranja. Zlasti 
je treba poznati vodila na višjih ravneh hierarhije v organizaciji. Cilji marketinga in 
posledično cilji prodaje namreč izhajajo iz vizije organizacije, iz njenega poslanstva, iz 
temeljnih ciljev, iz SWOT analize na ravni organizacije in iz drugih sestavin procesa 
managementa na ravni organizacije (Snoj 2005, 46). 
 
Slika 7: Hierarhija načrtovanja v organizaciji 

 
Vir: Snoj (2005, 47) 

4.2 PROCES NAČRTOVANJA PRODAJE 

Uspešen prodajalec v današnjem času mora imeti natančen načrt svojih dejavnosti. Ker 
obstaja med zasluženim denarjem in časom, ki ga porabimo za potencialnega kupca, 
neposredna povezava, lahko s pomočjo formule skupne vrednosti izločimo nepotrebno 
načrtovanje (Ziglar 2000, 90). 
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Naš načrtovani prodajni proces je sestavljen iz formule, ki vsebuje štiri korake. Prvi korak 
je analiza, drugi zavedanje, tretji rešitev in zadnji zadovoljstvo (Ziglar 2000, 91). 
 
Izvajanje planov poslovanja vključuje naslednje zaporedne korake: zbiranje informacij, 
izbor in sodelovanje z izvori trgovskega blaga, kontrolo, pogajanja, zaključevanja nabav, 
prejemanje in skladiščenje trgovskega blaga, ponovno naročanje in ponovno presojo 
(Možina, Zupančič, Postružnik 2010, 234). 
 
Dober načrt prodaje mora biti kar najbolj enostaven in pregleden, vendar naj upošteva 
pomembne vplive in dejavnike v podjetju in na tržišču. Vsak dober načrt nastane v naši 
glavi in prav tam se začenjajo vse dejavnosti za uresničevanje tega načrta. 
 
Načrt prodaje izdelamo za vsak program podjetja posebej. Program je izdelek ali družina 
izdelkov oz. storitev za izbrano skupino odjemalcev (segment tržišča). Vsak program naj 
ima nosilca ali vsaj skrbnika, torej osebo, ki ima dovolj zmožnosti in časa, da skrbi za 
izvajanje programa, zlasti za trženje in konkretno prodajanje. Načrt prodaje nujno izhaja iz 
notranjih prednosti in slabosti podjetja za vsak program ter upošteva pomembne odjemalce 
in konkurente za vsak program (Tavčar 1996, 85). 
 
Za proces načrtovanja prodaje je značilno, da (Snoj 2005, 49): 

- je ponavljajoč in z ostalimi procesi v prodaji ter s procesi na drugih ravneh 
sestavljenosti organizacije prepleten in sočasen; 

- meje med posameznimi koraki v okviru procesa načrtovanja prodaje običajno 
niso ostre in stalne; 

- zahteva povezovanje in usklajevanje med udeleženci oziroma zainteresiranimi, 
sicer pride do nasprotij, razhajanj, prevlade posamičnih nad skupnimi interesi, 
nepoznavanja skupnih interesov 

 
Po Snoju (Snoj 2005, 50) je proces načrtovanja prodaje sestavljen iz naslednjih korakov:  
1. korak: analiza stanja v prodaji (gre za SWOT analizo v prodaji) 
Identificira dejavnike, ki vplivajo na stanje in gibanje v prodaji organizacije. Poznamo 
naslednje dejavnike: 

- širšega okolja (dejavnike iz področja zakonodaje, iz področja političnega 
sistema, iz gospodarskega okolja, sociokulturnega okolja, demografske 
dejavnike, znanstveno tehnološke dejavnike, vzgojno izobraževalne dejavnike) 

- ožjega okolja (odjemalci, konkurenti, dobavitelji) 
- notranjega okolja organizacije (resursi, notranja organiziranost organizacije, 

portfolio dejavnosti organizacije, preteklo delovanje organizacije) 
 
Ti dejavniki predstavljajo za organizacijo priložnosti in nevarnosti, ter kažejo njene 
prednosti in pomanjkljivosti.  
 

2. korak: oblikovanje ciljev 

Je bistvo načrtovanja v prodaji. Cilji v prodaji so temelj za merjenje učinkovitosti in 
uspešnosti delovanja organizacije. Prodajni cilji povedo, kaj je potrebno doseči oziroma 
kaj želi organizacija s prodajno funkcijo doseči v določenem časovnem obdobju. 
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Pri oblikovanju ciljev ločimo 2 pristopa: 
- ''od zgoraj navzdol'' – v prodaji izhajajo iz ciljev višjih ravni v prodaji 
- srečevalni pristop – zahteva aktivno sodelovanje managerjev na vseh ravneh; 

zahteva tudi fleksibilnost pri usklajevanju različnih interesov, skupinsko delo in 
podobno. 

 
3. korak: oblikovanje strategij kot načinov doseganja ciljev 

Strategije prodaje predstavljajo načine za doseganje strateških ciljev marketinga. Temeljni 
cilji marketinga so vodila za strategije prodaje. Managerji prodaje (razen v majhnih 
organizacijah) niso udeleženi pri oblikovanju temeljnih strategij marketinga. 
Izhodišča za strateško razmišljanje so: 

- stroškovno vodstvo (racionalni s stroški prodaje) 
- diferenciranje (konkurenčna prednost: določenim ciljnim skupinam) 
- osredotočenje (en ali več specifičnih odjemalcev) 

 

4 korak: taktika in izvajanje 

Tukaj managerji in izvajalci na nižjih ravneh udejanjajo zapisano in dogovorjeno. Večina 
prodajnih managerjev se šele na tej ravni vključi v proces načrtovanja prodaje. Vsebino 
operativnih programov in drugih načrtov managerji dokončno pojasnjujejo na prodajnih 
sestankih. Tukaj se pojasnijo cilji in strategije ter taktike za prihodnje obdobje. 
  
5. korak: nadzor 

Pri nadzoru vrednotimo uspešnost strategij ter spremljamo nadzor ključnih dejavnikov. 
Pomembni so sistemi poročanja in kontrola merila. Pomemben je zgodnji sistem 
opozarjanja, ki preprečuje neželena gibanja. 
 

Uporaben načrt obsega cilje prodaje, ki naj bodo v skladu s cilji podjetja. Cilji naj bodo 
vsekakor merljivi, dosegljivi, smiselni. Cilji ne pomenijo nič, če ne načrtujemo dejavnosti, 
s katerimi jih bomo dosegali. Tudi te dejavnosti naj bodo vsekakor merljive, izvedljive, 
smiselne. 
 
Dejavnosti za doseganje ciljev je nešteto. Če bi načrtovali vse, bi za načrtovanje porabili 
več časa, kot za izvajanje dejavnosti. Zato pa je pametno načrtovati le po nekaj ključnih, 
strateških dejavnostih za vsak program; nekatere naj bodo znotraj podjetja, druge ne tržišču 
(Tavčar 1996, 86). 
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5. POGAJANJA V PRODAJI 

Pogajanja (angl. Negotiations, nem. Verhandlung) ponavadi potekajo ustno, potrjujejo pa 
se pisno. Kupci in prodajalci se nanje pripravljajo. Prodajalec mora poznati vse elemente 
stroškov in možnosti za njihovo znižanje. Vedeti mora, koliko lahko med pogajanji zniža 
ceno. Imeti mora brošure, vzorce in podobno. Poznati mora tudi druge pogoje, način 
najugodnejšega prevoza, plačila itd. Kupec mora raziskati trg blaga in zbrati cene ter druge 
konkurenčne pogoje. 

 
Pogajanja trajajo, dokler se stranki ne strinjata o vseh podrobnostih, od blaga, do cene, 
količine, valute, morebitnega kreditiranja, pogojev zavarovanja posojila in vse h drugih 
klavzul, ki so lahko predmet bodoče kupno-prodajne pogodbe (Petar 2006, 9). 
 
Pri pogajanju poskuša prodajni referent doseči takšne pogoje prodaje, ki bi zadovoljili obe 
strani z nasprotujočimi si interesi. Pogajanja so potrebna, če prodaja vsebuje več sestavin, 
na primer ceno, kakovost, rok dobave, način plačila ipd., če tveganja ni mogoče vnaprej 
opredeliti in kadar prihaja do pogostih sprememb naročil (Potočnik 2005, 380). 
 
Pri pogajanjih veljajo štiri osnovna pravila (Malovrh in Valentinčič 1996, 68): 

- cilje postavljamo tako visoko, da so po naši oceni komaj še dosegljivi. Le tako 
lahko upamo na zadovoljiv rezultat; 

- še preden postavimo svoje pogoje, pripravimo nasprotnika, da nam on našteje 
svoje. S tem ohranimo prednost v pogajanjih, saj že na začetku zvemo, kaj je za 
nas sprejemljivo, v katerih točkam pa se moramo pogajati; 

- ves čas pogajanj imejmo v mislih vse sporne elemente, o katerih se pogajamo, 
da ne bomo česa spregledali; 

- iščemo nenehno nove alternativne rešitve. Na ponudbo in predloge nasprotnika 
se hitro odzivajmo in obdržimo vodilno vlogo s pobudami in predlogi rešitev. 

 
Pogajanja dveh oseb imenujemo individualna pogajanja, in ta so tudi najpogostejša. 
 
Nekatera pogajanja vključujejo več oseb, včasih tudi na obeh straneh. Bolj ko so pogajanja 
zapletena, več ljudi je vključeno vanje. To pa vpliva na povečanje časa, ki je potreben za 
doseganje dogovora. Potreba po pogajalskih skupinah se pojavi, kadar so teme pogajanj 
zapletene in je potrebna pomoč številnih strokovnjakov. Ampak tudi takrat je bolje, da je 
število sodelujočih čim manjše. Kajti več ljudi je vključeno v pogajanja, težje je oblikovati 
pogajalsko strategijo. Ta težava je lahko še bolj zapletena, ker lahko pričakujemo, da bo 
tudi naš sogovornik povečal število pogajalcev v svoji skupini, ko bo ugotovil, da ste se 
okrepili. Potem lahko pride do gneče (Petar 2006, 184). 
 
Uspeh pogajanj je odvisen predvsem od (Malovrh in Valentinčič 1996, 68): 

- uporabljene taktike, 
- časa in 
- lastnosti pogajalca. 

 
Pogajanja se odvijajo po naslednjih stopnjah (Malovrh in Valentinčič 1996, 69): 

- priprave na pogajanja, 
- začetek pogajanj, predstavitev, 
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- obravnava pogajalske teme, 
- zaključek pogajanj, 
- analiza in ocena pogajanj. 

Za večino medorganizacijske prodaje so potrebne pogajalske spretnosti. Obe strani se 
morata sporazumeti o ceni in drugih pogojih prodaje. Prodajalci morajo dobiti naročilo, ne 
da bi pri tem preveč popuščali ali prizadeli dobičkonosnost. 

 
Tržniki, ki se pogajajo, morajo imeti določene značilnosti in spretnosti, če želijo biti 
uspešni. Najpomembnejše so priprava in spretnost načrtovanja, poznavanje predmeta, o 
katerem bodo tekla pogajanja, sposobnost jasnega in hitrega razmišljanja pod pritiskom in 
v negotovosti, sposobnost izražanja misli, sposobnost prepričati druge in potrpežljivost 
(Kotler 2004, 657). 
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6. PREDSTAVITEV PODJETJA PIVOVARNA LAŠKO, D.D. 

Proizvodnja pijač sodi med konkurenčnejše industrije, kjer največje vloge igrajo 
multinacionalne korporacije, trgovske družbe in zahtevni uporabniki. 
  
Danes Pivovarna Laško, delniška družba v lasti preko 8.000 domačih in tujih delničarjev, 
stopa po poti intenzivnega poslovnega razvoja s temeljno poslovno usmeritvijo: ponuditi 
uporabnikom najkakovostnejše pivo ob odlični oskrbi tržišča. S sodobno pivovarsko 
tehnologijo, računalniškim procesnim krmiljenjem in poslovno informatiko razvija 
ustrezne proizvodne in tržne programe, ki zagotavljajo vrhunsko kakovost piva in njegovo 
priljubljenost med domačimi in tujimi ljubitelji piva. 
  
Več kot 1.000.000 hl piva znanih znamk Laško Zlatorog, Laško Club, Laško Dark, Laško 
Light, Export Pils, zvari in proda letno. Ob navedenih znamkah proizvaja tudi Bandidos, 
pivo z dodatkom arom, v treh različnih okusih: Bandidos Tequila, Bandidos Ice in 
Bandidos Cuba Libre. Blagovna znamka Bandidos je spomladi 2010 celostno spremenila 
svojo podobo, da bo še bližje svoji ciljni publiki.  
  
Potem ko je leta 1990 Pivovarna Laško prodala 1.320.000 hl piva, je z osamosvojitvijo 
Slovenije izgubila 40 % trga v državah nekdanje Jugoslavije, prodaja se je zmanjšala za 
približno 500.000 hl. Po letu 1992 se je prodaja piva znova povečala in od leta 2001 
Pivovarna Laško dosega nekdanjo raven prodaje. Navkljub zaostrenim tržnim razmeram je  
Pivovarna Laško, d. d., ohranila na področju potrošnje piva vodilni položaj v Sloveniji. 
  
Skupina Pivovarna Laško danes združuje proizvajalce piva, mineralnih, izvirskih in 
naravnih vod, brezalkoholnih pijač, žganih in drugih alkoholnih pijač ter sirupov za 
proizvodnjo pijač, časopisno in založniško dejavnost. Ob tem izvaja tudi storitve trgovine. 
Skupino poleg Pivovarne Laško sestavljajo odvisne družbe Radenska, Pivovarna Union, 
Jadranska pivovarna, Vital Mestinje, Delo, RA&LA in Firma Del ter pridružene družbe  
Birra Peja, Slovita in Poslovni sistem Mercator. 
 
Pivovarna Laško se zaveda družbene odgovornosti, kar se odraža skozi sponzorstva in 
donacije. Sponzorstva so pretežno usmerjena v športni marketing, vendar podjetje podpira 
tudi kulturo, izobraževanje, projekte s področja varovanja okolja, znanosti in različne 
enkratne projekte. Prav tako se podjetje zaveda pomena ohranjanja okolja in se trudi slediti 
smernicam trajnostnega razvoja. 
  
Osebna izkaznica podjetja: 
 
PIVOVARNA LAŠKO, d. d., 
Trubarjeva 28, 
3270 Laško 
  
Skrajšano ime družbe: PIVOVARNA LAŠKO, d. d. 
Organizacijska oblika: delniška družba 
Predsednik uprave: mag. Dušan Zorko 
Član uprave: Robert Šega, odgovoren za področje financ 
Član uprave: Gorazd Lukman, odgovoren za področje prodaje oz. komerciale 
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Predsednik nadzornega sveta: Marjan Mačkošek 
  
Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti: 
PROIZVODNJA PIVA 
 
Logotip podjetja  

 

 
 

6.1 VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI 

Vizija 
 
Postati vodilni na področju proizvodnje in prodaje pijač. Utrjevati ugled in prepoznavnost 
posameznih priznanih blagovnih znamk tako na domačem kot na tujih trgih ter povečati 
tržne deleže na posameznih tržiščih. 
 
Poslanstvo              
 
Ustvarjamo blagovne znamke z dodano vrednostjo za naše kupce in delničarje. 
Z odgovornim in okolju prijaznim poslovanjem stremimo k doseganju vrhunskih rezultatov 
v boljšem svetu. 
 
Vrednote       
          
Znanje, podjetnost, partnerstvo, odgovornost in spoštovanje. 
Na osnovi teh vrednot udejanjamo svoje usmeritve s premišljenimi strategijami na 
področjih trženja in razvoja ponudbe, organizacije in upravljanja s kadri, tehnološkega 
razvoja, upravljanja s finančnimi sredstvi in pozitivnim odnosom do širše družbe. 
 
Strateški cilji          
 
Proizvodnja in prodaja inovativnih trendovskih izdelkov, ohranjanje tržnih pozicij lastnih 
blagovnih znamk na domačem trgu, ponovna pridobitev in razširitev v preteklosti že 
doseženih pozicij na tujih trgih. Načrtovano stroškovno učinkovitost bomo dosegali s 
strokovno usposobljenimi sodelavci, ki bodo delovali timsko in skladno z usmeritvami 
Skupine Pivovarna Laško. 
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6.2 BLAGOVNE ZNAMKE PIVOVARNE LAŠKO d.d. 

Laško 
Laško je edinstvena blagovna znamka z eno od najdaljših tradicij proizvodnje 
kakovostnega piva. Poznana in cenjena je med poznavalci piva in med vsemi tistimi, ki to 
želijo postati. Skrbno varovana tradicionalna receptura in proizvodnja po klasični, izvorni 
tehnologiji ter uporaba izključno naravnih sestavin nedvomno prispevajo k prepoznavni 
konkurenčni prednosti.. K laškemu prištevamo Eliksir, Laško zlatorog, Laško club, Laško 
light, Laško dark. 
 
Bandidos 
Bandidos je mešana pijača s pivom, katere ciljna populacija so predvsem mladi, dovzetni 
za novosti. Segmentacija pivskega trga na pivce, ki niso naklonjeni pivu je tako generirala 
domačo, trendno pijačo, ki se lahko postavi ob bok konkurenčnim, tujim alcopop pijačam. 
Skozi leta se je najprej iz enega izdelka razvila družina izdelkov oz. družinska blagovna 
znamka Bandidos. Le-ta se je širila in krčila skladno s trženjskimi strategijami in 
strateškimi odločitvami, ki jih je narekoval trg. Mednje spadajo: Bandidos Tequila, 
Bandidos Ice in Bandidos Cuba Libre  
 
Export pils 
Export Pils je blagovna znamka svetlega piva. ekoliko nižji odstotek ekstrakta v osnovni 
sladici, nižja vsebnost alkohola in specifična grenčica dajejo svojevrsten užitek pri pitju. 
Ohranja prepoznavna svojstva laških piv. 
 
Oda 
ODA je izvirska voda. Svojevrstno razmerje mineralov ter kemijska in mikrobiološka 
čistost jo uvrščata med najboljše izvirske vode v Evropi. Voda je bistveni sestavni del živih 
bitij, zato slogan »Življenje jo hoče!« ni naključje. 
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7. ANALIZA PRODAJNIH REZULTATOV V PODJETJU PIVOVARNA LAŠKO 
D.D. 

7.1 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2005 

Skupna potrošnja piva vseh ponudnikov (domačih in tujih) je v letu 2005 znašala 
1.608.000 hl. Glede na leto 2004 se je potrošnja povečala (indeks 105,1). 
 
Slovenski trg piva je bil v letu 2004 soočen s prihodom konkurenčnih piv nižjega 
cenovnega razreda iz uvoza (TBZ Spar, TBZ Tuš), ki se jim je v letu 2005 pridružil še 
Mercator s svojo TBZ, ki jo polni Pivovarna Union. 
 
Zanemariti ne smemo niti ostalih piv nižjega cenovnega razreda iz diskontnih prodajaln. 
Povečal se je tudi uvoz piva standardnega razreda, tako v trgovini kot v gostinstvu. Zlasti v 
slednjem je zaslediti povečan obseg vlaganj s strani tuje konkurence, kjer sta najaktivnejša 
avstrijski Goesser in češki Staropramen (direktni vložki v točilne aparate in ostalo opremo 
v lokalu). 
 
Pivovarna Laško se je na spremenjene razmere v letu 2005 odzvala s številnimi ukrepi in 
se prilagodila konkurenčnemu okolju. Na trg so uvedli nov izdelek Bandidos Ice, s katerim 
so dosegli odlične prodajne rezultate. 
 
Z namenom zmanjšanja stroškov in doseganja sinergijskih učinkov je prišlo do naslednjih 
organizacijskih sprememb: 

� ukinitev PE Lucija 
� nadaljevanje reorganizacije transportnih poti PE 
� nadaljevanje reorganizacije pospeševalne službe 
� nadaljevanje reorganizacije servisne službe 

 
Na področju cenovne politike so zadržali ceno vodilne BZ Zlatorog, hkrati pa z večjo 
akcijsko prodajo BZ Pils Export in Laško Lahko vzdrževali konkurenčnost glede na 
nizkocenovna piva iz uvoza. Pivovarna Laško se je odločila, da na slovenskem trgu ne bo 
polnila trgovskih blagovnih znamk, ampak so to vlogo prepustili Pivovarni Union. 
 
Prodaja vode Oda je bila v letu 2005 glede na leto 2004 višja za 6,7 %. Na trgu vod je bil 
še močneje kot na trgu piva prisoten vdor cenovno izredno ugodnih vod iz uvoza. 
 
Tabela 1: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 

 
Kljub ukrepom pivovarne je prišlo do sicer pričakovanega zmanjšanja tržnega deleža 
prodaje piva v obeh slovenskih pivovarnah. Pivovarni Laško se je v letu 2005 tržni delež 
glede na leto 2004 zmanjšal s 53,7 % na 52,1 %, Pivovarni Union pa s 37,4 % na 36,1 %.  
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TUJI TRGI 
 
V letu 2005 je Pivovarna Laško prodala na tujih trgih 240.230 hl piva, kar predstavlja 
(glede na leto 2004) zmanjšanje prodaje za 20 %. 
 
Hrvaška  
 
V letu 2005 je prodaja na Hrvaškem (Laško + Split) znašala 299.057 hl piva, kar 
predstavlja zmanjšanje prodaje za 8 % glede na leto 2004. 
 
Skupna prodaja hrvaških pivovarn na hrvaškem trgu je v letu 2005 znašala 3.301.921 hl 
piva in je bila za 4,6 % nižja kot v letu 2004 (Vir: Hrvaška gospodarska zbornica).  

 
BiH, Srbija in Črna Gora, Kosovo, Makedonija 
 
Medtem, ko se je prodaja laškega piva na trgih Črne Gore, Kosova in Makedonije v letu 
2005 povečala, je opazen občuten padec prodaje na trgih BiH in Srbije. Vzroki so 
naslednji: 

� po 1.5.2004 sprememba carin z 8 % na 16 % (BiH) 
� uvedba zaščitnih cen (BiH) 
� uvedba carin 30 % (Srbija) 
� konstantno padanje kupne moči potrošnikov 
� prodajne cene piva domačih pivovarn so bistveno nižje od cen našega piva 
� interes gostincev za pospeševanje prodaje domačega piva 
� v BiH in SČG je bila še vedno močno prisotna propaganda v smislu: kupujmo 

domače in pomagajmo domači industriji 
 
Ostali tuji trgi 
 
Prodaja proizvodov Pivovarne Laško na EU in ostalih trgih je bila v letu 2005, glede na 
leto 2004, večja za 0,7 %. V prodaji po posameznih državah je najbolj opazno znižanje 
prodaje piva bilo v Avstriji. Vzrok za nižjo prodajo piva v letu 2005 je v spremembi 
vodstvenega kadra pri največjem kupci v Avstriji – Zadrugi Pliberk. 
 
Prodaja piva v Italiji je ostala na nivoju prodaje v letu 2005. Vzrok za stagniranje prodaje 
na italijanskem trgu je v povišanju trošarine za 25 % in v neugodnih vremenskih razmerah 
za prodajo piva v mesecu avgustu. Po podatkih združenja proizvajalcev piva in slada 
Assobirra je celotna prodaja piva na italijanskem trgu v letu 2005 padla za 2,5 % glede na 
leto poprej. Padec prodaje na avstrijskem trgu je bil kompenziran s povišanjem prodaje 
laškega piva na kanadskem trgu, kjer so v letu 2005 prodali 2.357 hl piva. 
 
Prodaja piva v ostalih državah (Švica, Nemčija, Malta, ZDA in Avstralija) je ostala na 
nivoju prodaje preteklega leta.  
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Graf 1: Prodaja piva na domačem in tujem trgu 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 

 
Graf 1 nam prikazuje prodajo piva na domačem in tujem trgu. Kot je razvidno, se je 
prodaja na domačem trgu v primerjavi z leti 2003 in 2004 povečala (kar gre pripisati tudi 
uvedbi novega piva Bandidos Ice), prodaja na tujem trgu pa je znatno padla (višanje carin, 
uvedba zaščitnih cen, padanje kupne moči potrošnikov,…). 
 
Tabela 2: Struktura prodaje po vrstah piva v letu 2005 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 
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Graf 2: TBZ – trgovska blagovna znamka 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 
 
Tabela 2 in graf 2 nam povesta, da je bilo v letu 2005 najbolje prodajano pivo Zlatorog 
(65,6 %), sledi mu pa pivo Laško Club s precej nižjo odstotno prodajo (17,7 %). Najnižjo 
prodajo je doseglo pivo Jubilejnik, ki je bilo na trg poslano konec leta 2004, ob 180. 
obletnici Pivovarne Laško. 
 
Graf 3: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in preko poslovnih enot 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 

 
Od celotne prodaje piva Pivovarne Laško na slovenskem trgu je bilo v letu 2005 preko 
grosistične prodaje prodano 508.959 hl piva (60,6 %), kar predstavlja malenkost manjšo 
prodajo v primerjavi z letom 2004, ko je bilo preko grosistov prodanih 61,7 % prodaje na 
slovenskem trgu. Preko detajlistične prodaje pa  je bilo prodanih 331.332 hl piva (39,4 %), 
kar predstavlja 5 % rast glede na leto 2004. 
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Tabela 3: Produktivnost družbe 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 
 
Tabela 3 nam pove, da je bila prodaja piva v letu 2005 v primerjavi z leti 2003 in 2004 
nižja. Se je pa v primerjavi z letom 2004 povečala prodaja naravne pitne vode. Kljub temu 
je bila skupna prodaja piva in vode v letu 2005 nižja, kot leta 2003 in 2004. 
 
Fizična produktivnost dela, merjena v prodanih količinah piva in vode na zaposlenega, 
izkazuje 2.970 hektolitrov prodanih pijač na osebo. Dosežena produktivnost dela je bila v 
primerjavi z letom 2004 višja za 2,9 %. Prav tako pa se je v letu 2005 zmanjšalo število 
zaposlenih. 
 
Prodajni rezultati v letu 2005 niso dosegali dosežkov iz preteklih obdobij. V letu 2005 so v 
primerjavi z letom 2004 beležili padec prodaje piva za 3,9 % ter porast prodaje vode Oda 
za 3,7 %.  
 
Medtem, ko so v Sloveniji, Črni Gori, Kosovu, Makedoniji in na konvertibilnih trgih 
prodajo piva povečali, je družba večji izpad prodaje piva beležila v Srbiji ter Bosni in 
Hercegovini.     
 
Graf 4: Tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 
 
Navkljub slabšim prodajnim rezultatom v letu 2005, je Pivovarna Laško v primerjavi s 
prejšnjimi leti ohranila najvišji tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču (52,1 %), kar 
nam prikazuje graf 4. Vendar se je v letu 2005, v primerjavi z leti 2003 in 2004 precej 
povečala prodaja piv iz uvoza. 
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Graf 5: Delež izvoza v skupni prodaji piva Pivovarne Laško 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 
 
Pivovarna Laško je v letu 2005 prodala 1.080.522 hl piva, od tega je izvozila 240.230 hl 
piva. Graf 5 nam pove, da je delež izvoza piva precej nižji kot v letih 2003 in 2004, kar je 
povezano s spremembami carin, s padanjem kupne moči potrošnikov, z uvedbo zaščitnih 
cen,… 
 
Graf 6: Delež izvoza v skupni prodaji pijač Skupine Pivovarna Laško 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2005, z dne 20.1.2006 
 
Skupna prodaja vseh pijač skupine Pivovarna Laško je v letu 2005 znašala 4.879.298 hl. 
Od tega se je izvozilo 1.164.952, kar znaša 23,9 % prodaje. Tudi v tem primeru se je delež 
izvoza v primerjavi z leti 2003 in 2004 zmanjšal. Se je pa precej povišala skupna prodaja 
vseh pijač, kar je razvidno iz grafa 6. V primerjavi z letom 2004 se je skupna prodaja 
povišala za kar 54,5 %. 



 38 

7.2 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2006 

Vse družbe v Skupini Pivovarna Laško, razen Jadranske Pivovare Split in Fructala iz 
Ajdovščine, so kot samostojne enote v poslovnem letu 2006 poslovale uspešneje kot v letu 
2005, že omenjeni družbi pa sta poslovno leto 2006 zaključili z izgubo. 
 
Skupna potrošnja piva vseh ponudnikov (domačih in tujih) je v letu 2006 znašala 
1.699.000 hl. Glede na leto 2005 se je potrošnja povečala za 5,6 %. Slovenski trg piva je 
bil soočen s pritiskom konkurenčnih piv nižjega, srednjega in višjega cenovnega razreda iz 
uvoza, vendar se je hitra rast uvoza iz prejšnjih let, ki je dosegala v letih 2004 in 2005 letno 
40 %, v letu 2006 ustavila in je znašala 6 %. 
 
Pivovarna Laško se je na spremenjene razmere v letu 2006 odzvala s številnimi ukrepi in 
se prilagodila konkurenčnemu trgu. Na trg so uvedli nova izdelka Bandidos Hot in 
Bandidos Light Lemon, ukinili pa Gren in Roler. 
 
Prodaja vode Oda je bila v letu 2006 glede na leto 2005 višja za 21 % in je znašala 47.347 
hl. Na trgu vode je bil še močneje kot na trgu piva prisoten vdor cenovno izredno ugodnih 
vod iz uvoza. 
 
Tabela 4: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006 z dne 20.1.2007 
 
V letu 2006 so v Pivovarni Laško ohranili količinske tržne deleže glede na leto 2005. 
Pivovarna Laško je dosegla 51,9 %, Pivovarna Union pa 36,2 %, kot lahko vidimo v tabeli. 
 
TUJI TRGI 
 
V letu 2006 je Pivovarna Laško prodala na tujih trgih 202.449 hl piva, kar predstavlja 
zmanjšanje prodaje glede na leto 2005 za 15,7 %. Kot prioritetne države izvoza Skupine 
Pivovarna Laško so bile postavljene Hrvaška, Italija ter Bosna in Hercegovina. 
 
Hrvaška 
 
Realizacija Jadranske pivovare za leto 2006 je v primerjavi z letom 2005, brez prodaje 
trgovskih blagovnih znamk, na indeksu 83,2, vključno s trgovskimi blagovnimi znamkami 
pa na indeksu 92,6. Pivovarna Laško je v primerjavi z letom 2005 na Hrvaškem beležila 
nižjo prodajo piva. 
 
BiH, Srbija, Črna Gora, Kosovo in Makedonija 
 
Medtem ko so na trgih Črne Gore, Kosova in Makedonije prodajo Laškega piva v letu 
2006 povečali, je bil opazen občuten padec prodaje na trgih BiH in Srbije. Vzroki so bili 
sledeči: carina (Bih 16 %, Srbija 30 %), nadaljevanje izvajanja zaščitnih cen (BiH), 
konstantno padanje kupne moči potrošnikov, prodajne cene piva domačih pivovarna so bile 
bistveno nižje od cen piva Pivovarne Laško itd. 
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Ostali tuji trgi 
 
Prodaja proizvodov Pivovarne Laško na EU in ostalih trgih je bila v letu 2006 glede na leto 
2005 večja za 9 %. 
 
V prodaji po posameznih državah je bilo najbolj opazno povišanje prodaje piva v Avstriji. 
Prodaja piva v Italiji, največjem prodajnem tržišču Pivovarne Laško v EU, se je v letu 
2006 povišala za 8 %. Povišanje prodaje je bilo povezano s pričetkom prodaje proizvodov 
Pivovarne Laško v dveh trgovskih verigah (Coopca in Ipercoop), kjer do leta 2006 ni bilo 
proizvodov Pivovarne Laško. 
 
Prodaja piva v ostalih državah (Kanada, Švica, Nemčija, Malta, Islandija, Togo, ZDA in 
Avstralija) je v primerjavi s prejšnjim letom bila na malo nižjem nivoju. 
 
Tabela 5: Produktivnost družbe 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006, z dne 20.1.2007 
 
Skupna količinska prodaja v letu 2006 je bila pri pivu na ravni prodaje iz leta 2005 
1.083.644 hl prodanega piva), pri vodi pa so beležili rast prodaje za 21 % (47.567 hl 
prodane vode), prav tako pa se je povečala skupna količina prodaje piva in vode glede na 
leto 2005, kar lahko vidimo v tabeli 5. 
 
Tabela 6: Struktura prodaje po vrstah piva v letu 2006 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006, z dne 20.1.2007 
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Graf 7: TBZ – trgovska blagovna znamka 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006, z dne 20.1.2007 
 
Kot nam prikazujeta tabela 6 in graf 7, je bilo tudi v letu 2006 v Pivovarni Laško najbolj 
prodajano pivo Zlatorog (66,9 %), kar je za 1,3 % več v primerjavi z letom 2005 (65,6 %).  
Prav tako je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 kot drugo najbolje prodajano pivo, 
ostalo pivo Laško Club (14,8 %), vendar se je prodaja tega piva zmanjšala za 2,9 %. 
Najnižjo prodajo je tudi to leto imelo pivo Jubilejnik. 
 
Graf 8: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in preko poslovnih enot 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006, z dne 20.1.2007 
 
Od celotne prodaje piva Pivovarne Laško na slovenskem trgu, ki je znašala 881.195 hl, je 
bilo v letu 2006 preko grosistov prodano 518.855 hl piva (58,9 %), kar predstavlja 2 % rast  
glede na leto 2005, preko detajlistične prodaje pa je bilo prodanih 362.341 hl piva (41,1 
%), kar predstavlja 9 % rast glede na leto 2005.  
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Graf 9: Tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006, z dne 20.1.2007 
 
Enako kot v letu 2005, je tudi v letu 2006 Pivovarna Laško ohranila najvišji tržni delež 
prodaje piva na slovenskem tržišču (51,9 %). Skoraj enak tržni delež prodaje je obdržala 
Pivovarna Union, prav tako je ostala skoraj enaka prodaja piv iz uvoza.  
 
Graf 10: Delež izvoza v skupni prodaji piva Pivovarne Laško 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2006, z dne 20.1.2007 
 
Pivovarna Laško je v letu 2006 prodala 1.083.644 hl piva, od tega je izvozila 202.449 hl 
piva. Graf 10 nam pove, da je v letu 2006 delež izvoza piva precej nižji kot v letu 2005, kar 
je povezano s spremembami carin, s padanjem kupne moči potrošnikov, z uvedbo zaščitnih 
cen,… 
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7.3 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2007 

Skupna potrošnja piva vseh ponudnikov (domačih in tujih) je v letu 2007 znašala 
1.750.000 hl. Glede na leto 2006 se je potrošnja povečala za 3,7 %. Slovenski trg piva se je 
soočil s pritiskom konkurenčnih piv nižjega, srednjega in višjega cenovnega razreda iz 
uvoza, vendar se je hitra rast uvoza iz prejšnjih let, ki je dosegala v letih 2004 in 2005 letno 
40 %, v letih 2006 in 2007 ustavila in je znašala 6 %. 
 
Pivovarna Laško se je na spremenjene razmere v letu 2007 odzvala s številnimi ukrepi in 
se prilagodila konkurenčnemu trgu. Pri blagovni znamki  Bandidos so uspešno uvedli nov 
okus Bandidos Power, iz  prodaje pa so umaknili Bandidos Hot. 
 
Prodaja vode Oda je bila v letu 2007 glede na leto 2006 nižja za 1,3 % in je znašala 46.930 
hl, in sicer zato, ker je na trgu začel delovati novi proizvajalec vode, podjetje Costella, ki je 
prodajalo vodo po izredno nizki ceni. 
 
Tabela 7: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
  
Količinski tržni delež  za pivo Pivovarne Laško v letu 2007 znaša 50,1 %, Pivovarne 
Union 37,1 % in uvoženo pivo 12,8 %, kar je prikazano v tabeli 6. Tržni delež uvoženega 
piva se je glede na leto prej povečal skoraj za 1 odstotno točko. 
 
TUJI TRGI 
 
Čeprav se je v letu 2007 skupni izvoz laškega piva znižal za 9,8 %, je bil ta padec manjši, 
kot v preteklih obdobjih. Prodaja je padala v Bih, na Hrvaškem in v Srbiji, v ostalih 
državah pa je rasla. Analizirana prodaja je zajemala tudi prodajo iz Jadranske pivovare, od 
koder so v letu 2007 prodali v BiH 11.745 hl, v Črno Goro pa 1.898 hl piva.  
 
Medtem ko so v Črni Gori, na Kosovu, v Makedoniji ter na konvertibilnih trgih prodajo 
piva povečali, je družba beležila nižjo prodajo piva v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na 
Hrvaškem. 
 
Hrvaška  
 
V letu 2007 je prodaja na Hrvaškem (samo iz Pivovarne Laško) znašala 70.147 hl piva, kar 
je predstavljalo zmanjšanje prodaje glede na leto 2006 za 10 %. Na Hrvaškem trgu je bilo 
v letu 2007 prodano 3.441.000 hl piva iz domačih in tujih pivovarn, kar je predstavljalo 3 
% povečanje prodaje glede na leto 2006. 
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BiH, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Makedonija 
 
Na tržišču BiH so v letu 2007 pospeševali prodajo točenega piva, ki so ga prodajali iz 
Jadranske pivovare. Vendar je prodaja na trgu BiH vseeno padala, medtem ko je na trgih 
ostalih držav rasla. 
 
Ostali tuji trgi 
 
Prodaja proizvodov Pivovarne Laško na EU in ostalih tujih trgih je bila v letu 2007 glede 
na leto 2006 višja za 8 %. Prodaja piva v Italiji in Avstriji se je v letu 2007 povišala za 9 % 
glede na predhodno leto. Prodaja piva v ostalih državah (Kanada, Nemčija, ZDA, Švica, 
Avstralija, Malta, Španija, Švedska in Belgija) je bila 5 % nižja, kot je bila preteklo leto. 
 
Tabela 8: Produktivnost podjetja 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
 
Fizična produktivnost dela, merjena v prodanih količinah piva in vode na zaposlenega, 
izkazuje 3.303 hl prodanih pijač na osebo. Dosežena produktivnost dela je v primerjavi z 
letom 2006 višja za 3,6 %. 
 
Prodaja piva je v letu 2007 znašala 1.066.145 hl, kar pomeni da se je prodaja piva glede na 
leto prej zmanjšala za 17.500 hl, kar lahko vidimo v tabeli 7. Naravne pitne vode so v letu 
2007 prodali 46.930 hl, kar v primerjavi z letom 2006 prav tako pomeni zmanjšanje 
prodaje, in sicer za 637 hl. 
 
Graf 11: Prodaja piva na domačem in tujem trgu 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
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Graf 11 nam kaže prodajo piva na domačem in tujem trgu v letu 2007. Kot je razvidno, 
znaša delež prodaje na slovenskem trgu 82,9 %, kar pomeni višji delež prodaje glede na 
leto 2006. Je pa v letu 2007 ponovno padla prodaja piva na tujem trgu, in je znašala 17,1 % 
celotne prodaje piva. 

 
Tabela 9: Struktura prodaje po vrstah piva 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 

 
Graf 12: Struktura prodaje po vrstah piva v letu 2007 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
 
Tudi v letu 2007 ostaja v Pivovarni Laško najbolje prodajano pivo Zlatorog. Njegov delež 
prodaje zavzema 70,5 %, kar pomeni višjo prodajo glede na leto 2006. Kot drugo najbolje 
prodajano pivo ostaja Laško Club, s 13,4 % prodajo, kar je za malenkost manjša prodaja 
kot v letu 2006. V letu 2007 je bilo najslabše prodajano pivo Bandidos Hot ter Kaltenberg 
Lager.  
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Graf 13: Prodaja na slovenskem trgu preko grosistov in poslovnih enot 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
 
Od celotne prodaje piva Pivovarne Laško na slovenskem trgu, ki je znašala 883.566 hl, je 
bilo v letu 2007 preko grosistov prodanih 534.503 hl piva (60,5 %), kar predstavlja 2,7 % 
rast glede na leto 2006. 
 
Preko detajlistične prodaje pa je bilo prodanih 349.063 hl piva, kar predstavlja 3,2 % 
znižanje glede na leto 2006. 
 
Graf 14: Tržni delež prodaje piva na slovenskem tržišču 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
 
V letu 2007 je Pivovarna Laško dosegala 50,1 % tržni delež prodaje na slovenskem tržišču, 
kar predstavlja malenkost manjši tržni delež. Pivovarna Union je medtem dosegla malo 
višji tržni delež (37,1 %) glede na leto 2006. Tudi v letu 2007 je prodaja piv iz uvoza na 
slovenskem tržišču dosegla višji tržni delež, kateri je znašal 12,8 %. 
 



 46 

Graf 15: Delež izvoza v skupni prodaji piva 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2007, z dne 20.1.2008 
 
V letu 2007 so v Pivovarni Laško prodali 1.066.145 hl piva, od tega so izvozili 182.579 hl 
piva. Delež izvoza je znašal 17,1 %, kar predstavlja ponovno znižanje izvoza piv glede na 
leto 2006. 

7.4 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2008 

Skupna potrošnja piva vseh ponudnikov (domačih in tujih) je v letu 2008 znašala 
1.795.000 hl. Glede na leto 2007 se je potrošnja povečala za 2,6 %. Slovenski trg piva je 
bil v letu 2007 soočen s pritiskom konkurenčnih piv nižjega, srednjega in višjega 
cenovnega razreda iz uvoza. Rast uvoza, ki je dosegala v letih 2004 in 2005 letno 40 %, v 
letu 2006 in 2007 pa 6 % letno, se je v letu 2008 ponovno povečala in je znašala 16 %.  
 
V letu 2008 je Pivovarna Laško generalno spremenila svojo grafično podobo. Razen 
Bandidosa, ki je ostal nespremenjen, se je pri vseh ostalih blagovnih znamkah spremenil 
izgled pločevink, etiket in zamaškov, barvo steklenic pa so spremenili v zeleno.  
 
Na področju cenovne politike so v letu 2008 dvakrat dvignili cene piva. Prva podražitev za 
5 % je nastopila 12.5.2008, druga, prav tako za 5 % pa 1.8.2008. Cene vode so dvignili 
1.2.2008, in sicer za 3,5 %.   
 
Prodaja vode Oda je bila v letu 2008 glede na leto 2007 nižja za 4,7 % in je znašala 44.581 
hl.  

 
Tabela 10: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn  

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2008, z dne 30.6.2009 
 
Količinski tržni delež za pivo Pivovarne Laško je v letu 2008 znašal 48,3 %, Pivovarne 
Union 37,5 % in uvoženo pivo 14,2 %. Tržni delež uvoženega piva se je glede na 
predhodno  leto povečal za 0,4 odstotne točke. 
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TUJI TRGI 
 
Kljub temu, da se je tudi v letu 2008 skupni izvoz laškega piva znižal za 5,3 %, je ta padec 
manjši, kot v preteklih obdobjih. Prodaja pada v BiH, Hrvaški, Kosovu in Srbiji, v ostalih 
državah pa raste. Analizirana prodaja zajema tudi prodajo iz Jadranske pivovare, od koder 
so v letu 2008 prodali v BiH 13.017 hl, v Črno Goro pa 2.132 hl (v obe državi več kot v 
letu 2007. 
 
Hrvaška 
 
V letu 2008 je prodaja na Hrvaškem (samo iz Pivovarne Laško) znašala 63.529 hl piva, kar 
predstavlja zmanjšanje prodaje glede na leto 2007 za 9,4 %. Enako kot v letu 2007 je bila 
Jadranska Pivovara ekskluzivni izvoznik piv Pivovarna Laško za hrvaški trg. 
 
BiH, Srbija, Črna gora, Kosovo, Makedonija 
 
Na tržišču BiH so se v letu 2008 usmerili na pospeševanje prodaje točenega piva iz 
Jadranske pivovare, saj jim za to pivo ni bilo potrebno plačevati carine (na tem trgu so 
imeli 16 % carino za blago iz Slovenije). Prodaja točenega piva je bila na indeksu 120, 
skupna prodaja pa na indeksu 90. 
 
Na tržiščih Srbije in Črne gore je bila prisotnost Pivovarne Laško bolj omejena le na 
gostinski sektor, saj so bili vložki za vstop v večje trgovske verige previsoki glede na 
želeno višino prodaje. V tržišču Srbijo je bila še vedno 30 % carina za blago iz Slovenije. 
 
Tržišče Makedonija je ostalo rastoče tržišče za prodajo laškega piva. Prisotni so bili tako v 
trgovini, kot tudi v gostinstvu. Kljub veliki oddaljenosti in močni konkurenci, so s 
povečanim marketinškim vložkom in zavzetim delom dosegali dobre rezultate. 
 
Na trgu Kosovo so leta 2008 dosegali slabše rezultate, zaradi izredne prodaje Pečke 
pivovarne, katera je imela 80 % tržni delež na domačem trgu. 
 
Ostali tuji trgi 
 
Prodaja proizvodov Pivovarne Laško na trgih EU in ostalih tujih trgih je bila v letu 2008 
glede na leto 2007 višja za 26 %. Skupna prodaja na trgih EU in ostalih trgih je v letu 2008 
znašala 41.801 hl. 
 
Prodaja piva v Italiji se je v letu 2008 povišala za 15 %. Povišanje prodaje je bilo povezano 
s širitvijo prodajnih mest v segmentu trgovine. Prodaja piva na avstrijskem trgu je v letu 
2008 zabeležila 9 % rast, glede na predhodno leto. Rast prodaje so dosegli z vključitvijo 
novega distributerja na tem trgu. 
 
V letu 2008 so pričeli s prodajo piva na Madžarskem in v mesecu decembru s polnitvijo in 
prodajo trgovske blagovne znamke Ceres Top Pilsner za italijanski trg. 
 
Prodaja piva v ostalih državah (Kanada, Nemčija, ZDA, Švica, Avstralija, Albanija, Malta, 
Švedska in Belgija) je bila na istem nivoju kot v letu 2007. 
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Tabela 11: Delež izvoza v skupni prodaji piva Pivovarne Laško, d.d. 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2008, z dne 30.6.2009 

 
V letu 2008 so v Pivovarni Laško skupno prodali 1.046.292 hl piva, od tega so izvozili 
172.935 hl piva. Kot je razvidno iz tabele, je bila skupna prodaja piva nižja kot leto poprej. 
Prav tako se je znižal izvoz piva, in sicer je v letu 2007 znašal 17,1 %, v letu 2008 pa se je 
zmanjšal na 16,3 %. 
 
Graf 16: Prodaja piva na domačem in tujem trgu 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2008, z dne 30.6.2009 
 
Od celotne prodaje piva v letu 2008 so na domačem trgu prodali 83,5 % piva, na tujem pa 
16,3 %, kar lahko vidimo na grafu 16. V primerjavi z letom  2007 se je prodaja na 
domačem trgu povišala, na tujem pa padla. 
 
Graf 17: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in preko poslovnih enot 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2008, z dne 30.6.2009 
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Od celotne prodaje piva Pivovarne Laško na slovenskem trgu, ki je znašala 873.357 hl, je 
bilo v letu 2008 preko grosistične prodaje prodano 573.312 hl piva (65,9 %), kar 
predstavlja 7,6 % raste glede na leto 2007. 
 
Preko detajlistične prodaje pa je bilo prodano 298.045 hl piva (34,1 %), kar predstavlja 
14,6 % znižanje glede na leto 2007. 

7.5 ANALIZA STANJA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, d.d. ZA LETO 2009 

Skupna količinska prodaja Pivovarne Laško v letu 2009 je bila pri pivu glede na leto 2008 
nižja za 6,4 %, pri vodi pa so beležili padec prodaje za 26,8 %. 
 
Skupna potrošnja piva vseh ponudnikov (domačih in tujih) je v letu 2009 znašala 
1.712.000 hl. Glede na leto 2008 se je potrošnja zmanjšala za 5 %. Slovenski trg piva je bil 
še vedno soočen s pritiskom konkurenčnih piv nižjega, srednjega in višjega cenovnega 
razreda iz uvoza. Uvoz piva se je v letu 2009 povečal za 2 % in je imel tržni delež 15,2 %.  
 
Prodaja vode Oda je bila v letu 2009 glede na leto 2008 nižja za 26,8 % in je znašala 
32.706 hl. Večino te vode so prodali na domačem trgu, izvoza je bilo le 0,1%. Padec 
količinske prodaje je bil vezan na sprejeto strategijo Skupine Pivovarna Laško za blagovno 
skupino vode, kjer za blagovno znamko Oda in bilo predvidenih investicij v trg. Na trgu je 
bil še močneje kot na trgu piva prisoten vdor cenovno izredno ugodnih vod iz uvoza ter 
agresivna cenovna konkurenca vod blagovnih znamk Dana in Costella. 
 
Tabela 12: Gibanje tržnega deleža dveh največjih slovenskih pivovarn 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Količinski tržni delež za pivo Pivovarne Laško je v letu 2009 znašal 45,1 %, Pivovarne 
Union 39,7 % in uvoženo pivo 15,2 %. Tržni delež uvoženega piva se je glede na 
predhodno  leto povečal za 1 odstotno točko. 
 
TUJI TRGI 
 
Izvoz se je v letu 2009 povečal za 23,3 %, predvsem zaradi odlične prodaje piva trgovske 
blagovne znamke Ceres na italijanski trg. Ob tem so beležili rast prodaje tudi na trgih 
Kosova, Makedonije ter na konvertibilnih trgih. Analizirana prodaja zajema tudi prodajo 
laškega piva iz Jadranske pivovare v BiH ter Črni Gori.  

 
Hrvaška 
 
V letu 2009 je prodaja na Hrvaškem (samo iz Pivovarne Laško) znašala 61.284 hl piva, kar 
je predstavljalo zmanjšanje prodaje glede na leto 2008 za 3,5 %. 
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Jadranska pivovara v Splitu je s 1.1.2009 prenehala s proizvodnjo piva Zlatorog, ki je bila 
prestavljena v Pivovarno Laško, s tem je bil celoten asortima piv iz Laškega za prodajo na 
Hrvaškem proizveden v Laškem. V aprilu 2009 je Jadranska pivovara prenehala z uvozom 
laških piv za hrvaški trg. 
 
Skupna prodaja piva vseh pivovarn na hrvaškem trgu v letu 2009 je za 7 % manjša kot v 
letu 2008. 
 
BiH, Srbija, Črna gora, Kosovo, Makedonija 
 
Na tržišču BiH so v letu 2009 nadaljevali pospeševanje prodaje točenega piva in piva 
Zlatorog v povratni embalaži iz Jadranske pivovare. Prodaja točenega piva je bila na 
indeksu 82, skupna prodaja pa na indeksu 66. Zmanjšanje prodaje bilo predvsem odraz 
drastičnega zmanjšanja proračuna v marketingu in padca kupne moči.   
 
Tržišče Makedonije je ostalo rastoče tržišče za prodajo laškega piva. Prisotni so bili tako v 
trgovini kot tudi v gostinstvu.  
 
Na tržišču Kosovo se je prodaja laškega piva v letu 2009 stabilizirala oziroma porasla za 
23 % glede na leto 2008. 
 
Ostali tuji trgi 
 
Prodaja proizvodov Pivovarne Laško na prodajnih trgih EU in ostalih tujih trgih je bila v 
letu 2009 glede na leto 2008 višja za 139 %. Skupna prodaja na trgih EU in ostalih tujih 
trgih je v letu 2009 znašala 101.506 hl.. 
 
Prodaja piva v Italiji se je v letu 2009 povečala za 171 %. Večja prodaja je bila povezana s 
širitvijo prodajnih mest v segmentu trgovine in z uspešno realizacijo projekta služnostne 
polnitve piva Ceser Top Pilsner. Prodaja blagovnih znamk Pivovarne Laško na 
italijanskem trgu je v letu 2009 dosegla raven 35.904 hl, kar je za 28 % večja količina od 
prodane v letu 2008. Prodaja piva Ceres Top Pilsner v letu 2009 je bila na nivoju 45.053 
hl.  
 
Prodaja piva na avstrijskem trgu je v letu 2009 zabeležila 30 % rast glede na predhodno 
leto. Rast prodaje so dosegli z vključitvijo novega distributerja na tem trgu in z bolj 
intenzivno prodajo piva v sodih.Rast prodaje na Madžarskem trgu je bila dosežena z 
vstopom v trgovski verigi Cora in Tesco. 
 
Prodaja piva v ostalih državah (Kanada, Nemčij, ZDA, Švica, Avstralija, Malta, Švedska, 
Češka, Slovaška, Romunija in Belgija) je bila večja kot preteklo leto. 
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Tabela 13: Delež izvoza v skupni prodaji Pivovarne Laško, d.d. 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Leta 2009 so v Pivovarni Laško skupno prodali 978.833 hl piva, kar je za 67.459 hl manj 
kot v letu 2008. Znatno se je povečal izvoz piva, izvozili so ga 213.198 hl. Leta 2008 je 
delež izvoza znašal 15,5 %, v letu 2009 pa se je ta delež povečal na 21,8 %. 
 
Graf 18: Prodaja piva na domačem in tujem trgu 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Od celotne količine prodanega piva Pivovarne Laško so v letu 2009 na domačem trgu 
prodali 78,2 % piva, na tujem trgu pa 21,8 %, kar nam prikazuje graf 18. Izvoz se je v letu 
2009 povečal za 23,3 % glede na predhodno leto. 
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Graf 19: Prodaja na slovenskem trgu, preko grosistov in distribucijskih centrov 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Od celotne prodaje piva Pivovarne Laško na slovenskem trgu, ki je znašala 765.634 hl, je 
bilo v letu 2009 preko grosistične prodaje prodano 539.478 hl piva (70,5 %), kar 
predstavlja 5,6 % zmanjšanje glede na leto 2008. 
 
Preko detajlistične prodaje pa je bilo prodano 226.156 hl piva (29,5 %), kar predstavlja 
24,1 % znižanje glede na leto 2008. 

7.6 NAČRTI ZA LETO 2010 TER PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE  ZA 
PRVIH DEVET MESECEV POSLOVNEGA LETA 2010 

Skupina Pivovarna Laško si je v letu 2009 zadala, da v letu 2010 želi ostati vodilni 
proizvajalec piva ter mineralnih in izvirskih vod v Sloveniji s prevladujočim tržnim 
deležem, na področju brezalkoholnih pijač pa konkurenčna proizvajalka z vidnejšim tržnim 
deležem. 
 
Skupina je s poudarkom na visoki kakovosti in prepoznavnosti proizvodov načrtovala, da 
bo uspešna na tujih trgih, predvsem na trgih jugovzhodne Evrope, tako pri prodaji piva, 
vode in brezalkohola, po uspešnosti poslovanja ter donosnosti kapitala pa primerljiva z 
evropsko konkurenco. 
 
V skupini bodo prav tako nadaljevali z razvojno strategijo, ki je usmerjena predvsem na 
utrjevanje ugleda posameznih priznanih blagovnih znamk tako na domačem kot na tujih 
trgih in tako si bodo prizadevali povečevati tržne deleže na posameznih tržiščih. 
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Tabela 14: Plan 2010 in prodaja 2009 Skupine Pivovarna Laško – po skupinah 
izdelkov 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Kot vidimo na grafu 20, kjer je prikazan plan 2010 in prodaja 2009 po skupinah izdelkov, 
je za leto 2010 predvidena nižja prodaja piva, sadnih sokov, nektarjev, sirupov ter ostalega 
alkohola. Medtem je za mineralno vodo, izvirsko naravno vodo, vodo z okusi ter za ostali 
brezalkohol predvidena višja prodaja. 
 
Tabela 15: Plan 2010 in prodaja 2009 Skupine Pivovarna Laško – po posameznih 
družbah 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Graf 21, iz katerega je razviden plan 2010 in prodaja 2009 po posameznih družbah, nam 
pove, da je za prodajo v Pivovarni Laško, Pivovarni Union, Fructal Ajdovščina, Fruktal 
MAK Skopje ter za Vital Mestinje predvidena višja prodaja, medtem ko so za Radensko 
Radenci predvideli nižjo prodajo. Predvidene pa ni prodaje za Jadransko pivovaro, ker je v 
letu 2009 prenehala s proizvodnjo piva. 
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Graf 20: Količinski in strukturni prikaz plana prodaje pijač v letu 2010 za Skupino 

 
Vir: Letno poročilo Pivovarne Laško za leto 2009, z dne 14.7.2010 
 
Na grafu 22 lahko vidimo, kako so v Skupini Pivovarna Laško sestavili prikaz plana 
prodaje pijač v letu 2010. V tem letu bi naj najvišjo stopnjo prodaje dosegalo pivo 
(1.952.050 hl oz. 42,7 %), sledila pa bi mu prodaja ostalega brezalkohola (1.003.582 hl oz. 
22,0 %) ter mineralne vode (613.009 hl oz. 13,4 %). 
 
Podatki o poslovanju družbe  za prvih devet mesecev poslovnega leta 2010 
 
Obdobje januar – september je v poslovnem letu za proizvajalce piva, vode in ostalih pijač 
obdobje glavne sezone. Doseženi poslovni rezultati v tem obdobju so dober pokazatelj 
uspešnosti poslovanja za celo leto, saj je preostanek poslovnega leta nesezonsko obdobje, 
ki ne more več bistveno vplivati na rezultat poslovanja v tem letu. 
 
Dosežena količinska realizacija prodaje pijač je v devetih mesecih leta 2010 tako v matični 
družbi Pivovarna Laško, d.d., kakor tudi v celotni Skupini Pivovarna Laško nekoliko 
slabša kot v letu 2009 in tudi pod načrtovano za to obdobje. V Pivovarni Laško ocenjujejo, 
da rezultati za celotno leto 2010 ne bodo na ravni doseženih iz leta 2009 in bodo nižji od 
načrtovanih.  
 
Vzrok za padec prodaje pijač je zmanjšano povpraševanje, ki je predvsem posledica krize 
in padca življenjskega standarda na vseh trgih, na katerih so družbe Skupine Pivovarna 
Laško prisotne s prodajo njihovih proizvodov. 
 
V sezonskem obdobju, ko je potrošnja pijač največja, tudi ostali pogoji za potrošnjo niso 
bili najugodnejši in so bili slabši kot v preteklosti. Omeniti je potrebno tudi trošarinsko 
politiko, ki dodatno obremenjuje njihove najpomembnejše proizvode. Povečanje trošarin je 
vplivalo na višje maloprodajne cene njihovih izdelkov na domačem trgu, s čimer se je 
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zmanjšala njihova konkurenčnost v primerjavi z ostalimi (zlasti z vinom, ki je še vedno 
brez trošarine). 
 
V obdobju januar – september 2010 so v matični družbi Pivovarna Laško, d.d., skupaj 
prodali 776.890 hl vseh pijač, od tega 96,9 % piva in 3,1 % vode. Na segmentu piva je bila 
prodaja za 5,3 % manjša kot je bila pred letom dni, pri vodi pa je prodaja manjša za 11,7 % 
glede na preteklo leto. Pivovarna Laško na nobenem od omenjenih segmentov ni dosegla 
načrtovane količinske realizacije v analiziranem obdobju. 
 
V strukturi prodaje pijač predstavlja največji delež pivo, in sicer 44,2 %, mineralna voda 
13,8 %, sadni sokovi in brezalkoholne pijače pa 29,1 %. 
 
Vpliv recesije se pozna na vrednostnih kazalnikih poslovanja, kajti v strukturi prodaje se 
povečuje prodaja proizvodov z manj dodane vrednosti, prav tako pa se zaradi povečanih 
aktivnosti na marketinškem področju povečujejo stroški poslovanja. V Pivovarni Laško 
pričakujejo, da bodo ti napori dali rezultate v naslednjih obdobjih, saj se povečuje prodaja 
na tuje trge. 
 
Omenjena gibanja so povzročila, da so prihodki od prodaje slabši od lanskoletnih za 8,1 % 
in da je dobiček iz poslovanja na indeksu 58,6. Kljub slabšim rezultatom v primerjavi s 
preteklim letom ugotavljajo, da so v danih zaostrenih gospodarskih razmerah še 
zadovoljivi. 

7.7 RAZVOJNA STRATEGIJA PODJETJA DO LETA 2014 

Temeljna predpostavka sprejete dopolnjene strategije skupine je preoblikovanje v 
pogodbeni koncern. Strategija skupine predvideva prodajo Dela, d.d. in deleža v družbi 
Mercator, d.d. ter vključitev strateškega partnerja za Fructal, d.d. 
 
Iz strategije izhaja, da bo skupina (ki jo sestavljajo Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna 
Union, d.d., Birra Peja, d.d., Radenska, d.d. Radenci in Vital, d.o.o.) do leta 2014 povečala 
prihodke iz prodaje na 263,3 mio EUR. Predvidena povprečna rast prodaje znaša 5,1 % na 
leto. Skupina bo do leta 2014 dosegla 48,2 mio EUR dobička iz poslovanja (EBIT). Ob 
tem je strategija rasti usmerjena v povečanje tržnih deležev na tujih trgih in ohranitev 
položaja na domačem trgu. Na osnovi navedenih dezinvesticij uprava pričakuje zmanjšanje 
skupnega dolga skupine iz 449 mio EUR na 157 mio EUR že do konca leta 2011.  
 

Nadzorni svet Pivovarne Laško d.d. je na 18. redni seji, dne 23. aprila 2010, potrdil 
izhodišča novega poslovnega modela in reorganizacije Skupine Pivovarne Laško ter potrdil 
izhodišča strategije rasti skupine do leta 2014. Skupina bo udejanila 355 milijona evrov 
neto prihodkov od prodaje ter dosegla dobiček iz poslovanja v višini 60 milijonov evrov. 
  
Na novinarski konferenci, dne 14. maja 2010, je mag. Dušan Zorko, direktor Pivovarne 
Laško, predstavil ključne poudarke 5-letne poslovne strategije Skupine Pivovarna Laško 
ter načrt preoblikovanje skupine v pogodbeni koncern. Pogodbeni koncern je osnova za 
uresničitev novega poslovnega modela in zagotovitev učinkovitega operativnega 
poslovanja Skupine Pivovarna Laško, ki v strategiji rasti za leto 2014 napoveduje 355 
milijona evrov neto prihodkov od prodaje ter dobiček iz poslovanja v višini 60 milijonov 
evrov. Novi poslovni model skupine Pivovarna Laško temelji na vodenju skupine kot 
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enovitega podjetja ter novi organizaciji, ki predvideva učinkovito organizacijo poslovnih 
funkcij skupine Pivovarna Laško. Strategija rasti skupine v segmentu pijač vključuje 
podjetja Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Fructal, Radenska, Vital, Fructal Mak in 
Pečka Pivara. 
 
Strategija rasti predvideva nadaljnjo krepitev položaja Skupine Pivovarna Laško na 
obstoječih in novih trgih. Do leta 2014 načrtuje neto rast prihodkov v segmentu piva za 5 
odstotkov, v segmentu vode in brezalkoholnih pijač pa za 7 odstotkov. 
 
Za reševanje nastalega finančnega položaja je Skupina definirala naslednje ukrepe: 
potrditev pogodbenega koncerna za udejanjanje sinergij in ureditev strukture financiranja s 
kombinacijo vzvodov - reprogramiranje kreditov, odprodaja presežnega premoženja oz. 
dokapitalizacija. Moč skupine je v kvalitetnih blagovnih znamkah z visoko 
prepoznavnostjo doma in v tujini, inovativnih trendovskih izdelkih, močni distribucijski 
mreži in kadrih, ki vsak dan dokazujejo svoje znanje, moč, energijo in pripadnost Skupini 
Pivovarna Laško. 
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8. KONČNA OCENA PRODAJE V PIVOVARNI LAŠKO, D.D.  

Namen diplomske naloge je bil analizirati prodajne rezultate Pivovarne Laško, d.d. med 
leti 2005 in 2009. Tega sem se lotila tabelarno in grafično. V spodnji tabeli je povzeta 
prodaja piva in vode na domačem in tujem trgu  (v hektolitrih), na podlagi katere podajam 
končno oceno prodaje. 
 
Tabela 16: Prikaz prodaje piva in vode v Pivovarni Laško med leti 2005 in 2009 

LETO PRODAJA 
PIVA (HL) 

PRODAJA 
VODE 
(HL) 

SKUPNA 
PRODAJA 
PIVA IN 
VODE 
(HL) 

PRODAJA 
PIVA NA 

DOMAČEM 
TRGU (HL) 

PRODAJA 
PIVA NA 
TUJEM 
TRGU 
(HL) 

2005 1.080.522 39.326 1.119.848 840.291 240.230 
2006 1.083.644 47.567 1.131.212 881.195 202.449 
2007 1.066.145 49.930 1.113.075 883.566 182.579 
2008 1.046.292 44.581 1.090.873 873.357 172.935 
2009 978.883 32.706 1.011.589 765.685 213.198 

Vir: lasten 
 
Kot je razvidno iz tabele, je prodaja piva v letu 2005 znašala 1.080.522 hl, prodaja vode pa 
39.326 hl. Skupna prodaja piva in vode je tako znašala 1.119.848 hl. Na domačem trgu so 
prodali 840.291 hl piva, na tuji trg so ga izvozili 240.230 hl. 
 
Leto 2006 je bilo v primerjavi z letom 2005 bolj uspešno, saj se je prodaja piva povišala na 
1.083.644 hl, prav tako se je povišala prodaja vode na 47.567 hl. Skupna prodaja piva in 
vode je bila 1.131.212 hl. Na domačem trgu se je povišala prodaja piva na 881.195 hl, 
medtem ko se je prodaja piva na tujem trgu znižala na 202.449 hl. 
 
Manj uspešna je bila prodaja v letu 2007. Prodaja piva se je v primerjavi z letom 2006 
znižala na 1.066.145 hl, povišala pa se je prodaja vode, in sicer na 49.930 hl. Kljub višji 
prodaji vode je bila skupna prodaja piva in vode nižja kot leto poprej, in je znašala 
1.113.075 hl. Od celotne prodaje piva je bilo na domačem trgu prodanih 883.566 hl, kar je 
več kot v letu 2006, se je pa zmanjšala prodaja na tujem trgu, in sicer na 182.579 hl. 
 
Tudi v letu 2008 je bila prodaja slabša kot v letu 2007. Prodaja piva se je znižala na 
1.046.292 hl, znižala se je tudi prodaja vode, na 44.581 hl. Skupna prodaja je to leto 
znašala 1.046.292 hl. Na domačem trgu so leta 2007 prodali 873.357 hl, na tujem pa 
172.935 hl piva. V tem letu so tudi dvignili cene piva (dvakrat po 5 %) ter vod (enkrat za 
3,5 %). 
 
Najslabša prodaja je bila zabeležena v letu 2009. V primerjavi z letom 2008 se je prodaja 
piva znižala na 978.883 hl, prodaja vode pa na 32.706 hl. Posledično je skupna prodaja 
piva in vode znašala 1.011.589 hl. Prodaja piva na domačem trgu se je znižala na 765.685 
hl, se je pa povišala prodaja piva na tujem trgu, ki je to leto znašala 213.198 hl. 
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Med leti 2005 in 2009 se je prodaja v Pivovarni Laško vztrajno nižala (izjema je leto 2006, 
ko je bila prodaja najvišja v tem obdobju), kar lahko pripišemo marsikateremu vzroku. 
Eden izmed pomembnejših razlogov je prav gotovo ta, da se v zadnjih letih soočamo z 
gospodarsko krizo, ko je veliko ljudi ostalo brezposelnih in si tako težje privoščijo 
določene izdelke oz. storitve. Velik razlog za nižjo prodajo pivo na domačem tržišču je 
prihod konkurenčnih piv nižjega cenovnega razreda iz uvoza ter iz diskontnih prodajaln. 
Tudi domači trg vode je bil soočen s prihodom vod nižjega cenovnega razreda. 
 
Na tujih trgih se je prodaja manjšala predvsem zaradi višanja carin, uvedbe zaščitnih cen, 
padanja kupne moči potrošnikov, prodajne cene piva domačih pivovarn so bistveno nižje 
od cen piva Pivovarne Laško ter zaradi interesa gostincev za pospeševanje prodaje 
domačega piva. Prisoten je bil tudi izpad prodaje na določenih tržiščih, še posebej na trgih 
jugovzhodne Evrope. Eden izmed razlogov za nižanje prodaje piva je tudi ustavitev 
proizvodnje piva Zlatorog leta 2009 v Splitu.  
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9. SKLEP 

V današnjem času je pomembno, da podjetja svojega dela ne opravljajo zgolj dobro, 
ampak ga  morajo opravljati odlično. Ravno to je pogoj, da lahko preživijo na trgu, kjer je 
vedno več konkurenčnih izdelkov in storitev. Kupci imajo na voljo obilico podobnih 
izdelkov, med katerimi ni prevelikih razlik. Le od obvladovanja prodajnih veščin je 
odvisno, kakšen bo položaj podjetja na konkurenčnem tržišču.  
 
V večini podjetij se vse preveč prizadevanj v prodaji začne brez pravega razumevanja o 
tem, kaj želi podjetje doseči in katere ovire mora na tej poti premagati. Prodajna vizija 
pogosto temelji samo na prizadevanju za kratkoročne prodajne rezultate, medtem ko bi 
morala izhajati iz razumevanja kompleksne problematike ustvarjanja vrednosti za kupca, 
še zlasti če želi prodajna funkcija prevzeti vzvod za razlikovanje od konkurence. Kupci so 
danes precej bolj informirani o izdelkih, zato več ne nakupujejo vse in karkoli.  
 
Znano je, da se kupci hitreje odzovejo na izboljšanje obstoječih izdelkov kot na povsem 
nove izdelke, pa naj ti prinašajo še tako veliko izboljšavo. Samo eden od petnajstih novih 
izdelkov bo na trgu uspel. Znanje prodajanja je pogoj, da dobimo občutek za pravi 
trenutek. Nič ni tako praktično kot dobra teorija in nič ni tako dobro za izvedbo kot dobra 
priprava. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge je bil moj namen opredeliti prodajo, v praktičnem 
delu sem pa analizirala prodajne rezultate v podjetju Pivovarna Laško, d.d.. Ob pričetku 
pisanja diplomske naloge sem si zastavila naslednje trditve, za katere sedaj že lahko rečem 
ali držijo ali ne držijo: 

 
• Uvedba novega izdelka na trg ima pozitiven vpliv na prodajo v podjetju. Trditev 

deloma drži, deloma ne drži. V Pivovarni Laško je imela uvedba novega izdelka 
bolj ali manj kratkoročni vpliv na izboljšanje prodaje. Na primer: leta 2006 so na 
trg poslali pivo Bandidos Hot, ki pa so ga zaradi slabih prodajnih rezultatov že 
naslednje leto ukinili. Med drugim so leta 2006 na trg poslali Bandidos Light 
Lemon, kateri danes več ni v prodaji, in je prav tako dosegal slabe prodajne 
rezultate. Izjema pa je pivo Bandidos Ice, ki vse od leta 2005, ko so ga uvedli na 
trg, dosega odlične prodajne rezultate.  

 
• Sprememba embalaže povečuje prodajo določenega izdelka. Ta trditev ne drži. V 

letu 2008 so v Pivovarni Laško generalno spremenili grafično podobo (izjema je bil 
Bandidos), kar ni imelo pozitivnega vpliva na prodajo. Prodaja v letu 2009 je bila 
kljub tej spremembi slabša kot je bila leta poprej. 

 
• Gospodarska kriza v zadnjih letih je vplivala na slabšo prodajo izdelkov podjetja. 

Ta trditev drži. Praktični del diplomske naloge se je nanašal na analizo prodaje med 
leti 2005 in 2009. Prodaja je bila iz leta v leto slabša, kar med drugim lahko 
pripišemo gospodarski krizi, katera je imela velik vpliv na slabšo prodajo izdelkov 
ali storitev tudi v marsikaterem drugem podjetju.. 

 
Tekom pisanja diplomske naloge sem ugotovila, kar me je zanimalo. Niti Pivovarna Laško, 
ki je podjetje z dolgoletno tradicijo in ima vodilni položaj na področju potrošnje piva v 
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Sloveniji, se v zadnjih letih ni moglo izogniti slabšim prodajnim rezultatom. Čeprav sem 
analizirala prodajo med leti 2005 in leti 2009, sem prav tako spremljala prodajo v letu 
2010. Tudi lansko leto je bila prodaja pod pričakovanimi rezultati, in ni dosegala 
zastavljenih ciljev.  
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POVZETEK/SUMMARY 

 
V diplomskem delu sem analizirala prodajo v podjetju Pivovarna Laško, d.d.. V 
teoretičnem delu diplomske naloge sem s pomočjo strokovne literature opredelila pojme 
trga in trženja ter prodaje, vključeno je načrtovanje prodaje ter proces pogajanj v prodaji. V 
praktičnem delu je predstavljena analiza prodaje v podjetju med leti 2005 in 2009. V 
praktičnem delu me je predvsem zanimalo, kako uspešna je prodaja njihovih izdelkov in s 
katerimi problemi se sooča podjetje. 
 
Pivovarna Laško ima na področju prodaje pijač v Sloveniji največji tržni delež že veliko 
let. Kljub slabšim prodajnim rezultatom v zadnjih letih, ta tržni delež uspešno ohranja. V 
podjetju se predvsem soočajo s prihodom konkurenčnih nizko cenovnih pijač iz uvoza, kar 
ima negativni vpliv na prodajo. Prav tako pada stopnja izvoza, kar je povezano z višjimi 
carinami ter z uvedbo zaščitnih cen.  
 
Ključne besede: trg, trženje, prodaja, načrtovanje prodaje, pogajanja v prodaji, podjetje 
Pivovarna Laško, analiza prodaje 
 
Summary 
 
In my diploma I analyzed the sales of the company Pivovarna Laško, d.d.. In the 
theoretical part of my diploma with the help of the literature identified the concepts of 
market, marketing, sales, included the sales planning and process of negotiations for sale. 
The practical part presents analysis of sales in the company between 2005 and 2009. In 
practical part, I was mainly interested in how successfull the sales of their products and 
what problems faced by the company. 
 
Pivovarna Laško in the sale of beverages in Slovenia, the largest market share for many 
years. Despite weaker sales results in recent years, this market share successfully maintain. 
The company is primarily faced with arrival of competition from low cost of imported 
drinks, which have a negative impact on sale. It also decrease the level of expor, which is 
associated with higher tariffs and the introduction of protective prices. 
 
Key words: market, marketing, sales, sales planning, negotiations for sale, company 
Pivovarna Laško, sales analysis 
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